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INTRODUÇÃO
O Plano Mestre do Complexo Portuário de Vitória e Barra do 
Riacho é uma iniciativa do Ministério da Infraestrutura, no âmbito 
da estruturação do planejamento portuário, ensejado pela Lei 
nº 12.815/2013 e pela Portaria SEP/PR nº 3/2014, cujo objetivo 
é estabelecer a diretriz de desenvolvimento dos complexos 
portuários brasileiros.

O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Vitória 
e Barra do Riacho é proporcionar ao setor portuário nacional uma 
visão estratégica a respeito do desenvolvimento do Complexo 
Portuário ao longo dos próximos anos e indicar ações necessárias 
para que as operações ocorram com níveis adequados de serviço.
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Para tanto, durante o desenvolvimento do Plano Mestre em questão, foram considerados os 
seguintes objetivos específicos:

• obtenção de um cadastro físico atualizado das instalações portuárias do Complexo;

• análise dos seus limitantes físicos, operacionais e de gestão;

• análise da relação do Complexo Portuário com o meio urbano e com o meio ambiente 
em geral;

• projeção da demanda prevista para o Complexo Portuário em um horizonte até 2060;

• projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de 
expansão de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento;

• proposição de ações para superar os gargalos identificados, visando à eficiente 
atividade do porto.

A fim de atender aos objetivos mencionados, o Plano Mestre aborda uma série de temas, 
organizados em capítulos, no sentido de proporcionar uma percepção aprofundada dos 
principais aspectos envolvidos no desenvolvimento do Complexo Portuário, a saber:

• Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre, 
além de uma breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a 
fim de situar o leitor sobre as análises que são expostas ao longo do relatório e as 
estruturas avaliadas.

• Projeção de demanda de cargas e passageiros: apresenta uma visão geral acerca 
do perfil das movimentações do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho, 
indicando os volumes movimentados e exibindo os dados por natureza de carga, 
sentido de movimentação e tipo de navegação para o ano-base (2017) considerado 
no estudo. Além disso, é apresentado o histórico de movimentação das mercadorias 
relevantes no Complexo Portuário para os últimos cinco anos, detalhado por carga 
relevante, identificando o sentido da movimentação, as principais origens e destinos 
e a taxa de crescimento para cada carga avaliada. Este capítulo também apresenta as 
principais informações que balizaram a projeção de demanda e os valores previstos 
de movimentação até o ano de 2060. 

• Infraestrutura e operações portuárias: consiste na apresentação das informações 
cadastrais acerca da infraestrutura da instalação portuária que compõe o Complexo 
Portuário de Vitória e Barra do Riacho, abrangendo análises sobre obras de abrigo, 
estruturas de acostagem, equipamentos portuários, áreas de armazenagem, serviços 
oferecidos e a descrição de melhorias/expansões nas estruturas existentes. Da mesma 
forma, são apresentados os indicadores operacionais, as premissas e os critérios 
considerados para o cálculo da capacidade portuária de cais e de armazenagem.  
A partir da comparação entre a demanda projetada para cada instalação e os valores 
de capacidade portuária calculados para cada uma dessas, são apresentados os 
eventuais déficits de capacidade.

• Acesso aquaviário: neste capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso, da 
bacia de evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de tráfego e 
limitações do acesso aquaviário do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho. 
Na sequência é descrito o processo de elaboração do modelo de simulação, que 
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é utilizado para a definição da capacidade do acesso aquaviário. São abordadas 
também a frota atual e a frota que deverá frequentar o Complexo Portuário no 
horizonte de análise, a fim de comparar demanda e capacidade do acesso.

• Acesso terrestre: abrange as análises dos acessos rodoviários e ferroviários 
ao Complexo Portuário. Para ambos os modais são apresentadas informações 
acerca das vias que conectam as instalações portuárias com suas hinterlândias, 
e são avaliados os entornos e as condições internas das vias, considerando as 
especificidades de cada modal. Quanto ao acesso rodoviário, após a identificação 
da capacidade atual, é feita uma estimativa do número de veículos que deverão 
acessar o Complexo Portuário nos horizontes de análise. Esse resultado é então 
comparado à capacidade futura das vias, a fim de identificar possíveis saturações.

• Aspectos ambientais: tem como propósito construir um panorama sobre o status da 
gestão socioambiental implementada pelo Complexo Portuário sobre o meio em que 
está inserido, com foco na interação das instalações portuárias com o meio ambiente. 
Para isso, é apresentado um panorama da Gestão Ambiental realizada pelo Complexo, 
seguida da avaliação da situação do licenciamento ambiental das instalações, e, por 
fim, realiza-se a caracterização da situação ambiental do Complexo.

• Relação porto-cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica de como 
o Porto e as outras estruturas portuárias estão inseridos no contexto urbano, 
ambiental, social e econômico dos municípios nos quais estão localizados, mostrando 
a integração dos portos no planejamento territorial e sua importância para o 
desenvolvimento econômico local e regional, além de identificar os diferentes 
conflitos que possam existir nos cenários atual e futuro 

• Gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária: contempla a análise sobre 
a gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando também a exploração 
do espaço, os instrumentos de planejamento e gestão utilizados e as informações sobre o 
quadro de pessoal e sobre a situação financeira da Autoridade Portuária.

• Análise estratégica: tem o objetivo de sintetizar os pontos positivos e negativos do 
Complexo Portuário levantados ao longo das análises realizadas, compreendendo 
tanto o ambiente interno do Complexo quanto o ambiente competitivo em que se 
encontra inserido.

• Plano de ações e investimentos: consiste na apresentação das iniciativas 
necessárias para a adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido 
de atender, com nível adequado de serviço, à demanda direcionada a esse 
Complexo, tanto atual como futuramente. É apresentado o prazo sugerido para a 
operacionalização das ações ao longo do tempo, que deverão ser detalhadas no  
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ). 
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O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo 
Portuário de Vitória e Barra do Riacho, compreende uma visão objetiva dos principais 
resultados alcançados pelas análises realizadas, no que se refere tanto ao diagnóstico – 
análise da situação atual – quanto ao prognóstico – projeção de demanda e análise do 
atendimento à demanda prevista. Assim, o documento está organizado da seguinte forma:

• Introdução: compreende uma breve caracterização do estudo e seus objetivos, bem 
como uma orientação sobre a organização do conteúdo que compõe o Plano Mestre 
do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho.

• Principais resultados: abrange as principais conclusões a respeito das análises 
desenvolvidas ao longo do Plano Mestre, com o objetivo de destacar os principais 
gargalos para o desenvolvimento do Complexo Portuário analisado.

• Análise estratégica: apresenta a matriz SWOT (do inglês – Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats), que sumariza os aspectos mais relevantes do Complexo 
Portuário quanto às suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

• Plano de ações e investimentos: apresenta, de forma simplificada, as ações propostas 
para que os gargalos, as fraquezas e as ameaças identificados ao longo do estudo sejam 
superados para mitigar os impactos ao desenvolvimento do Complexo Portuário.

Assim, as análises apresentadas neste documento são orientadas ao resultado. As 
informações detalhadas e os procedimentos metodológicos referentes às especificidades 
do Complexo Portuário em questão podem ser consultadas na versão completa do Plano 
Mestre do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho e no Relatório de Metodologia, 
publicado no site do Ministério da Infraestrutura 1.

1 Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: 
    http://infraestrutura.gov.br/planejamento-portuário/113-politica-e-planejamento-de-transportes/5426-planos-mestres.html.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil
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PRINCIPAIS 
RESULTADOS
Os principais resultados alcançados ao longo das análises 
realizadas no contexto do Plano Mestre estão organizados nesta 
seção, com o intuito de proporcionar uma compreensão linear 
e estruturada sobre as principais questões que têm impactado 
no desenvolvimento do Complexo Portuário de Vitória e Barra 
do Riacho, bem como dos gargalos futuros que poderão vir a se 
manifestar, tendo em vista os pressupostos de movimentação 
futura estabelecidos.



Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil
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O COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho é composto pelas seguintes instalações 
portuárias:

• Porto Organizado de Vitória – administrado pela Companhia Docas do Espírito Santo 
(CODESA)

• Porto Organizado de Barra do Riacho – administrado pela CODESA

• TUPs em operação:

• Companhia Portuária Vila Velha (CPVV)
• Terminal de Praia Mole
• Terminal de Tubarão
• Terminal Marítimo de Praia Mole
• Portocel
• Terminal Aquaviário Barra do Riacho (TABR)
• Terminal Barcaças Oceânicas (TBO)
• Terminal Marítimo Ponta Ubu
• Terminal Portuário da Glória (TPG)
• Estaleiro Jurong
• Zemax Log. 

• TUPs em fase de projeto:

• Imetame Logística
• Porto Central
• Porto Norte Capixaba.

Este Complexo Portuário localiza-se no Estado do Espírito Santo, e as instalações 
portuárias estão situadas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Aracruz, Linhares, Anchieta 
e Presidente Kennedy, conforme a Tabela 1. A localização do Complexo Portuário pode ser 
visualizada na Figura 1.
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Instalação portuária Tipo Situação Município

Porto de Vitória TUP Em operação Vitória/Vila Velha

Porto de Barra do Riacho TUP Em operação Aracruz

Terminal Marítimo Ponta Ubu TUP Em operação Anchieta

Estaleiro Jurong TUP Em operação Aracruz

Portocel TUP Em operação Aracruz

TABR TUP Em operação Aracruz

CPVV TUP Em operação Vila Velha

TPG TUP Em operação Vila Velha

Terminal de Praia Mole TUP Em operação Vitória

Terminal de Tubarão TUP Em operação Vitória

Terminal Marítimo de Praia Mole TUP Em operação Vitória

TBO TUP Em operação Vitória

Zemax Log TUP Em operação Vitória

Porto Central TUP Em projeto Presidente Kennedy

Imetame Logística TUP Em projeto Aracruz

Porto Norte Capixaba TUP Autorizado Linhares

Tabela 1 – Localização das instalações portuárias do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho

Espirito Santo, Brasil
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Figura 1 – Localização do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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MOVIMENTAÇÃO ATUAL
No ano de 2017, o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho movimentou 
um total de 147,6 milhões de toneladas de cargas (ANTAQ, 2017b). De acordo com 
dados de origem e destino das cargas (ALICEWEB, 2017) e informações obtidas junto 
aos players durante visita técnica ao Complexo Portuário, a sua área de influência 
compreende principalmente os estados da Região Sudeste, com destaque para as 
regiões mineradoras e produtoras de siderúrgicos e ferro-gusa do Espírito Santo e Minas 
Gerais, para onde também são destinadas as importações de carvão mineral. Ambos 
os estados, juntamente com a Bahia, são origens relevantes de celulose. Além desses 
fluxos, são expressivas as movimentações de grãos e fertilizantes da Região Centro-
Oeste (principalmente Goiás) e de Minas Gerais. O estado do Espírito Santo também é 
importante origem do granito e destino de cereais como trigo e malte. 

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil
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Além das cargas supracitadas, o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho 
compreende movimentações relevantes de cargas cujo perfil e projeção de demanda são 
descritos no Capítulo 2. Cada instalação portuária em operação concentra a movimentação 
em cargas específicas, conforme listado a seguir:

• O Porto de Vitória situa-se na Baía de Vitória, e as principais cargas movimentadas 
no Porto no ano-base do estudo, conforme a base de dados da ANTAQ (2017b), 
foram: contêineres, ferro-gusa, fertilizantes, derivados de petróleo, carvão mineral, 
concentrado de cobre, malte e cevada, produtos siderúrgicos, soda cáustica, trigo, 
veículos e granito. 

• O TPG está localizado na Baía de Vitória, no município de Vila Velha (ES), e destina-se 
à prestação de serviço de apoio a embarcações offshore. Suas atividades, segundo 
consta em sua licença de operação, são a coleta de óleo contaminado dos navios, 
transbordo do óleo ao píer e sua separação em água e óleo, manutenção das 
embarcações e estruturas flutuantes, apoio portuário e marítimo, montagem de 
equipamentos, coleta e transporte marítimo e rodoviário de resíduos perigosos e não 
perigosos, fornecimento de água, gerenciamento e operação de plantas de fluidos de 
perfuração, transporte marítimo de suprimentos e abastecimento das embarcações.

• O CPVV, também localizado na Baía de Vitória, no munícipio de Vila Velha, destina-se 
à realização de operações de apoio logístico offshore, atendendo às necessidades da 
indústria de petróleo e de gás, autorizado a realizar a movimentação e armazenagem 
de granel líquido e carga geral. Sua área total é de 61.518,92 m².

• O Terminal de Praia Mole, localizado no Parque Industrial de Vitória, na porção norte 
da Baía do Espírito Santo, é administrado pela empresa Vale S.A. e está em operação 
desde 1983. No ano de 2017, sua principal movimentação foi de carvão mineral, sendo 
responsável por 87,8% das movimentações no terminal, seguida de minério de ferro, 
com 12,2% (ANTAQ, 2017b).

• O Terminal de Tubarão é um terminal graneleiro, também controlado pela Vale 
S.A. e localizado no Parque Industrial de Vitória. Ao todo, o terminal possui um cais 
para rebocadores e cinco píeres, onde movimenta minério de ferro, combustíveis, 
fertilizantes, soja, entre outros produtos agrícolas. Em 2017, segundo informações 
disponibilizadas no anuário de movimentação portuária (ANTAQ, 2017a), o Terminal 
de Tubarão foi o segundo maior exportador de minério de ferro do Brasil, responsável 
por transportar 102,16 milhões de toneladas.

• Contíguo ao Terminal de Tubarão, o Terminal Marítimo de Praia Mole situa-se a 
aproximadamente 20 km da capital do estado, Vitória. De acordo com informações 
fornecidas em questionário on-line (2018), o Terminal Marítimo de Praia Mole é um 
condomínio formato pelas empresas ArcelorMittal Tubarão, Gerdau e Usiminas, sendo 
os produtos siderúrgicos e o granito as principais cargas movimentadas no Terminal.

• O TBO também está localizado no litoral norte de Vitória e surgiu da necessidade da 
ArcelorMittal de escoar sua produção de bobinas de aço para o mercado nacional, 
facilitando e reduzindo o custo de transporte. O Terminal possui capacidade para 
atender às novas necessidades de recebimento de insumos e embarque de produtos, 
tanto próprios quanto de terceiros, segundo informações obtidas através de 
questionário on-line (2018).
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• Ao norte do Espírito Santo, o Estaleiro Jurong está localizado no município de 
Aracruz, a cerca de 55 km de Vitória, e é especializado na fabricação de embarcações 
e jaquetas (estruturas básicas das plataformas de petróleo) para a exploração 
de petróleo e gás em alto-mar, visando a suprir a demanda interna nacional e as 
exigências do mercado mundial (EJA, [201-]).

• O TABR, também localizado no município de Aracruz, situa-se dentro da poligonal 
do Porto Organizado de Barra do Riacho e é especializado no escoamento de GLP e 
gasolina natural (C5+) produzidos na Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas 
(UTGC).

• Contíguo ao TABR, a 70 km do Porto de Vitória, o TUP Portocel, que é de propriedade 
da Fibria Celulose S.A. e da Cenibra S.A., destaca-se pelo embarque da celulose 
produzida por estas fábricas e pelas unidades baianas da Suzano e da Veracel, assim 
como pela movimentação de madeiras.

• Localizado no município de Anchieta (ES), a 80 km ao sul da capital Vitória, o 
Terminal Marítimo Ponta Ubu é administrado pela empresa Samarco Mineradora 
S.A. e foi desenvolvido para o escoamento de pelotas (pellets) de minério de ferro. 
Atualmente, o Terminal tem como cargas movimentadas relevantes: escória, minério 
de ferro e produtos siderúrgicos.

• O TUP Zemax Log atua no mercado offshore do estado do Espírito Santo. Está 
localizado na Baía de Vitória, sendo o primeiro berço no acesso do canal. Possui cais 
de atracação, retroárea para armazenagem de cargas em geral e equipamentos para 
movimentação, embarque e desembarque. Também conta com fornecimento de 
energia elétrica, abastecimento de água e coleta de resíduos.

Por fim, salienta-se que o Porto Organizado de Barra do Riacho, segundo informações 
fornecidas pela CODESA, encontra-se em fase de desenvolvimento de estudos de demanda 
e, no período observado deste estudo, não registrou movimentação de cargas.

A Figura 2 apresenta a evolução histórica e o perfil da movimentação do Complexo 
Portuário por natureza de carga, tipo e sentido de navegação, bem como a lista das cargas 
relevantes analisadas neste Plano Mestre. 

TABR
Espirito Santo, Brasil
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Figura 2 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho (2013-2017)
Fonte: ANTAQ (2017b).  Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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MOVIMENTAÇÃO FUTURA

Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no Complexo Portuário 
no ano-base de 2017, foi realizada a projeção da movimentação até o ano de 2060. 

Até 2060, espera-se que a demanda para o Complexo apresente taxa média de 
crescimento de 0,5% ao ano, alcançando um total de 205,3 milhões de toneladas. 

Até o final do período de planejamento (2060), 
espera-se um incremento de 37% no volume 
movimentado. No curto prazo, até o ano de 2020, 
contudo, o crescimento da movimentação deverá 
ser mais acelerado, com uma taxa média de 
4,3% ao ano, impulsionado principalmente pelos 
granéis sólidos (mineral e vegetal), naturezas que 
deverão crescer a uma taxa média de 4,6% ao 
ano até 2020.

Até 2060, espera-se 
que a demanda para o 

Complexo apresente taxa 
média de crescimento de 
0,5% ao ano, alcançando 
um total de 205,3 milhões 

de toneladas.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil
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A Figura 3 mostra a consolidação da projeção de demanda para o Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho.
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Figura 3 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Os resultados da projeção tendencial e dos cenários otimista e pessimista, de modo 
agregado, para o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho, estão ilustrados na 
Figura 4.
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Figura 4 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho, observado (2016 e 2017) e projetado 
(2018-2060) – em milhões de toneladas
Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 0,5% 
ao ano entre 2017 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 1,1% ao ano; já no cenário 
pessimista, tem-se crescimento médio anual de 0,3% no mesmo período.

GRANEL LÍQUIDO MINERAL 

No ano de 2017 foram movimentadas 119,5 milhões de toneladas de granel sólido mineral 
no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho. O produto de maior relevância entre 
as cargas dessa natureza é o minério de ferro, com uma representatividade relativa de 87%. 
No Gráfico 1 é possível observar a evolução da movimentação dessas cargas no período 
observado (2013-2017) e projetado (2018-2060). 
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Minério
de ferro 124.663 127.059 130.950 101.485 103.876 120.142 133.592 131.705 129.869 129.318 128.532 127.539 126.619 125.542

Carvão
mineral 9.840 11.598 12.690 10.902 11.895 12.414 13.279 14.017 14.756 15.330 15.976 16.627 17.280 17.931

Fertilizantes 1.497 1.899 1.772 1.782 1.987 2.472 2.737 3.023 3.297 3.545 3.913 4.281 4.650 5.019

Ferro-gusa 22 392 493 614 809 1.278 1.640 1.793 1.906 1.961 1.972 2.007 2.044 2.084

Escória - - - - 459 471 537 606 663 703 733 763 793 824

Concentrado
de cobre 218 267 213 245 251 257 293 331 365 391 412 433 454 476
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petróleo 65 162 126 - 165 183 209 241 280 326 380 437 493 550
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Gráfico 1 – Evolução da demanda de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho no período 
observado (2013-2017) e projetado (2018-2060)  
Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017).  Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

   MINÉRIO DE FERRO

No ano de 2017, o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho movimentou 103,9 
milhões de toneladas de minério de ferro através do Terminal de Tubarão, Terminal 
de Praia Mole e Terminal Marítimo Ponta Ubu (ANTAQ, 2017b). Essas instalações são 
terminais privados, e as duas primeiras embarcam o minério da empresa Vale, enquanto 
que a última pertence à Samarco.

As exportações foram responsáveis por 97% da movimentação de minério de ferro, 
destinadas principalmente à China, ao Japão e à Malásia (ALICEWEB, 2017). Os volumes 
movimentados por cabotagem são destinados ao Complexo Portuário de Fortaleza e 
Pecém, onde o minério de ferro é utilizado como insumo na Companhia Siderúrgica de 
Pecém (CSP), no Ceará. Já os desembarques ocorrem no Terminal de Praia Mole e têm  
como origem o Complexo Portuário do Itaqui (ANTAQ, 2017b).
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Durante o período observado, entre 2013 e 
2017, a movimentação de minério de ferro 
no Complexo Portuário de Vitória e Barra do 
Riacho registrou retração. Tal redução tem como 
condicionantes a elevada oferta de minério de 
ferro no mercado mundial e a paralisação das 
operações da empresa Samarco no Terminal 
Marítimo Ponta Ubu no ano de 2016.

Em termos nacionais, o Brasil vem apresentando crescimento na produção de minério 
de ferro. Esse panorama deve se manter no período de projeção, especialmente com a 
consolidação de grandes investimentos no setor, com destaque para o projeto S11D da 
mineradora Vale em Carajás (PA). Entre os anos de 2013 e 2017, as exportações de minério 
de ferro da Região Norte obtiveram um incremento de 50% nos volumes embarcados, 
enquanto a Região Sudeste apresentou decréscimo de 0,3% (ALICEWEB, 2017).

da mineradora Vale em Carajás (PA). Entre os anos de 2013 e 2017, as exportações 
de minério de ferro da Região Norte obtiveram um incremento de 50% nos volumes 
embarcados, enquanto a Região Sudeste apresentou decréscimo de 0,3%  
(ALICEWEB, 2017).

O cenário de projeção tendencial para a movimentação de minério de ferro no Complexo 
Portuário de Vitória e Barra do Riacho estima, no ano de 2020, movimentação de 120,1 
milhões de toneladas, crescimento de 16% em comparação com 2017. Tal previsão de 
crescimento se deve às expectativas da empresa Samarco de retorno da movimentação no 
Terminal Marítimo Ponta Ubu. Até o ano de 2060, a estimativa compreende uma taxa média 
de crescimento anual de 0,1%, com movimentação de 125,5 milhões de toneladas.

   CARVÃO MINERAL

Em 2017, a movimentação de carvão mineral, predominantemente de importações, 
registrada no Complexo Portuário Vitória e Barra do Riacho foi de 11,9 milhões de 
toneladas. Esses volumes estão concentrados no Terminal de Praia Mole, instalação que 
representa 97% do carvão movimentado no Complexo. Há registros de movimentação 
também no Porto de Vitória, com 3% do total.

Essa carga é utilizada como insumo no processo de diferentes setores industriais, com 
destaque para o setor siderúrgico (IEA, 2016). O estado do Espírito Santo se destaca por ser 
o quarto que mais emprega funcionários na indústria siderúrgica nacional (VIANA, 2017), 
além de possuir duas plantas da ArcelorMittal, localizadas nos municípios de Serra  
e Cariacica.

As exportações da Região 
Norte têm registrado maior 

crescimento nos últimos anos em 
relação à Região Sudeste.
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A projeção tendencial para a movimentação de carvão mineral estima um crescimento 
médio de 0,9% ao ano, alcançando um volume de 18,0 milhões de toneladas em 2060. Na 
estimativa, são considerados os seguintes fatores:

• Perspectiva de retorno das atividades na operação de carvão mineral no Terminal 
Marítimo Ponta Ubu em 2019 (como insumo para a produção de minério de ferro)

• Retomada do crescimento do setor siderúrgico da região, que apresentou queda 
nos últimos anos em razão da crise econômica brasileira

   FERTILIZANTES

Em 2017, o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho registrou importações de 2 
milhões de toneladas de fertilizantes. Os volumes concentram-se no Terminal de Tubarão, 
representando 61% do total da carga movimentada no Complexo, enquanto o restante é 
desembarcado no Porto de Vitória, com uma representatividade de 39%.

Estima-se no cenário tendencial a movimentação de 
5 milhões de toneladas de fertilizantes no Complexo 
no ano de 2060, com uma taxa média de crescimento 
de 1,9% ao ano. Destaca-se o crescimento mais 
acentuado no curto prazo, até o ano de 2020, de 7,4% 
ao ano, em linha com as perspectivas de incremento 
da produção agrícola das regiões atendidas. 
Observa-se ainda que, em julho de 2018, a empresa 
Fertilizantes Tocantins inaugurou uma fábrica no 
município de Catalão (GO). A unidade tem capacidade 
para armazenar 80 mil toneladas e produzir 60 mil 
toneladas/dia (COUTO, 2018).

   FERRO-GUSA

A movimentação de ferro-gusa no Complexo 
Portuário de Vitória e Barra do Riacho foi de 
809 mil toneladas em 2017, sendo exportado 
exclusivamente através do Porto de Vitória  
(ANTAQ, 2017b).

Entre os anos 2011 e 2013 houve a paralisação da 
movimentação de ferro-gusa no Porto Organizado 
(CODESA, [2014]), que foi retomada a partir de 2014. 
No cenário tendencial estima-se um crescimento 
anual de 1,3%, com uma movimentação de 2,1 
milhões de toneladas em 2060.

Os volumes importados no 
Terminal de Tubarão são 

transportados como carga 
de retorno dos grãos pela 
Estrada de Ferro Vitória a 

Minas (EFVM), com destino às 
regiões agrícolas do Sudeste 
e Centro-Oeste do País (VLI, 

2017). 

O estado de Minas Gerais 
destaca-se como principal 

produtor nacional de ferro-
gusa. A produção mineira 

destinada ao mercado externo 
é realizada a partir de 34 
unidades produtivas, com 
capacidade de produção 

mensal de 372,5 mil toneladas 
(SINDIFER, [2017]).
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Cabe ainda mencionar a relação do Complexo em estudo com o Complexo Portuário 
do Rio de Janeiro e Niterói. Tendo em vista o compartilhamento da área de captação, 
a semelhança na distância entre as plantas produtivas e os complexos portuários, 
a disponibilidade do modal ferroviário no transporte da origem até os portos de 
escoamento e o fato de ambos os complexos apresentarem crescimento nos volumes ao 
longo dos últimos anos, entende-se que a definição da instalação portuária a ser utilizada 
está também relacionada a questões comerciais e do nível de serviço oferecido pelas 
instalações.

   ESCÓRIA 

No Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho existe registro de movimentação de 
escória apenas no ano de 2017, em que todo o volume de 459 mil toneladas foi embarcado 
no Terminal Marítimo Ponta Ubu, por meio de navegação de longo curso e cabotagem, as 
quais tiveram representatividade de 70% e 30%, respectivamente (ANTAQ, 2017b). Estima-
se um crescimento anual de 1,4%, com um volume movimentado de 823 mil toneladas em 
2060.

Tendo em vista a previsão de retorno da operação de minério de ferro no Terminal 
Marítimo Ponta Ubu (conforme informado pela empresa Samarco durante visita técnica ao 
Complexo), a expectativa da CODESA é de que a movimentação de escória seja transferida 
ao Porto de Vitória a partir de 2020.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil
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   CONCENTRADO DE COBRE 

O volume de concentrado de cobre movimentado no Complexo Portuário de Vitória e Barra 
do Riacho em 2017 foi de 251 mil toneladas (ANTAQ, 2017b), sendo a carga destinada em 
sua totalidade à exportação, a partir do Porto de Vitória.

A demanda de concentrado de cobre está atrelada à produção mundial de cobre 
primário refinado, que representa o cobre obtido nas refinarias a partir da matéria prima 
mineral (BRASIL, 2009). Estima-se uma taxa média de crescimento anual de 1,5%, com 
movimentação prevista de 476 mil toneladas em 2060.

   COQUE DE PETRÓLEO

 O volume de coque de petróleo registrado em 2017 no Complexo Portuário de Vitória e 
Barra do Riacho foi de 165 mil toneladas, desembarcadas em sua totalidade no Porto de 
Vitória (ANTAQ, 2017b). 

Entre os anos de 2013 e 2017, a movimentação de coque de petróleo registrou um 
crescimento de 154,7% (ANTAQ, 2017b). Observa-se que nos três primeiros anos foi 
registrada movimentação de coque de petróleo no Terminal Marítimo Ponta Ubu.

Estima-se um volume de 549 mil toneladas 
para 2060. A projeção indica um crescimento 
maior na demanda por coque de petróleo 
desembarcado via longo curso em comparação 
à carga desembarcada via cabotagem. Isso 
ocorre pelo fato de que o coque de petróleo 
produzido nacionalmente, que possui como 
principal origem o Complexo Portuário de Recife 
e Suape, contém menor teor de enxofre em 
sua composição, o que faz com que o produto 
tenha maior demanda no mercado externo. 
Assim, o consumo interno deverá ser abastecido 
principalmente pelo coque importado.

Os valores estimados 
apresentam crescimento mais 

elevado no curto e médio prazo, 
com taxa média de 3,4% ao 

ano até 2020 e 2,6% até 2025. 
Segundo informações obtidas 

em visita técnica ao Complexo, 
há perspectiva de atendimento 

à demanda de produtores de 
cimento e ferro-gusa na Região 

Centro-Oeste. 
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CARGA GERAL

Em 2017, o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho foi responsável pela 
movimentação de 18,2 milhões de toneladas de carga geral (ANTAQ, 2017b). O Gráfico 2 
mostra a movimentação observada e projetada de carga geral no Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho.
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Produtos
siderúrgicos 4.670 5.656 8.479 8.444 8.071 8.768 9.776 10.957 12.155 13.329 14.519 15.663 16.888 18.113

Celulose 6.783 6.994 6.940 6.908 7.064 7.405 8.039 8.536 8.943 9.276 9.567 9.853 10.140 10.427

Madeiras
e móveis 1.583 1.682 1.865 2.320 1.951 1.980 2.037 2.106 2.175 2.236 2.292 2.347 2.402 2.457

Granito 1.061 1.034 754 874 849 870 989 1.120 1.233 1.320 1.392 1.464 1.536 1.608

Outros 460 258 246 171 174 187 204 219 232 244 256 268 280 292

Veículos e
semelhantes 116 143 131 34 42 47 52 57 63 70 76 82 88 95

Máquinas e
equipamentos 80 91 58 45 40 47 53 59 65 70 75 81 87 93
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Gráfico 2 – Movimentação de carga geral no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho, observada (2013-2017) e 
projetada (2018-2060)   
Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Acerca dos valores referentes ao TUP Estaleiro Jurong, que contemplam a movimentação 
de produtos siderúrgicos, máquinas e equipamentos e materiais elétricos e eletrônicos, que 
essas cargas visam ao atendimento das atividades do estaleiro, as quais atualmente dizem 
respeito à construção de uma plataforma, conforme informações obtidas em visita técnica 
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ao Complexo. Entretanto, considera-se que a demanda do estaleiro deverá cessar a partir de 
2020, pois ainda não há informações quanto ao desenvolvimento de novos projetos. Assim, 
embora o Terminal possa movimentar cargas de terceiros, não há perspectivas de volumes.

   PRODUTOS SIDERÚRGICOS

O Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho registrou movimentação de produtos 
siderúrgicos no ano de 2017 equivalente a 8,1 milhões de toneladas (ANTAQ, 2017b).

As movimentações relativas ao Terminal Marítimo de Praia Mole dizem respeito à 
produção das empresas ArcelorMittal Tubarão, Gerdau e Usiminas, dado que a instalação 
se configura como um condomínio formado por estas. A instalação tem os embarques de 
longo curso e cabotagem como as movimentações mais significativas. 

O escoamento das bobinas de aço produzidas pela empresa ArcelorMittal (unidade de 
Tubarão) para o mercado nacional (ARCELORMITTAL, 2014) ocorre no TBO. O principal 
destino dos produtos siderúrgicos no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho é 
o Complexo Portuário de São Francisco do Sul, onde está localizada a unidade Vega da 
empresa (ANTAQ, 2017b). De acordo com a ArcelorMittal, o TBO também pode atender 
às novas necessidades de recebimento de insumos e embarque de produtos de terceiros. 
Além disso, as operações de produtos siderúrgicos no TUP Portocel também se referem à 
produção da ArcelorMittal.

No Porto de Vitória, conforme informações obtidas em visita técnica ao Complexo, parte da 
movimentação de embarque é de produtos da empresa ArcelorMittal, como alternativa ao 
Terminal Marítimo de Praia Mole. Com relação aos desembarques no Porto Organizado, destaca-
se a movimentação de elementos de vias férreas, como demanda das empresas Vale e VLI. 

Já a movimentação de produtos siderúrgicos no TUP Estaleiro Jurong diz respeito a 
desembarques de cabotagem de insumos destinados ao próprio estaleiro, para construção 
de uma plataforma, que está em andamento.

Em relação à projeção de demanda, no cenário tendencial os horizontes de curto e médio 
prazo mostram um crescimento mais acelerado, com uma taxa média de 2,8% ao ano até 
2020 e de 2,2% ao ano até 2025. 

Observa-se ainda que, por causa da perspectiva 
de retomada das operações de minério de ferro 
no Terminal Marítimo Ponta Ubu, os volumes 
atualmente embarcados por essa instalação 
poderão ser transferidos para o Porto de Vitória 
a partir de 2020. 

Considerando todo o período 
projetado, o crescimento médio 
projetado é de 1,9% ao ano, com 

um volume de 18,1 milhões de 
toneladas previsto para 2060. 
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   CELULOSE

No ano de 2017, a movimentação de celulose no Complexo Portuário de Vitória e Barra 
do Riacho concentrou-se na instalação portuária do TUP Portocel, alcançando um 
volume de 7,1 milhões de toneladas (ANTAQ, 2017b). A carga é destinada principalmente 
para a exportação, que corresponde a 84% da movimentação de celulose. O restante 
das operações está relacionado ao desembarque realizado via cabotagem, com uma 
representatividade de 16%.

Os volumes embarcados no TUP Portocel são compostos por cargas das seguintes 
empresas: 

• Fibria, a qual possui uma unidade fabril no município de Aracruz (ES); 

• Suzano, que possui unidade produtiva em Mucuri (BA) e realiza o envio da carga pelo modal 
rodoviário até o TUP Portocel; 

• Cenibra, com unidade em Belo Oriente (MG) e envio da celulose pelo modal ferroviário até o 
TUP; 

• Veracel, localizada em Eunápolis (BA), a qual encaminha os volumes ao TUP Portocel via 
cabotagem, com origem no Terminal Marítimo de Belmonte, para serem destinados ao 
mercado internacional.

O Brasil, nas últimas décadas, tem se consolidado como 
um dos maiores produtores de celulose do mundo, 
ocupando em 2015 a quarta posição do ranking mundial 
(IBÁ, 2016). Nesse contexto, a indústria brasileira 
vem encontrando uma base sólida para produção 
competitiva de celulose, uma vez que há terras, 
clima e topografia adequados, além de mão de obra 
qualificada. Tais fatores contribuem para a qualidade da 
matéria-prima e para que a produtividade do País seja 
uma das maiores do mundo. 

A projeção de demanda 
para o cenário tendencial 

é de 10,4 milhões de 
toneladas no ano de 2060, 
com taxa de crescimento 

média de 0,9% ao ano.

TUP Portocel
Espirito Santo, Brasil
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   MADEIRA

No ano de 2017 as instalações portuárias responsáveis pela movimentação de madeira dentro 
do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho foram o TUP Portocel, o Porto de Vitória 
e o TUP Estaleiro Jurong, as quais realizaram a movimentação de 2,0 milhões de toneladas, 
sendo o TUP Portocel a instalação de maior relevância, responsável por 99% dos volumes.

No TUP Portocel, o desembarque ocorre via 
cabotagem, com origem no Terminal de Barcaças 
Luciano Villas Boas Machado (BA) e no Complexo 
Portuário do Rio Grande, (ANTAQ, 2017b). A madeira 
desembarcada é utilizada como insumo para 
fabricação de celulose da empresa Fibria em Aracruz. 
Conforme informado em visita técnica ao Complexo, 
a expectativa é de que os volumes com origem no 
Complexo do Rio Grande cessem até meados de 2019.

   GRANITO

A movimentação de granito em 2017 no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho foi 
de 850 mil toneladas. As instalações portuárias responsáveis pela movimentação de granito 
foram o Porto de Vitória e o Terminal Marítimo de Praia Mole (ANTAQ, 2017b). O volume 
é totalmente destinado ao mercado externo.

O Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho é 
responsável pelo escoamento de 82% da produção 
nacional de granito. Os principais estados de origem 
do granito embarcado no Complexo (Espírito Santo e 
Minas Gerais) são os maiores exportadores brasileiros 
de granito, respondendo por 91% dos embarques 
realizados em 2017 (ALICEWEB, 2017). O estado do 
Espírito Santo é o principal produtor nacional de 
granito, abrigando na região sul o maior parque de 
processamento industrial de rochas do País, localizado 
no polo de Cachoeiro do Itapemirim e Castelo 
(SARDOU FILHO et al., 2013). 

O volume previsto para o 
Complexo é de 2,5 milhões 
de toneladas em 2060, com 
taxa de crescimento média 

de 0,5% ao ano. 

No ano de 2060, para 
o Complexo Portuário 
de Vitória e Barra do 

Riacho a estimativa de 
movimentação é de 1,6 

milhão de toneladas, 
apresentando uma taxa 
média de crescimento de 

1,5% ao ano.
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   VEÍCULOS E SEMELHANTES

No ano de 2017, o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho movimentou 42 mil 
toneladas de veículos, equivalente a 22 mil unidades (CODESA, 2018a, 2017). Todas as 
operações da carga foram realizadas através das instalações do Porto de Vitória (tanto 
no cais comercial quanto no de Capuaba), com predomínio das importações, as quais 
representaram em média 98% da movimentação de veículos do Complexo ao longo do 
período observado. Nota-se que o baixo volume de exportações de veículos no Complexo 
tem relação com o fato de não haver montadoras localizadas no estado do Espírito Santo.

Em relação às perspectivas de mercado, a finalização do programa Inovar-Auto, que 
oferecia incentivos fiscais às montadoras que investissem no Brasil, e o início do programa 
Rota 2030, que propõe estimular os investimentos em pesquisas e desenvolvimento 
no setor (ANFAVEA, [2017]), mantêm a dinâmica 
de estímulo à produção nacional. Quanto às 
importações, no entanto, a finalização do programa 
Inovar-Auto impacta positivamente na demanda 
de importados no curto prazo, uma vez que as 
sobretaxas em relação às compras de automóveis 
de países não pertencentes ao Mercosul e ao México 
perderam a validade.

Apesar do impulso dado às importações, a demanda estimada não prevê a recuperação 
dos volumes observados até o ano de 2015. Isso ocorre, pois a trajetória de crescimento 
das importações de veículos no Complexo era diretamente impactada pelos incentivos 
fornecidos pelo Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap), o qual teve 
sua efetividade reduzida a partir do Projeto de Lei Complementar 54/2015. 

   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

O Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho foi responsável pela movimentação 
de 40 mil toneladas de máquinas e equipamentos durante o ano de 2017, através das 
instalações portuárias do Porto de Vitória, do TUP Estaleiro Jurong e do TUP Portocel. 
Observa-se que cerca de 61% do transporte de carga foi movimentado no sentido de 
desembarque, enquanto 39% foi embarcado (ANTAQ, 2017b).

Durante o quinquênio 2013-2017, o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho 
registrou uma retração de 50% nos volumes de máquinas e equipamentos, principalmente 
por causa da queda observada nas importações (ANTAQ, 2017b).

A projeção de demanda no cenário tendencial estima a movimentação de 93 mil toneladas 
em 2060, com uma taxa de crescimento média de 1,8% ao ano.

O volume estimado para o ano 
de 2060 é de 56 mil toneladas, 

cerca de 49 mil unidades, 
com uma taxa de crescimento 

média de 1,8% ao ano.
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   MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

No ano de 2017 o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho movimentou 3 mil 
toneladas, que foram predominantemente desembarcadas nas instalações portuárias 
do TUP Estaleiro Jurong e Porto de Vitória, ocorrendo operações de longo curso e de 
cabotagem. Há ainda menores volumes de exportação (ANTAQ, 2017b).

Na projeção de demanda para o cenário tendencial, estima-se a movimentação de 3 mil 
toneladas no ano de 2060, com uma taxa de crescimento médio de 1,1% ao ano.

GRANEL SÓLIDO VEGETAL

Em 2017 o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho foi responsável pela 
movimentação de 5,7 milhões de toneladas de granel sólido vegetal (ANTAQ, 2017b). Os 
produtos de maior relevância dessa natureza de carga são grãos de soja e milho, que juntos 
corresponderam a 81% da movimentação total em 2017.

No Gráfico 3 é consta a evolução da movimentação dessas cargas no período observado 
(2013-2017) e projetado (2018-2060).

TUP Estaleiro Jurong
Espirito Santo, Brasil
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2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
 -

Grão de soja 2.825 3.148 3.792 2.843 3.582 3.679 3.866 4.029 4.157 4.254 4.390 4.584 4.742 4.901

Milho 2.870 2.491 2.263 1.775 1.022 1.682 1.804 1.893 1.983 2.082 2.184 2.278 2.359 2.430
Farelo

de soja 686 739 837 557 685 799 833 945 1.283 1.399 1.516 1.634 1.752 1.870

Trigo 173 209 115 156 217 229 235 244 256 270 287 303 320 337

Malte 243 268 213 220 179 182 192 205 222 243 268 293 318 343

Outros 29 8 2 104 - - - - - - - - - -

6.827 6.865 7.223 5.656 5.685 6.571 6.929 7.316 7.901 8.248 8.644 9.092 9.491 9.881
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Gráfico 3 – Evolução da demanda de granéis sólidos vegetais no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho no período 
observado (2013-2017) e projetado (2018-2060) 
Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

   GRÃOS DE SOJA E MILHO

Em 2017 as exportações de grão de soja e milho, realizadas no Terminal de Tubarão, 
somaram 4,6 milhões de toneladas. Desse total, 78% do volume correspondeu à soja e 22% 
ao milho (ANTAQ, 2017b).

Observa-se que os principais estados de origem da carga movimentada no Complexo são 
importantes produtores de grãos, em termos nacionais, tendo sido Goiás e Minas Gerais 
responsáveis por 17% da safra brasileira de grãos de 2016 a 2017 e o Mato Grosso por 29% 
da produção (CONAB, 2017). 

As perspectivas de produção de soja estão atreladas às condições climáticas, à produtividade 
do setor agrícola e ao processo de expansão de área cultivada para a produção, que diz respeito 
ao uso de novas áreas, como as de pastagem, para o plantio de soja, liberando também parte 
das áreas necessárias ao cultivo de milho (BRASIL, 2016b). O crescimento na produção de 
soja observado nos anos recentes pode ser explicado, principalmente, pelo aumento da área 
plantada. No caso do milho, a expectativa é de que o aumento da produção ocorra mais como 
função de ganhos de produtividade do que da expansão da área plantada (BRASIL, 2016b). 
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Quanto à projeção de demanda, o Plano Nacional 
de Logística Portuária (PNLP) (BRASIL, 2017b) estima 
que, ao longo do horizonte projetado, as instalações 
portuárias da Região Norte deverão elevar sua 
participação relativa na movimentação de granel sólido 
vegetal de 14%, em 2016, para 29%, em 2060.  
A expansão de movimentação no Arco Norte está ligada 
às melhorias previstas na malha terrestre, dentre as 
quais se destacam a pavimentação e/ou a duplicação 
das rodovias BR-163 e BR-364, a construção da Ferrovia 
Sinop-Itaituba (Ferrogrão) e da Ferrovia Norte-Sul (FNS) 
(Trecho Açailândia-Barcarena) e o derrocamento do 
Pedral do Lourenço na hidrovia do Tocantins-Araguaia. 

Entretanto, a movimentação absoluta continua crescendo nessas regiões. No caso do 
Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho, é notável a presença de um corredor 
logístico já consolidado, por meio da EFVM, como fator de competitividade do Complexo 
para movimentação de grãos.

Acerca do mercado internacional, a safra de grãos de 2017 a 2018 da Argentina sofreu com 
a estiagem durante o período de desenvolvimento das lavouras e com as chuvas durante 
o momento da colheita (CONAB, 2018). Desse modo, por conta das condições climáticas 
adversas, há expectativa de pressão nos preços devido ao reequilíbrio entre a oferta e a 
demanda. Nesse cenário, existe possibilidade de uma maior inserção dos grãos brasileiros 
no mercado internacional num horizonte de curto prazo. Ao todo, a movimentação de soja 
e milho no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho apresenta, até 2020, uma taxa 
de crescimento média de 4,8% ao ano.

Desse modo, a demanda de soja e milho projetada para o Complexo Portuário de Vitória 
e Barra do Riacho é de 7,3 milhões de toneladas no cenário tendencial em 2060, com uma 
taxa média de crescimento de 0,8% ao ano. 

   FARELO DE SOJA

Em 2017 toda a exportação de farelo de soja foi embarcada no Terminal de Tubarão, 
alcançando um volume de 685 mil toneladas (ANTAQ, 2017b) e tendo como principais 
origens os municípios de Anápolis (GO), Ipameri (GO) e Araguari (MG) (ALICEWEB, 2017).

A projeção para o cenário tendencial apresenta taxa média de crescimento de 2,4% ao ano, 
que é reflexo do PNLP, conforme indicado na seção anterior, sendo a movimentação de farelo 
de soja no Complexo impactada pelo início da operação da Ferrovia de Integração Centro-
Oeste (FICO) em 2030. Nesse cenário, o volume movimentado de farelo de soja no Complexo 
Portuário de Vitória e Barra do Riacho é de 1,9 milhão de toneladas no ano de 2060.

As regiões Sul e Sudeste 
tendem a perder 

representatividade na 
movimentação de granel 
sólido vegetal, passando 

de uma participação 
relativa de 83% em 2016 

para 63% em 2060. 
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   TRIGO

Em 2017 foram movimentadas 217 mil toneladas de trigo no Complexo Portuário de Vitória 
e Barra do Riacho (ANTAQ, 2017b). As operações são referentes à importação e tiveram 
como origem a Argentina, no ano de 2017 (ALICEWEB, 2017).

Os volumes desembarcados tiveram como destino os municípios de Vitória (ES) e Contagem 
(MG). Em Vitória encontra-se o moinho da empresa Buaiz, responsável também pela operação 
da carga no Complexo. Já no município de Contagem está localizada uma unidade da 
empresa de alimentos Vilma, atendida pelas importações do Complexo de Vitória e Barra do 
Riacho, segundo informações obtidas em visita técnica ao Complexo.

A projeção de demanda considera:

• Crescimento do consumo de trigo no País nos últimos anos (ABITRIGO, 2018)

• Insuficiência na produção doméstica em suprir a demanda interna.

Desse modo, a demanda projetada de importação de trigo no Complexo de Vitória e Barra 
do Riacho é de 337 mil toneladas para o ano de 2060, com uma taxa média de crescimento 
de 1,0% ao ano. Observa-se para o curto prazo uma taxa de crescimento mais elevada, com 
uma média anual de 1,8% até 2020. 

   MALTE 

Em 2017 a movimentação de malte no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho foi 
de 179 mil toneladas. Todo o transporte da carga é realizado no Porto de Vitória, através 
de importação (ANTAQ, 2017b). As origens da carga nesse ano foram a Argentina e o Uruguai 
(ALICEWEB, 2017).

Observa-se que o malte importado através do 
Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho 
em 2017 teve como destino, além de Vitória (ES), os 
municípios de Sete Lagoas, Juatuba e Uberlândia, 
em Minas Gerais (ALICEWEB, 2017), os quais 
possuem unidades da empresa Ambev.

A projeção de demanda no cenário tendencial 
é de 343 mil toneladas de importação de malte 
no Complexo em 2060, com uma taxa média de 
crescimento de 1,6% ao ano. No entanto, para 
o curto prazo, estima-se uma taxa média de 
crescimento menor: 0,6% ao ano entre 2017 e 2020. 

Conforme relatado em 
visita técnica ao Complexo 
Portuário, verifica-se um 

potencial de maior consumo 
de malte na região, atrelado 
ao aumento do consumo de 

cerveja no País, com foco 
para a maior demanda pelas 

cervejarias artesanais.
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CONTÊINER

No ano de 2017, o Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho movimentou 2,6 
milhões de toneladas de mercadorias em 
contêiner, quantidade equivalente a 195 mil 
TEU (do inglês – Twenty-foot Equivalent Unit). A 
movimentação ocorre através do Porto de Vitória, 
correspondendo a operações de embarque e 
desembarque de longo curso e cabotagem.

Considerando os volumes a partir do ano de 2014, ocorre uma queda de 17%, fruto da menor 
demanda do mercado em virtude da crise econômica brasileira. Ainda, segundo informado 
em visita técnica ao Complexo, as restrições decorrentes do calado operacional autorizado 
(entre 2015 e 2017) no Porto de Vitória acarretaram na perda de alguns serviços da navegação 
de longo curso, tendo reflexo também nos menores volumes operados.

No início do período projetado, até 2020, registra-se uma taxa média de crescimento 
mais elevada, de 2,3% ao ano, com valores maiores para as importações, em função da 
recuperação da economia e para os embarques de cabotagem.

Em relação ao grupo de maior volume de exportação, destaca-se a movimentação de 
pedras de cantaria ou de construção, com uma representatividade de 88% do total do 
grupo (ANTAQ, 2017b). O Espírito Santo se apresenta como principal exportador nacional 
do produto, tendo sido responsável por 95% das exportações dessas pedras em 2017 
(ALICEWEB, 2017). No ano de 2017, as operações portuárias na movimentação desse tipo de 
mercadoria foram destinadas aos Estados Unidos (ANTAQ, 2017b). 

Com relação ao café, segundo principal item conteinerizado exportado, destaca-se a sua 
produção no estado do Espírito Santo, o qual é responsável por 20% da produção brasileira 
em 2017 (CONAB, 2017), consolidando-se como o quarto maior exportador nacional 
(ALICEWEB, 2017).

Diferentemente das cargas exportadas em contêineres, as importações não apresentam 
concentração de um tipo de mercadoria específica.

Acerca da navegação de cabotagem, as operações portuárias vinculadas ao desembarque 
representaram o fluxo de maior relevância, com participação relativa de 55% no ano de 
2017 (ANTAQ, 2017b). As categorias de produtos e pisos cerâmicos e madeira apresentam as 
maiores representatividades.

Até o final do período 
projetado, espera-se que a 

demanda de contêiner cresça 
a uma taxa média de 2,0% ao 

ano, atingindo 450 mil TEU em 
2060. 
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A Figura 5 exibe os principais aspectos referentes à movimentação observada e projetada 
para contêineres no Porto de Vitória.

Histórico e projeção de demanda

CONTÊINER

2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
Longo curso

Desembarque 67 76 61 58 61 73 79 85 93 103 117 132 147 161
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2,0% a.a.
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1,9% a.a.

Longo curso
Embarque 62 83 76 69 67 67 76 86 96 107 117 128 138 149

Interior
Desembarque - - 837 - - - - - - - - - - -

Interior
Embarque - - 837 - - - - - - - - - - -

Cabotagem
Embarque 31 37 29 23 30 32 35 39 44 48 52 56 60 64

Cabotagem
Desembarque 188 39 43 37 37 37 41 46 51 56 61 66 71 76

Total 188 235 209 188 195 209 231 256 284 314 347 381 416 450

195

Figura 5 – Características da demanda de contêiner no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho observada (2013-
2017) e projetada (2020-2060)
Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)



41COMPLEXO PORTUÁRIO DE VITÓRIA E BARRA DO RIACHO

Em abril de 2018 foram finalizadas as obras de dragagem de aprofundamento do Porto de 
Vitória, e a homologação dos novos calados máximos autorizados de 10,6 m para 12,5 m 
poderá impulsionar a recuperação dos volumes movimentados no Complexo.

GRANEL LÍQUIDO – COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS

Em 2017 o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho foi responsável pela 
movimentação de 1,5 milhão de toneladas de granéis líquidos – combustíveis e químicos. O 
Gráfico 4 apresenta o histórico de movimentação e a projeção de demanda dos grupos de 
produtos dessa natureza de carga.
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Total

2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
 -

Derivados de
petróleo (exceto

GLP e C5+)
1.258 1.447 1.244 1.027 1.085 1.162 1.278 1.415 1.557 1.722 1.882 2.041 2.199 2.357

GLP 90 217 147 204 198 215 238 267 302 332 362 392 421 451

Soda cáustica 111 150 166 157 124 181 200 224 251 277 303 328 353 379

C5+ 11 95 107 109 8 126 126 126 126 126 126 126 126 126

Outros 8 50 15 10 70 72 73 73 74 74 75 75 76 76

1.477 1.959 1.679 1.507 1.484 1.756 1.914 2.106 2.310 2.532 2.748 2.962 3.176 3.389
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Gráfico 4 – Evolução da movimentação de granel líquido – combustíveis e químicos no Complexo Portuário de Vitória e Barra 
do Riacho – em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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   DERIVADOS DE PETRÓLEO (EXCETO GLP E C5+) 

No ano de 2017 o Complexo Portuário de Vitoria e Barra do Riacho registrou uma 
movimentação de 1,1 milhão de toneladas de derivados de petróleo, através das 
instalações portuárias do Porto de Vitória e do Terminal de Tubarão (ANTAQ, 2017b).  
O produto é predominantemente desembarcado no Complexo, com uma 
representatividade de 97% do total movimentado. 84% do desembarque é realizado 
via cabotagem, enquanto 16% é oriundo da navegação de longo curso. Conforme 
informações obtidas em visita técnica, os desembarques de derivados de petróleo são 
destinados ao atendimento do mercado consumidor local.

No âmbito nacional, as perspectivas do mercado 
de derivados de petróleo apontam para um cenário 
de aumento das importações, que decorre em 
virtude da política de preços praticada pela Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras) e também em razão da 
inexistência de perspectiva de novos investimentos 
na área de refino, conforme indicado no Plano de 
Negócios e Gestão da Petrobras de 2018 até 2022 
(PETROBRAS, 2018). No caso da demanda específica 
do Complexo, observa-se a predominância da 
movimentação de cabotagem, podendo assim haver 
a recepção de carga produzida nacionalmente ou 
importada através de outros portos.

Nos anos iniciais da projeção, as taxas médias de crescimento são mais elevadas, de 2,3% 
ao ano até 2020 e 1,9% até 2025, com destaque para os desembarques de cabotagem, fluxo 
predominante nas operações de derivados de petróleo no Complexo.

Cabe ainda mencionar a perspectiva de aumento dos volumes de derivados de 
petróleo no Porto de Vitória, a partir do início da operação do Terminal de Granéis 
Líquidos (TGL), listado no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do 
Governo Federal (BRASIL, 2019). Segundo informações fornecidas pela Autoridade 
Portuária, com a entrada do TGL, as operações que atualmente ocorrem no 
Terminal de Tubarão devem ser transferidas para a nova instalação.

   GLP E C5+

 Toda a movimentação de GLP e C5+ realizada no ano de 2017 no Complexo Portuário 
de Vitória e Barra do Riacho foi embarcada via cabotagem através do TABR. Nesse ano, 
movimentaram-se 198 mil toneladas de GLP e 8 mil toneladas de C5+ (ANTAQ, 2017b).

Ao final do período projetado, 
em 2060, espera-se que o 

Complexo tenha movimentado 
aproximadamente 2,5 milhões 
de toneladas de derivados de 
petróleo, apresentando uma 

taxa média de crescimento de 
1,8% ao ano.
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Os volumes de GLP e C5+ que chegam ao TABR têm origem na Unidade de Tratamento de 
Gás de Cacimbas (UTCG) localizada em Linhares (ES), e o TABR atende à demanda do estado 
do Espírito Santo, do sul da Bahia e do leste de Minas Gerais. Uma parte é atendida por 
navios gaseiros (através do embarque de cabotagem), e a carga com destino ao interior do 
Espírito Santo e de Minas Gerais é transportada no modal rodoviário.

Espera-se um maior crescimento da movimentação 
de C5+ no curto prazo (até o ano de 2020), em 
razão da perspectiva de finalização das obras no 
TABR, tendo em vista que até 2018, de acordo com 
informações fornecidas pelo terminal durante visita 
técnica ao Complexo, a UTGC enviou de forma 
temporária o C5+ para o Terminal Norte Capixaba 
(TNC) enquanto havia pendências de obras no TABR.

   SODA CÁUSTICA

A movimentação de soda cáustica no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho no ano 
de 2017 foi de 124 mil de toneladas. Todo o volume é desembarcado via cabotagem no Porto 
de Vitória, tendo como principal origem o Complexo Portuário de Maceió (ANTAQ, 2017b).

O produto destinado ao Complexo é produzido 
nas unidades da empresa Braskem no estado 
de Alagoas (BRASKEM, 2018), as quais são 
responsáveis pela produção de soda cáustica. Além 
disso, conforme informações obtidas em visita 
técnica ao Complexo, os principais demandantes 
desse produto são empresas dos setores de papel 
e celulose e metalúrgico localizadas na região, tais 
como Cenibra S.A., Suzano Papel e Celulose, Fibria, 
e ArcelorMittal S.A.

CARGA DE APOIO

As operações de carga de apoio estão relacionadas às atividades de exploração de petróleo 
em alto-mar, sendo necessárias à viabilização do envio e do recebimento de alimentos, 
mercadorias e insumos para as plataformas de petróleo. Em 2017 foram movimentadas 138 
mil toneladas de produtos relativos à carga de apoio no Complexo Portuário de Vitória e Barra 
do Riacho. As operações ocorreram nas instalações do Porto de Vitória, do  

A movimentação prevista 
de GLP e C5+para 2060 no 

Complexo Portuário de Vitória 
e Barra do Riacho é de 577 mil 
toneladas, com taxa média de 
crescimento de 1,8% ao ano.

Ao final do período projetado, 
em 2060, estima-se que o 

Complexo tenha movimentado 
379 mil toneladas de soda 

cáustica, apresentando uma 
taxa média de crescimento de 

2,0% ao ano.
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TUP CPVV e do TPG (ANTAQ, 2017b). As cargas de apoio movimentadas no Complexo tiveram 
como principais origens e destinos as bacias de Campos, Espírito Santo e Santos, sendo os 
embarques responsáveis por 84% da movimentação realizada em 2017 (ANTAQ, 2017b).

Há ainda a movimentação de carga de apoio referente ao TUP Zemax Log, da qual não 
consta registro na base da ANTAQ. Conforme informações fornecidas pelos representantes 
da instalação, no ano de 2017 houve movimentação de 2 mil toneladas.

O Porto de Vitória e Barra do Riacho conta com a presença de unidades produtivas das 
empresas Flexibras e Prysmian, as quais atuam na fabricação de tubos flexíveis utilizados 
para a exploração de petróleo em alto-mar.

Ao longo do período observado, entre os anos de 2013 e 2017, a movimentação de carga 
de apoio apresentou queda de 54% nos volumes movimentados, devido a questões 
como a redução do número de poços perfurados e a queda do número de poços em fase 
de desenvolvimento da produção (de 34 em 2015 para 28 em 2017 nas bacias de Santos, 
Campos e Espírito Santo), quando se registra a ocorrência de maior necessidade de viagens 
das plataformas para as instalações portuárias.

Observa-se, no curto prazo, até o ano de 2020, 
um crescimento mais acentuado, de 2,3% ao 
ano, em razão da perspectiva de retomada 
dos investimentos na exploração de petróleo, 
principalmente no segmento offshore. De 
acordo com as informações disponíveis no site 
da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP, [2019]), entre os anos de 
2018 e 2021 encontram-se em andamento:

• a 14ª e 15ª Rodadas de Licitação de Blocos, com previsão de conclusão em 2018;

• a 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção – Pré-Sal, também com previsão de 
conclusão em 2018.

São previstas ainda:

• a realização da 16ª, 17ª e 18ª Rodadas de Licitação de Blocos, para os anos de 2019, 
2020 e 2021, respectivamente;

• A 6ª Rodada de Partilha de Produção – Pré-Sal, também prevista para 2019.

Além disso, em 2018 teve início o processo de Oferta Permanente, que consiste na oferta 
contínua de campos e blocos devolvidos, ou que se encontram em processo de devolução 
ou não arrematados em licitações anteriores (ANP, [2019]). Tal dinâmica deve impulsionar a 
produção à medida que proporciona o prolongamento da vida útil dos campos e a oferta de 
um estoque ininterrupto (FIRJAN, 2018).

A demanda projetada de 
carga de apoio para o 

Complexo Portuário é de 281 
mil toneladas para o ano de 

2060, com uma taxa média de 
crescimento de 1,6% ao ano.
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• Carvão

• Concentrado de cobre

• Contêiner

• Coque de petróleo

• Escória

•  Fertilizantes

•  Granito

•  Produtos siderúrgicos

•  Trigo

•  Veículos

•  Novas cargas.

No ano de 2017 a movimentação desses produtos representou 72% dos volumes referentes 
ao Porto de Vitória. Assim, dadas as melhores condições de acesso ao Porto de Vitória e 
o impacto nos principais produtos movimentados, evidencia-se a nova configuração do 
calado como fator de maior competitividade para o Porto.

Assim, o cenário de curto prazo mostra-se favorável para o setor de carga de apoio. 
Entretanto, destaca-se que a viabilização e o crescimento da demanda para o Complexo 
Portuário de Vitória e Barra do Riacho estão condicionados a questões como a definição 
logística estabelecida pelas empresas que deverão atuar na exploração de petróleo.

PERSPECTIVAS DE NOVAS CARGAS

A conclusão da dragagem de aprofundamento e homologação da nova profundidade do 
canal de acesso ao Porto de Vitória e dos novos calados máximos autorizados (CMA) para a 
atracação nos berços, por parte da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha 
(CODESA, 2018b), possibilita o aumento do lote médio dos navios que frequentam o Porto. 
Antes da dragagem, as embarcações operavam com uma capacidade de carga abaixo de 
seu pleno potencial. Dessa forma, a partir das novas condições, verifica-se o potencial de 
movimentação de volumes maiores das seguintes mercadorias:

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil



DEMANDA X CAPACIDADE

O Plano Mestre avaliou a capacidade do Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho para atender à demanda prevista em 
termos de instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos 
terrestres, com o objetivo de verificar a existência de déficits de 
capacidade, tanto atuais como futuros, de forma que possam 
ser antecipadas ações para mitigar esses gargalos e minimizar 
seus efeitos.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil
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INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

As capacidades para cada uma das cargas relevantes, calculadas em intervalos de cinco 
anos, foram comparadas à demanda a fim de verificar se e quando, ao longo do horizonte 
avaliado, manifestarão possíveis déficits. 

Parâmetros considerados no cálculo:

• O tempo entre atracações sucessivas (in-out) é definido como o tempo decorrido entre a 
saída de uma embarcação e a entrada de outra no mesmo berço. 

• A disponibilidade de horas operacionais anuais de cada trecho de cais varia diretamente 
com o regime operacional de cada terminal.

• Índice de ocupação do trecho de cais: quando não se aplica um modelo específico 
de filas, é calculado por meio do comprimento médio das embarcações e respectivo 
número de berços disponíveis. Para a situação de um berço no trecho de cais, o índice 
de ocupação admissível é de 65%; para dois berços, esse índice é de 70%; para três 
berços, 75%; e, para quatro ou mais berços, o valor adotado é de 80%. 

• Nesses termos, as capacidades são calculadas considerando o arranjo operacional 
existente para a movimentação das cargas. Os indicadores utilizados para o cálculo da 
capacidade foram validados e calculados a partir da base de dados da ANTAQ (2017b) 
no ano-base do estudo (2017). 

É importante compreender os seguintes fatores acerca do cálculo de capacidade de cais:

• A diferença dos valores de capacidade de um mesmo trecho de cais em diferentes anos 
pode ser atribuída a diferenças nas movimentações esperadas de diferentes cargas com 
diferentes produtividades em suas operações.

• A capacidade de movimentação de cada carga em um trecho de cais é distribuída 
de forma proporcional à sua movimentação esperada, de sorte que, em um mesmo 
trecho de cais e em um mesmo ano, a utilização da capacidade (razão entre a demanda 
prevista e a capacidade calculada) é a mesma para todas as cargas. Na prática, isso 
significa que nenhuma carga em um mesmo trecho de cais terá seu atendimento 
privilegiado em detrimento de outra.

Em relação às infraestruturas de acostagem e armazenagem, a Tabela 2 apresenta um 
resumo com as suas principais características para as instalações portuárias consideradas 
no estudo que se encontram em operação.
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Instalação 
portuária Infraestrutura de acostagem Infraestrutura de armazenagem

Porto de Vitória

• 13 berços, sendo 10 operacionais (3 berços na margem de 
Vitória e 7 berços na margem de Vila Velha)

• Comprimento acostável: 2.202 m, sendo 2.014 m 
operacionais

• Destinação operacional: granéis sólidos minerais e 
vegetais, cargas gerais, contêiner, carga de apoio e 
granéis líquidos combustíveis e químicos.

• 13 armazéns, dos quais 9 são 
operacionais (sendo 4 removíveis)

• 2 tanques
• 10 pátios
• 4 silos, dos quais 3 são 

operacionais.

Porto de Barra 
do Riacho • Infraestrutura presente limita-se às obras de abrigo -

Terminal 
Marítimo Ponta 
Ubu

• 1 píer, 3 berços
• Comprimento acostável: 730 m
• Destinação operacional: minério de ferro, carvão mineral, 

escória, produtos siderúrgicos e carga de apoio.

• 5 pátios para granéis sólidos: 
220.000 m².

Estaleiro 
Jurong

• 3 berços
• Comprimento acostável: 922,8 m
• Destinação operacional: cargas gerais destinadas à 

produção do estaleiro.

• 2 galpões: 10 mil m².

Portocel
• 3 berços
• Comprimento acostável: 652 m
• Destinação operacional: celulose e madeira.

• 4 armazéns para celulose: 58.334 m².

TABR
• 1 píer, 2 berços
• Comprimento acostável: 652 m
• Destinação operacional: GLP e gasolina natural (C5+).

• 3 tanques refrigerados para GLP
• 3 esferas para GLP pressurizado
• 3 tanques para C5+.

CPVV
• 1 píer
• Comprimento acostável: 325 m
• Destinação operacional: carga de apoio offshore.

• 1 armazém: 2.000 m².

TPG
• 1 píer
• Comprimento acostável: 69,7 m
• Destinação operacional: carga de apoio offshore.

• 1 galpão metálico sem fechamento 
lateral: 140 m²

• Retroárea descoberta: 1.400 m².

Terminal de 
Praia Mole

• 2 berços
• Comprimento acostável: 717 m
• Destinação operacional: minério de ferro e carvão 

mineral.

• 5 pátios para carvão mineral e 
minério de ferro.

Terminal de 
Tubarão

• 6 berços
• Comprimento acostável: 1.737 m
• Destinação operacional: minério de ferro, granéis sólidos 

vegetais e fertilizantes.

• 11 pátios para minério de ferro
• 10 armazéns para granéis
• 3 armazéns para fertilizantes
• 1 armazém para carga geral.

Terminal 
Marítimo de 
Praia Mole

• 3 berços
• Comprimento acostável: 415,7 m
• Destinação operacional: carga geral.

• 3 pátios: 128.500 m²
• 9 armazéns: 80.166 m².

TBO
• 2 berços, sendo 1 destinado à espera de embarcações e 1 à 

operação de barcaças
• Destinação operacional: produtos siderúrgicos.

• 1 pátio para bobinas de aço: 
20.000 m².

Zemax Log
• 1 berço
• Comprimento acostável: 56 m
• Destinação operacional: carga de apoio offshore.

• 1 pátio para cargas gerais: 1.700 m².

Tabela 2 – Resumo das infraestruturas de acostagem e armazenagem do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Nos tópicos a seguir, para melhor compreender a situação atual e futura do Porto de 
Vitória, é resumida a análise da capacidade de movimentação no cais e de armazenagem 
comparadas à projeção de demanda de cada instalação portuária do Complexo.

Destaca-se que, neste estudo, não são realizados cálculos de produtividade e de capacidade 
de cais e armazenagem para as operações de carga de apoio offshore. Nesses cálculos se 
utilizam dados referentes aos tempos e volumes das operações, que, no caso da carga 
de apoio, são bastante variados, dada a especificidade de cada movimentação, a qual 
depende da etapa de projeto em que as atividades offshore se encontram.

   PORTO DE VITÓRIA

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Porto de Vitória está exibida 
na Figura 6.

N

S

O L

215 m

LEGENDA   

TVV Cais de Capuaba Peiú Cais de Paul - Berço 905 Cais comercial - berços 101 e 102

Berços 201 e 202
Berços 206Berços 905

Berços 101 e 102

Berços 203 e 204

Figura 6 – Principais dest8nações operacionais dos trechos de cais e armazenagem do Porto de Vitória
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais do Porto de Vitória, analisam-
se os principais parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, os 
quais são apresentados na Tabela 3.
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Trecho 
de cais Berços

Principais mercadorias 
movimentadas no

ano-base
In-out 

(h)
Dias 

disponíveis
Horas 

disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

Cais 
comercial – 
berços 101 
e 102

Berços 101 
e 102

Concentrado de cobre, 
granito, produtos 

siderúrgicos e veículos
6 364 17.472 70% 28,32%

Cais de 
Capuaba

Berços 201 
e 202

Carvão mineral, 
concentrado de cobre, 

coque de petróleo, 
fertilizantes, granito, 

malte, produtos 
siderúrgicos, soda 

cáustica, trigo e veículos

6 364 17.472 70% 58,93%

TVV Berços 203 
e 204

Contêineres, granito, 
produtos siderúrgicos e 

veículos
6 364 17.472 70% 60,09%

Peiú Berço 206 Carga de apoio, 
fertilizantes e veículos 6 364 8.736 65% 56,79%

Cais de Paul 
–Berço 905 Berço 905 Carga de apoio, derivados 

de petróleo e ferro-gusa 6 364 8.736 65% 79,88%

Tabela 3 – Parâmetros de cálculo da capacidade de cais do Porto de Vitória
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As capacidades de cais calculadas para cada mercadoria são apresentadas na Tabela 4.

Mercadoria Sentido da operação 2017 2060

Contêineres Ambos 253.000 TEU 280.000 TEU

Ferro-gusa Embarque 713.000 t 1.215.000 t

Fertilizantes Desembarque 1.192.000 t 1.532.000 t

Derivados de petróleo (exceto GLP) Desembarque 512.000 t 956.000 t

Granito Embarque 796.000 t 679.000 t

Carvão mineral Desembarque 415.000 t 371.000 t

Concentrado de cobre Embarque 1.044.000 t 688.000 t

Trigo Desembarque 274.000 t 255.000 t

Malte Desembarque 227.000 t 259.000 t

Coque de petróleo Desembarque 209.000 t 415.000 t

Soda cáustica Desembarque 156.000 t 286.000 t

Produtos siderúrgicos Embarque 157.000 t 307.000 t

Produtos siderúrgicos Desembarque 235.000 t 220.000 t

Veículos e semelhantes Ambos 47.000 un. 43.000 un.

Escória Embarque 950.000 t

Tabela 4 – Capacidade de cais do Porto de Vitória Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Destacam-se os seguintes aspectos acerca do atendimento à demanda no cais e na 
armazenagem para as cargas movimentadas no Porto de Vitória:

• Contêiner: é previsto um déficit de capacidade de cais a partir de 2035. Destaca-se 
que, pelo fato de a demanda de movimentação de contêineres no Porto de Vitória 
ter diminuído nos últimos anos, a utilização dos equipamentos de cais também foi 
reduzida, de modo que os indicadores operacionais do ano-base (2017) não refletem 
a real capacidade do terminal, conforme informações fornecidas em visita técnica. 
Portanto, para o cálculo dos indicadores de movimentação no Terminal Vila Velha 
(TVV), foi utilizada a base da ANTAQ do ano de 2015. Considerando ainda que, com um 
incremento da demanda, o terminal poderia operar com uma média de produtividade 
de 60 un./h, com a utilização de três ternos simultaneamente, a capacidade do 
terminal chegaria a aproximadamente 300 mil TEU/ano, o que também não seria 
suficiente para atender à demanda ao longo do horizonte de planejamento, uma vez 
que a partir de 2040 ela ultrapassaria a capacidade.  
 
Considerando que a movimentação de contêineres projetada para Porto de Vitória 
deve alcançar 450 mil TEU em 2060, a capacidade de armazenagem de 312 mil TEU 
do TVV não será suficiente para o atendimento da demanda. Entretanto, levando 
em conta a disponibilidade dos pátios da Hiper Export e da Polimodal, para que a 
demanda seja suprida e não haja déficit de capacidade de armazenagem, a operação 
de contêineres nessas áreas deverá ocorrer com um tempo médio de estadia de no 
máximo 12 dias, realizando em torno de 31 giros anuais.

• Ferro-gusa: atualmente o volume de movimentação de ferro gusa é superior à 
capacidade de cais do Porto para atendimento às embarcações com o nível de 
serviço adequado. Isso ocorre uma vez que há apenas um berço disponível para 
essa operação, com limitações estruturais, horário de operações restrito e o tempo 
disponível do berço sendo compartilhado com as operações de derivados de petróleo 
(exceto GLP). Observa-se um incremento na capacidade de cais para a movimentação 
de ferro-gusa a partir de 2025, decorrente do maior tempo disponível de cais para 
tal operação, já que, com a implantação do projeto do TGL, a movimentação de 
derivados de petróleo (exceto GLP) passa a ocorrer também no Cais do Atalaia. Esse 
incremento de capacidade, no entanto, não é suficiente para o pleno atendimento 
da demanda projetada para essa carga, com nível de serviço adequado, ao longo do 
horizonte de planejamento. 
 
Como a operação de ferro-gusa ocorre diretamente dos vagões para a embarcação, 
caracteriza-se como embarque direto, não sendo utilizadas áreas de armazenagem 
no Porto.

• Fertilizantes: entre o ano-base e 2020 há um incremento na capacidade de cais para 
a movimentação de fertilizantes no Porto de Vitória, decorrente da implantação do 
Cais do Atalaia. Projeta-se, no entanto, que a partir de 2045 a demanda excederá a 
capacidade de cais, configurando um déficit de capacidade para o desembarque de 
fertilizantes. Quanto à capacidade de armazenagem, não são esperados déficits.

• Derivados de petróleo (exceto GLP): assim como no caso do embarque de ferro-
gusa, operação com a qual o desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) 
compartilha o Cais de Paul (Berço 905), atualmente, já há déficit de capacidade 
de cais para a operação dessa carga no cais do Porto de Vitória, levando-se em 
consideração o nível de serviço adequado e consequentemente o índice de ocupação 
admissível para esse trecho de cais. Há um incremento na capacidade de cais 
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suficiente para que a demanda seja atendida plenamente entre 2025 e 2030. No 
entanto, o fato de a movimentação ser prevista apenas no Cais de Paul (Berço 905) e 
Cais de Capuaba, trechos de cais com alto índice de ocupação estimado ao longo do 
horizonte de planejamento, incorre em uma perspectiva de déficit de capacidade de 
cais para o desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) a partir de 2040. 
 
O cálculo de capacidade de cais apresentado para derivados de petróleo (exceto GLP) 
leva em consideração que esta carga competirá pela utilização das horas disponíveis 
do trecho de cais de forma igualitária em relação às outras cargas nele operadas. No 
entanto, caso seja considerada a dedicação de 44,94% do tempo disponível do Cais 
do Atalaia para a movimentação de derivados de petróleo (exceto GLP), conforme 
indicado no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) do projeto 
do terminal, a capacidade de cais será suficiente para atender à demanda pela 
movimentação de tal carga ao longo de todo o período de análise. Por outro lado, o 
déficit de capacidade de cais projetado para a movimentação de carvão mineral, trigo, 
malte, coque de petróleo e soda cáustica será antecipado de 2045 para 2035; o déficit 
de capacidade de cais para o desembarque de fertilizantes será antecipado de 2045 
para 2040; e haverá déficit de capacidade para o embarque de produtos siderúrgicos  
a partir de 2060. 
 
Quando à capacidade de armazenagem, não são esperados déficits.

• Granito: espera-se um déficit de capacidade de cais a partir de 2045. A operação de 
granito é realizada por embarque direto, não havendo necessidade de ser armazenado 
no Porto. Portanto, a armazenagem não é tida como um limitante às operações.

• Carvão mineral: projeta-se um déficit de capacidade de cais a partir de 2045.  
O carvão mineral é desembarcado diretamente das embarcações para os caminhões 
e então levado para fora do Porto. Portanto, normalmente não são utilizadas as áreas 
de armazenagem do Porto. Em situações esporádicas, são utilizadas as estruturas 
treliçadas móveis para a realização de desembarque indireto de carvão mineral.

• Concentrado de cobre: não é projetado déficit de capacidade de cais.  
A movimentação de concentrado de cobre é feita de maneira direta, portanto  
não se utilizam as áreas de armazenagem do Porto.

• Trigo: espera-se um déficit de capacidade de cais a partir de 2045. Para que a 
capacidade de armazenagem dos silos verticais seja suficiente para suprir a 
necessidade de armazenagem do trigo, considerando a projeção tendencial da 
demanda para 2060, o tempo médio de estadia da carga deve ser de no máximo 30 
dias, realizando-se pelo menos 12 giros anuais. Conforme afirmado anteriormente, em 
algumas ocasiões o desembarque de trigo é realizado de maneira direta, além de existir 
a possibilidade de armazená-lo nos silos horizontais, na retroárea do Cais de Capuaba.

• Malte: espera-se um déficit de capacidade de cais a partir de 2045. Quanto à 
capacidade de armazenagem, não são esperados déficits.

• Coque de petróleo: espera-se um déficit de capacidade de cais a partir de 2045.  
O desembarque de coque de petróleo ocorre de maneira direta, e por conta isso não 
se utilizam as áreas de armazenagem do Porto.

• Soda cáustica: espera-se um déficit de capacidade de cais a partir de 2045.  
A demanda projetada ultrapassa o valor de capacidade dinâmica total em 2021,  
o que indica déficit de capacidade de armazenagem.
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• Produtos siderúrgicos: não é projetado déficit de capacidade de cais.  
A capacidade de armazenagem não é considerada um limitante às operações.

• Veículos e semelhantes: espera-se um déficit de capacidade de cais a partir de 
2050. Não existem estruturas disponíveis para a armazenagem de veículos dentro do 
Porto de Vitória. Conforme indicado anteriormente, portanto, a movimentação desta 
carga ocorre de forma direta. Áreas internas do Porto podem ser utilizadas como 
buffer e, nesse sentido, um crescimento da demanda pode implicar a necessidade de 
avaliação da logística de embarque e desembarque.

• Escória: não é projetado déficit de capacidade de cais. Projeta-se que a 
operação ocorrerá de maneira direta, de modo que não serão necessárias  
áreas de armazenagem no Porto de Vitória.

   TBO

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do TBO está exibida na Figura 7.
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1. Cais corrido
2. Cais de espera de barcaça
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3. Dique de contenção

1. Berço de atracação para operação das barcaças
2. Berço de atracação para operações de navios/espera
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Figura 7 – Principais destinações operacionais dos trechos de cais e armazenagem do TBO
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais, analisam-se os principais 
parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, os quais são 
apresentados na Tabela 5.

Trecho 
de cais Berços

Principais mercadorias 
movimentadas no

ano-base
In-out 

(h)
Dias 

disponíveis
Horas 

disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

Píer de 
operação Norte Produtos siderúrgicos 1,3 8.736 364 65% 39,5%

Tabela 5 – Parâmetros para o cálculo de capacidade de movimentação nos cais do TBO
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Verifica-se a possibilidade de ocorrência de déficit de capacidade de cais para o 
desembarque de produtos siderúrgicos a partir de 2035. Quanto aos embarques, poderá 
ocorrer um déficit de capacidade de cais a partir do ano de 2035, considerando o cenário 
otimista de projeção de demanda. 

Entretanto, conforme informado durante visita às instalações, a capacidade de atendimento 
à demanda apresenta restrições na disponibilidade de embarcações. Se a movimentação 
ocorrer com a frota atual de embarcações, a capacidade estimada pelo terminal será de 600 
mil toneladas por ano.

Quanto à capacidade de armazenagem, se as mercadorias permanecerem no pátio 
aproximadamente 15 dias, o terminal atenderá à demanda de movimentação atual, de 
aproximadamente 600 mil toneladas. Porém, é necessária a diminuição gradual do tempo 
de giro até aproximadamente seis dias, resultando em uma capacidade dinâmica de 
armazenagem na ordem de 1,4 milhões de toneladas, para que seja possível atender à 
demanda projetada até 2060.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho

Espirito Santo, Brasil
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   TERMINAL MARÍTIMO DE PRAIA MOLE 

A infraestrutura de acostagem do Terminal Marítimo de Praia Mole é representada na Figura 8
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Figura 8 – Infraestrutura de atracação do Terminal Marítimo de Praia Mole
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais, analisam-se os principais 
parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, os quais são 
apresentados na Tabela 6.

Trecho 
de cais Berços

Principais mercadorias 
movimentadas no

ano-base
In-out 

(h)
Dias 

disponíveis
Horas 

disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

1, 2 e 3 Berços 
1, 2 e 3

Produtos siderúrgicos e 
granito 2,8 26.208 364 85% 86,5%

Tabela 6 – Parâmetros para o cálculo de capacidade de movimentação nos cais do Terminal Marítimo de Praia Mole
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As capacidades de cais calculadas para cada mercadoria são apresentadas na Tabela 7.

Mercadoria 2017 2060

Produtos siderúrgicos 7.574.000 7.989.000

Granito 430.000 383.000

Tabela 7 – Capacidade de cais do Terminal Marítimo de Praia Mole . Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)



SUMÁRIO EXECUTIVO56

Destacam-se os seguintes aspectos acerca do atendimento à demanda no cais para as 
cargas movimentadas no Terminal Marítimo de Praia Mole:

• Produtos siderúrgicos: é previsto déficit de capacidade no cais para a movimentação 
de produtos siderúrgicos a partir de 2020, mesmo considerando o índice de ocupação 
admissível de 85%.

• Granito: a partir de 2020 é previsto déficit de capacidade de cais para a 
movimentação de granito no terminal. Observa-se uma pequena diminuição da 
capacidade durante o horizonte de planejamento, que ocorre devido ao aumento da 
demanda de produtos siderúrgicos, que deve ocupar um tempo proporcionalmente 
maior da disponibilidade do trecho de cais.

A capacidade dinâmica de armazenagem é da ordem de 7,4 milhões de toneladas.  
A capacidade de armazenagem no Terminal Marítimo de Praia Mole foi calculada em 
conjunto para as duas cargas movimentadas, uma vez que as duas caracterizam-se como 
carga geral. Identifica-se, portanto, um provável déficit na armazenagem, se nenhuma 
alteração na infraestrutura – ou regime operacional com o objetivo de aumentar a 
capacidade de armazenagem – for implementada no terminal.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho

Espirito Santo, Brasil
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   TERMINAL DE PRAIA MOLE 

A infraestrutura de acostagem do Terminal de Praia Mole é representada na Figura 9.

N

S

O L

910 m

LEGENDA   

Píer Molhe Pátio

Berço 1

Berço 2

Figura 9 – Infraestrutura de atracação do Terminal de Praia Mole
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais, cabe analisar os principais 
parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, os quais são 
apresentados na Tabela 8.
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Trecho 
de cais Berços

Principais mercadorias 
movimentadas no

ano-base
In-out 

(h)
Dias 

disponíveis
Horas 

disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

TPM-P1 1 e 2 Minério de ferro e carvão 
mineral 2,6 17.472 364 90% 90%

Tabela 8 – Parâmetros para o cálculo de capacidade de movimentação nos cais do Terminal de Praia Mole
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As capacidades de cais calculadas para cada mercadoria são apresentadas na Tabela 9.

Mercadoria 2017 2060

Carvão mineral 11.484.000 12.210.000

Minério de ferro 1.608.000 1.145.000

Tabela 9 – Capacidade de cais do Terminal de Praia Mole. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Destacam-se os seguintes aspectos acerca do atendimento à demanda no cais e 
armazenagem para as cargas movimentadas no Terminal de Praia Mole:

• Carvão mineral: o terminal operou com o índice de ocupação elevado no ano-base, 
e o aumento previsto pela projeção de demanda, a partir de 2020, pode afetar o 
nível de serviço das operações no terminal. Quanto à capacidade de armazenagem, 
é necessário que o tempo de giro seja de no máximo 50 dias, para que se atinja 
capacidade dinâmica de armazenagem da ordem de 8 milhões de toneladas e não 
existam restrições.

• Minério de ferro: o terminal operou com elevado índice de ocupação no ano-base, 
podendo o aumento da demanda e, consequentemente, do índice de ocupação, 
afetar o nível de serviço das operações no terminal. A diminuição da capacidade 
resulta do aumento mais significativo da demanda projetada de carvão mineral, 
o que implica maior utilização das horas disponíveis do trecho de cais. Não há 
armazenagem de minério de ferro no Terminal de Praia Mole, uma vez que a carga é 
direcionada diretamente para o Terminal de Tubarão.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho

Espirito Santo, Brasil
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   TERMINAL DE TUBARÃO 

 A infraestrutura de acostagem do Terminal de Tubarão é representada na Figura 10.
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Figura 10 – Infraestrutura de atracação do Terminal de Tubarão
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais, cabe analisar os principais 
parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, os quais são 
apresentados na Tabela 10.

Trecho 
de cais Berços

Principais mercadorias 
movimentadas no

ano-base
In-out 

(h)
Dias 

disponíveis
Horas 

disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

TU – P1 N Norte Minério de ferro 3,2 8.736 364 85% 83,3%

TU – P1 S Sul Minério de ferro 3,2 8.736 364 85% 71,5%

TU – P2 Único Minério de ferro 2,9 8.736 364 85% 85,4%
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Trecho 
de cais Berços

Principais mercadorias 
movimentadas no

ano-base
In-out 

(h)
Dias 

disponíveis
Horas 

disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

TPD – P3 TPD 3 Grão de soja, milho e farelo 
de soja 2,8 8.736 364 65% 68,3%

TPD – P4 TPD 4 Fertilizantes 2,8 8.736 364 65% 59,2%

TGL – P5 TGL Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 4 3.870 364 65% 20,0%

Tabela 10 – Parâmetros para o cálculo de capacidade de movimentação nos cais do Terminal de Tubarão
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As capacidades de cais calculadas para cada mercadoria são apresentadas na Tabela 11.

Mercadoria 2017 2060

Minério de ferro 107.432.000 111.171.000

Grãos de soja 3.892.000 2.895.000

Fertilizantes 1.676.000 1.716.000

Milho 1.110.000 1.435.000

Farelo de soja 744.000 1.105.000

Derivados de petróleo (exceto GLP) 797.000 858.000

Tabela 11 – Capacidade de cais do Terminal de Tubarão. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Destacam-se os seguintes aspectos acerca do atendimento à demanda no cais e 
armazenagem para as cargas movimentadas no Terminal de Tubarão:

• Minério de ferro: não são previstos déficits de capacidade no cais. Quanto à 
capacidade de armazenagem, é necessário que o tempo médio de estadia da 
mercadoria seja de aproximadamente uma semana para que se alcance a capacidade 
dinâmica de armazenagem da ordem de 110 milhões de toneladas e não existam 
restrições.

• Granéis sólidos vegetais: espera-se déficit de capacidade de cais a partir de 2020.  
Se não houver nenhuma alteração na infraestrutura, é necessária a diminuição 
gradual do tempo de estadia das mercadorias para até 20 dias em 2060.

• Fertilizante: espera-se déficit de capacidade de cais a partir de 2030. Caso 
não ocorram alterações na infraestrutura, para que a capacidade dinâmica de 
armazenagem atenda a toda a demanda atual, é necessário que o tempo de estadia 
de fertilizantes na armazenagem seja de aproximadamente 20 dias. Por outro lado, 
considerando a demanda da ordem de 3 milhões de toneladas no final do período  
de planejamento, é necessário que se realizem aproximadamente 40 giros anuais,  
ou seja, tempo de estadia equivalente a nove dias.

• Derivados de petróleo (exceto GLP): não são previstos déficit de capacidade 
no cais. A capacidade de cais do TGL do Terminal de Tubarão pode variar 
conforme a ocupação dos trechos de cais Píer 1 Lado Norte e do Píer 2 e conforme 
as características das embarcações que atracam nestes berços. Não ocorre 
armazenagem no TUP.
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   TUP PORTOCEL 

A infraestrutura de acostagem do TUP Portocel é representada na Figura 11.
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Figura 11 – Infraestrutura de atracação do TUP Portocel
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais, cabe analisar os principais 
parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, os quais são 
apresentados na Tabela 12.

Trecho 
de cais Berços

Principais mercadorias 
movimentadas no

ano-base
In-out 

(h)
Dias 

disponíveis
Horas 

disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

101/102/103 101,102 
e 103

Celulose embarque e 
madeira 1,5 26.208 364 75% 71,8%

201 201 Madeira 0,5 8.736 364 65% 85,1%

202 202 Celulose desembarque 1,0 8.736 364 65% 45,7%

203 203 Celulose desembarque 1,0 8.736 364 65% 56,5%

Tabela 12 – Parâmetros para o cálculo de capacidade de movimentação nos cais do TUP Portocel
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As capacidades de cais calculadas para cada mercadoria são apresentadas na Tabela 13.

Mercadoria 2017 2060

Celulose – embarque 7.224.000 8.008.000

Celulose – desembarque 2.031.000 2.031.000

Madeira 2.760.000 2.681.000

Tabela 13 – Capacidade de cais do TUP Portocel. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Destacam-se os seguintes aspectos acerca do atendimento à demanda no cais e 
armazenagem para as cargas movimentadas no TUP Portocel:

• Celulose: espera-se déficit de capacidade de cais para os embarques a partir de 
2035. Quantos aos desembarques, não são previstos déficit de capacidade no cais. 
Se nenhuma alteração na infraestrutura for realizada com o intuito de expandir a 
capacidade estática de armazenagem, o tempo de giro deve diminuir gradualmente 
até o fim do horizonte de planejamento, chegando a nove dias para atender a toda a 
demanda prevista para 2060.

• Madeira: não são previstos déficits de capacidade no cais. A carga é embarcada em 
carretas, que seguem até a unidade industrial, externa às instalações do TUP, não 
ocorrendo armazenagem no terminal.
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   TABR

A infraestrutura de acostagem do TABR é representada na Figura 12.
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Figura 12 – Infraestrutura de atracação do TABR. Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais, cabe analisar os principais 
parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, os quais são 
apresentados na Tabela 14.

Trecho 
de cais Berços

Principais mercadorias 
movimentadas no

ano-base
In-out 

(h)
Dias 

disponíveis
Horas 

disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

Berço Sul Berço 
Sul GLP 1,4 8.736 364 65% 23,6%

Berço 
Norte

Berço 
Norte C5+ 1,4 8.736 364 65% 3,1%

Tabela 14 – Parâmetros para o cálculo de capacidade de movimentação nos cais do TABR
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As capacidades de cais calculadas para cada mercadoria são apresentadas na Tabela 15.

Mercadoria 2017 2060

C5+ 2.122.000 2.122.000

GLP 592.000 592.000

Tabela 15 – Capacidade de cais do TABR. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Destacam-se os seguintes aspectos acerca do atendimento à demanda no cais e 
armazenagem para as cargas movimentadas no TABR:

• GLP: não são previstos déficits de capacidade no cais. A capacidade dinâmica de 
armazenagem não é um fator restritivo. Entretanto, conforme informado pelos 
representantes do terminal, as esferas também são utilizadas na operação de 
embarque de GLP para o modal rodoviário, podendo ser um fator restritivo se o 
escoamento pelos modais rodoviário e aquaviário ocorrer concomitantemente.

• C5+: não são previstos déficits de capacidade no cais nem de armazenagem.

   TERMINAL MARÍTIMO PONTA UBU 

A infraestrutura de acostagem do Terminal Marítimo Ponta Ubu é representada na Figura 13.
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Figura 13 – Infraestrutura de atracação do Terminal Marítimo Ponta Ubu
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais, analisam-se os principais 
parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, os quais são 
apresentados na Tabela 16.

Trecho 
de cais Berços

Principais mercadorias 
movimentadas no

ano-base
In-out 

(h)
Dias 

disponíveis
Horas 

disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

Berço 
Leste Leste Produtos siderúrgicos, escória, 

carvão e minério de ferro 2,8 8.736 364 80% 2,8%

Berço 
Oeste Oeste Minério de Ferro e escória 2,8 8.736 364 80% 4,8%

Tabela 16 – Parâmetros para o cálculo de capacidade de movimentação nos cais do Terminal Marítimo Ponta Ubu
Fonte: ATAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As capacidades de cais calculadas para cada mercadoria são apresentadas na Tabela 17.

Mercadoria 2017 2060

Minério de ferro 2.395.000 30.666.000

Carvão mineral 568.000 605.000

Escória 10.374.000 -

Produtos siderúrgicos 1.096.000 -

Tabela 17 – Capacidade de cais do Terminal Marítimo Ponta Ubu. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Destacam-se os seguintes aspectos acerca do atendimento à demanda no cais e 
armazenagem para as cargas movimentadas no Terminal Marítimo Ponta Ubu:

• Minério de ferro: não são previstos déficits de capacidade no cais nem de 
armazenagem.

• Carvão mineral: não são previstos déficits de capacidade no cais nem de 
armazenagem. 

• Escória: a capacidade de cais para movimentação de escória no Terminal Marítimo 
Ponta Ubu é de aproximadamente 10 milhões de toneladas no ano-base da pesquisa. 
Porém, considerando o fim de sua movimentação a partir de 2019, o estudo da 
capacidade futura não é realizado.

• Produtos siderúrgicos: a capacidade de cais para a movimentação de produtos 
siderúrgicos é de aproximadamente 1 milhão de toneladas, no ano-base de 
pesquisa. Entretanto, considerando o fim da movimentação de produtos siderúrgicos 
no Terminal Marítimo Ponta Ubu a partir de 2020, não é realizada a análise da 
capacidade futura de movimentação.
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   TERMINAIS EM FASE DE PROJETO 

Há projetos relativos ao Porto de Barra do Riacho e aos novos TUPs do Complexo Portuário 
de Vitória e Barra do Riacho que já possuem contrato de adesão, ou seja, autorização de 
construção e exploração por parte da ANTAQ, sendo eles:

• Porto Central

• Imetame Logística (TUP Imetame)

• Porto Norte Capixaba.

Com a construção dos terminais citados acima, a capacidade de movimentação de diversas 
cargas no Complexo Portuário será acrescida, conforme detalhado nas subseções que 
seguem. Dessa forma, prováveis déficits de capacidade de movimentação identificados no 
presente documento serão atenuados. 

Os déficits de capacidade de movimentação de contêineres, fertilizantes, derivados de 
petróleo, concentrado de cobre e veículos, no Porto de Vitória, poderão ser mitigados com 
o início das operações dos novos terminais Porto Central e do TUP Imetame. No caso do 
Porto Norte Capixaba, o licenciamento ambiental foi indeferido por técnicos do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e a empresa 
responsável pelo terminal irá solicitar o distrato do Contrato de Adesão. 

Além disso, as novas instalações também podem atenuar o déficit da movimentação de 
cargas de outros TUPs, como de carvão mineral, granéis vegetais e celulose.

ACESSO AQUAVIÁRIO

O canal de acesso corresponde ao trecho pelo qual a embarcação irá realizar a aproximação 
à instalação portuária, interligando normalmente o ponto de embarque do prático à área 
de manobra ou berços. O Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho apresenta os 
seguintes canais de acessos, ilustrados nas figuras 14 a 18:

• Canal Porto de Vitória e TUPs adjacentes: no canal de acesso ao Porto de Vitória é 
permitida a navegação de embarcações com comprimento e boca máximos de 244,99 
m e 32,49 m respectivamente. Para navios dos tipos carga geral, graneleiro e porta-
container, o calado máximo de projeto é de 11,20 mais a variação de maré (até 12,50). 
Para os navios do tipo petroleiro e tanque químico, o calado máximo é de 10,60 mais 
a variação de maré. Por fim, para as embarcações do tipo ro-ro e de passageiros, 
o calado máximo é de 10,67 m. Do canal de acesso ao Porto de Vitória, derivam os 
canais para os TUPs Zemax Log, CPVV e TPG, cujos calados máximos dos navios de 
projeto são, respectivamente, 6,7 m; 7,6 m mais a variação de maré; e 5,6 m.
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• Canal de acesso aos terminais de Ponta de Tubarão: o calado máximo permitido para 
trafegar no canal de acesso aos TUPs em questão se dá pelo calado da embarcação 
somado à altura significativa da onda no momento do acesso ao canal, não devendo 
ser ultrapassado o limite permitido de 23 m de calado.

• Canal de acesso ao Terminal Marítimo Ponta Ubu: o calado máximo permitido para o 
terminal é de 16,8 m, mais o nível médio da maré no Complexo de 0,8 m, totalizando 
17,6 m.

• Canal de acesso aos terminais de Barra do Riacho: o calado máximo permitido é de 
10,3 m, porém com a preamar pode chegar a 11,2 m

• Canal de acesso ao TBO.

O canal de acesso ao Estaleiro Jurong não foi incluído nesta análise em virtude da ausência 
de suas informações nos documentos oficiais utilizados como base.
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Canal de acesso Externo ao Porto de Vitória
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Canal de acesso ao TUP Zemax Log Porto Organizado

TUP

Figura 14 – Canal de acesso ao Porto de Vitória
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil ([2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Figura 15 – Canal de acesso aos terminais de Ponta de Tubarão. 
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil ([2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Figura 16 – Canal de acesso ao Terminal Marítimo Ponta Ubu. 
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil ([2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Figura 17 – Canal de acesso ao TUP Portocel e ao TABR. 
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil ([2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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   DEMANDA E CAPACIDADE

A análise de atendimento à demanda tem por finalidade determinar a capacidade dos terminais 
do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho, viabilizada a partir de um modelo de 
simulação. Para o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho, foram realizados quatro 
modelos de simulação em virtude da independência entre os acessos simulados:

• Porto de Vitória

• Terminais de Ponta de Tubarão

• Terminal Marítimo Ponta Ubu

• Terminais de Barra do Riacho.

O TUP Estaleiro Jurong, o TUP Zemax Log, o TUP CPVV e o TPG não foram considerados 
nos modelos do acesso aquaviário por não apresentarem registro de atracações em 2017, 
ou por constarem apenas como navegação de apoio marítimo, ou ainda por não disporem 
de informações acerca dos navios e mercadorias para consideração nas simulações. 
Especificamente em relação ao TBO, a ausência de praticagem, juntamente com a 
indisponibilidade de informações nos documentos oficiais acerca das restrições de navegação 
em seu acesso aquaviário impossibilitaram a realização do modelo de simulação.

Para elaboração do modelo de simulação, considera-se que os navios que acessam o 
Complexo estão sujeitos a diversas regras de atracação. Assim, para atracação e desatracação, 
as regras foram obtidas das Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Espírito 
Santo (NPCP-ES) (BRASIL, 2016a), do Roteiro Costa Leste (RCL) (BRASIL, 2017a), da Resolução 
Samarco nº 05/2015 (SAMARCO, 2015), das entrevistas realizadas com os representantes dos 
terminais e da praticagem durante visita técnica, assim como das demais referências citadas, 
e serão descritas detalhadamente nas respectivas subseções a seguir.

É apresentado na Figura 19 um fluxograma com um resumo dos processos do sistema de 
serviços relativos ao acesso aquaviário dos terminais.
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ACESSO AQUAVIÁRIO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DE VITÓRIA E BARRA DO RIACHO
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Figura 19 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios: acesso aquaviário do Complexo Portuário 
de Vitória e Barra do Riacho. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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PORTO DE VITÓRIA

Durante o ano de 2017, o Porto de Vitória recebeu um total de 899 acessos, dos quais 52,3% 
foram referentes à navegação de longo curso, 19,3% à navegação de cabotagem, 28,3% 
relacionados a apoio marítimo e 0,1% a apoio portuário.

Para a estimativa da demanda futura sobre o acesso aquaviário ao Porto de Vitória, são 
avaliadas a projeção de movimentação de cargas e a evolução do perfil da frota de navios, 
que considera um crescimento dos portes dos navios, conforme a tendência da evolução 
dos portes observados atualmente no setor portuário e também de acordo com a visão dos 
diversos players do setor. Destacam-se as seguintes tendências verificadas:

• Carga geral: estima-se que a representatividade da classe de navios Handysize venha 
a ser gradativamente reduzida, substituída por classes maiores como Handymax, 
Panamax e, em alguns casos, Mini-capesize.

• Contêineres e veículos e semelhantes movimentados em navio de carga geral: 
estima-se manutenção de seu perfil, que compreende 100% das operações em navios 
Handysize. 

• Contêineres movimentados em navios porta-contêineres: projeta-se o crescimento 
da classe de navios Panamax com a diminuição das classes Handy e Sub-panamax.

• Derivados de petróleo: estima-se diminuição da classe Handysize em paralelo ao 
crescimento das classes Handymax e Panamax.

• Soda cáustica: estima-se a manutenção do seu perfil de frota, que compreende 100% 
das operações em navios Handysize.

Em relação à capacidade do acesso aquaviário, o modelo de simulação leva em 
consideração os processos a que os navios estão sujeitos após o primeiro ponto de 
embarque do prático. O modelo utilizado neste Plano Mestre considera que os navios que 
acessam o Porto de Vitória estão sujeitos a regras e premissas. 

A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário ao 
Porto de Vitória pode ser verificada no Gráfico 5.
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Gráfico 5 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: Porto de Vitória
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para todos os horizontes e cenários analisados, a capacidade obtida é superior 
à demanda projetada, e, portanto, não há previsão de déficit de capacidade do 
acesso aquaviário.

TERMINAIS DE PONTA DE TUBARÃO

Durante o ano de 2017, foram registrados os seguintes números de acessos de navios aos 
terminais localizados em Ponta de Tubarão:

• Terminal de Praia Mole: 176 acessos

• Terminal Marítimo de Ponta de Tubarão: 828 acessos

• Terminal Marítimo de Praia Mole: 345 acessos.

Para a estimativa da demanda futura sobre o acesso aquaviário aos terminais de Ponta de 
Tubarão, são avaliadas a projeção de movimentação de cargas e a evolução do perfil da 
frota de navios, que considera um crescimento dos portes dos navios, conforme a tendência 
da evolução dos portes observados atualmente no setor portuário e também de acordo 
com a visão dos diversos players do setor. Destacam-se as seguintes tendências verificadas:

• Terminal de Praia Mole: todos os acessos foram realizados por navios pertencentes 
ao grupo carga geral e graneleiros, com destaque para os navios da classe Mini-
capesize, a qual é constituída por embarcações de grande porte e correspondeu a 
41% das atracações. O carvão mineral e o minério de ferro apresentam tendências 
semelhantes, as quais consistem na diminuição gradativa da participação das classes 
Handysize, Handymax e Panamax em paralelo a um aumento gradativo das classes 
Mini-capesize, Capesize e VLOC (do inglês – Very Large Ore Carrier).

• Terminal Marítimo de Ponta de Tubarão: nota-se que o grupo carga geral e 
graneleiros apresentou uma diversificação maior no perfil da frota, com destaque 
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para as classes VLOC e Mini-capesize, as quais foram responsáveis pelo maior número 
de acessos. As classes do grupo de navios granéis líquidos foram compostas apenas 
por embarcações Handysize e Handymax, nos quais a primeira foi mais representativa. 
Nos cenários futuros, há uma tendência de aumento geral no porte das embarcações. 
Destaca-se o minério de ferro, que terá aumento nas embarcações de grande porte, 
como as pertencentes às classes Valemax e VLOC.

• Terminal Marítimo de Praia Mole: todos os acessos ao terminal foram realizados por 
navios pertencentes ao grupo carga geral e graneleiros, com destaque para a classe 
Handysize, a qual correspondeu a mais da metade das atracações. Para a mercadoria 
granito, haverá um aumento na participação dos acessos da classe Mini-capesize, em 
detrimento das demais classes. Em relação aos produtos siderúrgicos, estima-se um 
aumento da participação das classes Handymax, Panamax e Mini-capesize em paralelo 
a uma gradativa diminuição da classe Handysize.

Em relação à capacidade do acesso aquaviário, o modelo de simulação leva em 
consideração os processos a que os navios estão sujeitos após o primeiro ponto de 
embarque do prático. O modelo utilizado neste Plano Mestre considera que os navios que 
acessam os terminais de Ponta de Tubarão estão sujeitos a regras e premissas.

A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário 
aos terminais de Ponta de Tubarão pode ser verificada no Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: terminais de Ponta de Tubarão
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para todos os horizontes e cenários analisados, a capacidade obtida é superior 
à demanda projetada, e, portanto, não há previsão de déficit de capacidade do 
acesso aquaviário.
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TERMINAL MARÍTIMO PONTA UBU

Durante o ano de 2017, o Terminal Marítimo Ponta Ubu recebeu um total de 348 acessos, 
dos quais 233 foram referentes à navegação de longo curso e 115 vinculados à navegação 
de apoio marítimo.

Para a estimativa da demanda futura sobre o acesso aquaviário ao Terminal Marítimo Ponta 
Ubu, são avaliadas a projeção de movimentação de cargas e a evolução do perfil da frota 
de navios, que considera um crescimento dos portes dos navios, conforme a tendência da 
evolução dos portes observados atualmente no setor portuário e também de acordo com a 
visão dos diversos players do setor. Destacam-se as seguintes tendências verificadas:

• Todos os acessos ao Terminal Marítimo Ponta Ubu foram realizados por navios 
pertencentes ao grupo carga geral e graneleiros, com destaque para a classe 
Panamax, a qual correspondeu a 60% das atracações.

• Escória e produtos siderúrgicos: redução da participação de embarcações da classe 
Handysize, em contrapartida às outras classes que movimentam essas mercadorias, 
cujas representatividades devem aumentar.

• Minério de ferro: distribuição mais heterogênea, para a qual se projeta a diminuição 
gradativa da participação das classes Handymax, Panamax e Mini-capesize em 
paralelo ao crescimento das classes Capesize e VLOC.

• Carvão mineral: essa mercadoria não foi movimentada durante o ano de 2017. 
Apesar disso, para 2020 estima-se que os acessos serão predominantemente 
realizados por embarcações das classes Mini-capesize e Panamax. Para os anos 
seguintes, projeta-se o aumento da participação das classes Mini-capesize, Capesize e 
VLOC em contrapartida a uma eventual redução das demais.

Em relação à capacidade do acesso aquaviário, o modelo de simulação leva em 
consideração os processos a que os navios estão sujeitos após o primeiro ponto de 
embarque do prático. O modelo utilizado neste Plano Mestre considera que os navios que 
acessam o Terminal Marítimo Ponta Ubu estão sujeitos a regras e premissas. 

A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário ao 
Terminal Marítimo Ponta Ubu pode ser verificada no Gráfico 7.
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Gráfico 7 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: Terminal Marítimo Ponta Ubu
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para todos os horizontes e cenários analisados, a capacidade obtida é superior 
à demanda projetada, e, portanto, não há previsão de déficit de capacidade do 
acesso aquaviário.

TERMINAIS DE BARRA DO RIACHO

Durante o ano de 2017, foram registrados os seguintes números de acessos de navios aos 
terminais de Barra do Riacho:

• TABR: 61 acessos

• TUP Portocel: 741 acessos

• TUP Estaleiro Jurong: 6 acessos.

Para a estimativa da demanda futura sobre o acesso aquaviário aos terminais de Barra do 
Riacho, são avaliadas a projeção de movimentação de cargas e a evolução do perfil da frota 
de navios, que considera um crescimento dos portes dos navios, conforme a tendência da 
evolução dos portes observados atualmente no setor portuário e também de acordo com a 
visão dos diversos players do setor. Destacam-se as seguintes tendências verificadas:

• TABR: todas as mercadorias relevantes no terminal apresentam a mesma tendência 
de crescimento para o perfil da frota futura, a qual consiste na manutenção da classe 
Handysize e Handymax, respectivamente.

• TUP Portocel: durante o ano de 2017 foram realizados por embarcações do 
grupo carga geral e graneleiros, e em tais acessos predominaram navios da classe 
Handysize (65,3%). Nos cenários futuros, há uma tendência de aumento no porte das 
embarcações, sendo que a classe Handysize é a única a reduzir sua participação na 
movimentação de todas as mercadorias. Destaca-se o aumento da participação das 
classes Panamax, Handysize e Mini-capesize na movimentação de celulose, madeira e 
outros, respectivamente.
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• TUP Estaleiro Jurong: a totalidade dos acessos que ocorreram no terminal, no ano 
de 2017, foi realizada por embarcações da classe Handysize e do grupo carga geral e 
graneleiros. Espera-se a manutenção da classe Handysize para a movimentação de 
todas as cargas dentro do horizonte temporal estudado.

Em relação à capacidade do acesso aquaviário, o modelo de simulação leva em 
consideração os processos a que os navios estão sujeitos após o primeiro ponto de 
embarque do prático. O modelo utilizado neste Plano Mestre considera que os navios que 
acessam os terminais de Barra do Riacho estão sujeitos a regras e premissas. 

A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário 
aos terminais de Barra do Riacho pode ser verificada no Gráfico 8.

2017 2020 2025 2030 2035 2040 20602045 2050 2055
0

Ac
es

so
s 

ao
 C

om
pl

ex
o 

P
or

tu
ár

io
(n

av
io

s)
 

Demanda otimista Demanda tendencial Demanda pessimista Capacidade do acesso
aquiaviário

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000

Gráfico 8 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: terminais de Barra do Riacho
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para todos os horizontes e cenários analisados, a capacidade obtida é superior 
à demanda projetada, e, portanto, não há previsão de déficit de capacidade do 
acesso aquaviário.
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DIVISÃO MODAL

As cargas movimentadas no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho chegam e saem 
das instalações portuárias por meio dos modais rodoviário, ferroviário e dutoviário (este 
também abrange as movimentações através de correias transportadoras). Nesse sentido, 
a divisão modal é verificada sob a ótica das instalações portuárias, observando-se os 
procedimentos de recepção e expedição das cargas, a fim de avaliar o modal utilizado pelos 
produtos que chegam ou saem do Complexo. 

17%

13%

59%

77%

23%

9%

2060

2017

Rodovia Ferrovia Dutovia e correia
Gráfico 9 – Comparação da divisão modal do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho entre os cenários atual e futuro. 
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2018) e ANTAQ (2017b). 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A predominância da utilização do modal ferroviário ocorre, principalmente, em razão de o 
Terminal de Tubarão movimentar 75% do volume total de cargas do Complexo em estudo, 
uma vez que 99% dos seus fluxos são expedidos ou recepcionados por meio da ferrovia. No 
entanto, verifica-se que o modal rodoviário é predominante no Porto Organizado de Vitória, 
correspondendo a 86% de suas movimentações.

As cargas movimentadas no Terminal de Praia Mole são expedidas apenas por correias 
transportadoras. Esse fluxo é destinado à planta industrial da ArcelorMittal. Ainda, a partir 
do pátio de armazenamento do terminal, uma parcela do carvão mineral é transportada 
por meio de correias até uma área externa à instalação portuária, onde são carregados os 
vagões ferroviários.

O TABR movimenta a totalidade de suas cargas através do modal dutoviário. Nesse caso, a 
instalação portuária é abastecida por um duto que a liga à UTGC.

Os fluxos ferroviários de toras de madeira recepcionados no pátio de Aracruz são utilizados 
pela planta industrial da Fibria na produção de celulose. Dessa forma, esses fluxos não 
são considerados na divisão modal do Complexo por não possuírem relação direta com as 
movimentações portuárias.

Para o cenário futuro, a partir do Gráfico 9, nota-se que há um incremento na participação 
rodoviária e dutoviária no Complexo Portuário em estudo no ano de 2060. Nesse sentido, 
vale destacar que o aumento na participação dos dutos e correias é ocasionado pela 
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retomada da operação do mineroduto da Samarco, o qual possibilita o escoamento de 
minério de ferro para o Terminal Marítimo Ponta Ubu.

No que concerne aos demais produtos, num contexto geral, não se esperam alterações 
significativas da divisão modal, de modo que a ferrovia permanece responsável pelo 
transporte da maior parte das cargas movimentadas no Complexo Portuário.

ACESSOS TERRESTRES

A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação portuária, 
pois é por meio de rodovias e ferrovias que as mercadorias expedidas pelo Complexo Portuário 
de Vitória e Barra do Riacho ou com destino a este são escoadas.

   ACESSO RODOVIÁRIO

HINTERLÂNDIA

A hinterlândia do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho é composta pelas 
rodovias BR-101, BR-259, BR-262, ES-010, ES-257, ES-445, ES-124, ES-080, ES-060, ES-146 
e ES-162, por onde as cargas com origem no Complexo Portuário ou destino a ele são 
transportadas. Destacam-se as seguintes análises:

• De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias (2017) e com os dados obtidos durante 
visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2017), as rodovias 
analisadas na hinterlândia do Complexo Portuário apresentam, de maneira geral, 
condições regulares de pavimentação e sinalização. Em relação às rodovias federais, 
a BR-101 foi classificada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e pelo 
presente estudo com bons parâmetros de pavimentação e sinalização. Nas demais 
rodovias federais (BR-259 e BR-262), constataram-se condições de pavimentação e de 
sinalização variando de regulares a boas em ambas as análises.

• Observaram-se pontos de gargalos tanto nas rodovias federais, especialmente na BR 
101, como no trecho não duplicado entre os municípios de Cariacica e Viana e nas 
proximidades do bairro Cidade Pomar, no município de Serra, os quais impactam 
na trafegabilidade ao impedirem a fluidez da circulação de veículos na região. No 
entanto, estão sendo realizadas obras de duplicação que visam minimizar os atuais 
problemas nos segmentos de pista simples, além da implantação do Contorno do 
Mestre Álvaro, com o intuito de desviar o tráfego de passagem das áreas urbanizadas, 
reduzindo os congestionamentos, especialmente no município de Serra.

• Por sua vez, conforme informações repassadas pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) em visita técnica, a BR-259 enfrenta problemas 
inerentes à circulação de veículos de transporte de pedras com excesso de carga. 
Quanto à ES-010, segundo informado em visita técnica, a rodovia apresenta uma 
geometria que dificulta manobras de veículos e, atualmente, está passando por obras 
de recapeamento superficial.
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• Para as demais rodovias estaduais foram apontados como pontos de atenção pela 
Prefeitura de Aracruz a formação de filas, em horários de pico, no acesso à ES-257 
pela BR-101 e a conversão que os veículos necessitam realizar, a partir da BR-101, para 
alcançar a ES-445, que ocorre em nível, incorrendo em elevado risco de acidentes.

Foi realizada uma análise dos níveis de serviço (LOS, do inglês – Level of Service), 
utilizando-se a metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010). Os resultados 
da simulação para o cenário atual estão exibidos na Figura 20. A Figura 21 e Figura 22 
apresentam os níveis de serviço para os segmentos da hinterlândia, considerando os anos 
2020, 2025, 2045 e 2060, na qual é possível observar que a situação atual tende a se agravar 
à medida que os horizontes avançam.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho

Espirito Santo, Brasil
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Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Diante do exposto, para as rodovias federais BR-
101 e BR-262, tendo em vista as referidas obras 
de duplicação em execução em alguns trechos 
e previstas para outros, as quais modificarão a 
infraestrutura atual das rodovias e propiciarão 
melhores condições de trafegabilidade aos 
segmentos analisados, aferiu-se o nível de serviço 
para os trechos contemplados nos projetos, 
admitindo-se a implantação de uma nova faixa de 
tráfego em ambos os sentidos.

ENTORNO PORTUÁRIO

De modo geral, os pontos mais críticos em termos de acessos terrestres são os que se 
situam em áreas mais urbanizadas, característica prevalecente nas vias mais próximas às 
instalações portuárias.

Porto de Vitória e TUPs adjacentes

A Figura 23 apresenta as vias utilizadas para acesso às instalações portuárias da margem de 
Vitória e ao TUP Zemax Log.

Quando finalizadas, as obras 
de duplicação representarão 
um notável alívio à potencial 

demanda de tráfego projetada 
para as rodovias em análise, 
de acordo com os melhores 

níveis de serviço encontrados. 

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho

Espirito Santo, Brasil
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Acesso rodoviário

Figura 23 – Vias de acesso do entorno portuário da margem de Vitória e do TUP Zemax Log
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2018) e Google Earth (2017 ).  
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Em relação às condições de infraestrutura das vias utilizadas, verificou-se estado de 
conservação da pavimentação e das sinalizações variando de regular a bom, em sua 
maioria.

De maneira geral, a trafegabilidade nas vias do entorno do Porto de Vitória é ruim devido 
ao elevado volume de veículos, à falta de sincronismo dos semáforos e à carência de uma 
configuração que vise otimizar o fluxo no sentido de maior movimentação. Diante dos 
fatos, conforme informado em visita técnica pela prefeitura de Vitória, medidas estão 
sendo planejadas com o intuito de otimizar o tráfego na região, como a implantação de 
um corredor exclusivo de ônibus e a elaboração de um projeto básico para instalação de 
semáforos inteligentes nas principais avenidas de Vitória.

Quanto às instalações portuárias da margem de Vila Velha, a Figura 24 apresenta as vias 
utilizadas para acesso ao Porto Organizado e aos TUPs CPVV e TPG.
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Figura 24 – Vias de acesso do entorno portuário da margem de Vila Velha e dos TUPs CPVV e TPG
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2018) e Google Earth (2017 ). 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Em relação às condições de infraestrutura das vias utilizadas no acesso à margem de 
Vila Velha e aos TUPs CPVV e TPG, verificou-se estado de conservação da pavimentação 
e das sinalizações variando de ruim a regular, em sua maioria. O volume de veículos nas 
principais vias de Vila Velha é intenso, afetando a segurança e a fluidez do trânsito na 
região. Além disso, as condições de infraestrutura das vias não suportam o tráfego de 
veículos de transporte de carga pesada.

A análise dos níveis de serviço atuais indica que as vias 
apresentam boas condições de trafegabilidade, apesar 
da elevada demanda de veículos presente na região. 
Nos cenários futuros, a Figura 25 exibe o Nível de Serviço 
calculado para os segmentos estudados, e, diante do 
exposto, salienta-se a importância da execução de 
obras de infraestrutura rodoviária por parte dos órgãos 
governamentais responsáveis por propiciar melhores 
condições de trafegabilidade à região.

Nesta conjuntura, 
destacam-se as obras 

de implantação da Rod. 
Leste-Oeste, bem como 

as adequações previstas 
para as rodovias Darly 
Santos e Av. Capuaba
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Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

TUPs do Parque Industrial

No bairro Parque Industrial, localizado no município de Vitória, estão situados quatro TUPs: 
o Terminal Marítimo Ponta de Tubarão, o Terminal de Praia Mole, o Terminal Marítimo de 
Praia Mole e o TBO, os quais utilizam as vias de acesso identificadas na Figura 26.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil
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Av. João Palácio

Av. Dante Michelini

Rua Cmn Projetado
ES-010

Av. Carapebus

Rua da Independência

Rua Gelu Vervloet dos Santos

BR-101

Av. Norte Sul

Av. José Maria Viváqua Santos

Figura 26 – Vias do entorno portuário dos TUPs do Parque Industrial
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2018) e Google Earth (2017 ).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Observa-se que as vias analisadas se encontram com estado de conservação do 
pavimento e das sinalizações variando de regular a bom. Nos trechos de situação 
regular, os pavimentos apresentam fissuras e buracos e as sinalizações mostram-
se desgastadas.

Para as vias do entorno dos TUPs situados no Parque Industrial não foram obtidos dados de 
tráfego, e, portanto, os Níveis de Serviço dessas rodovias não foram estimados.

Terminal Marítimo Ponta Ubu

O acesso ao Terminal Marítimo Ponta Ubu é realizado pela Rodovia ES-146 ou por meio da 
Rodovia ES-060, conforme apresentado na Figura 27. No entanto, a ES-060 é mais utilizada 
pelo fluxo de veículos de passeio, visto que o acesso à portaria administrativa do terminal 
se situa às margens dessa rodovia. Ademais, a empresa Samarco, em seu plano de tráfego, 
recomenda que os caminhões utilizem a ES-146.
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Figura 27 – Vias do entorno portuário do Terminal Marítimo Ponta Ubu
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2018) e Google Earth (2017 ).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As vias do entorno do Terminal Marítimo Ponta Ubu apresentam boas condições de 
pavimentação e de sinalização. Todavia, a presença de curvas sinuosas e a baixa 
visibilidade na ES-146, apontadas pelos caminhoneiros que trafegam na região, geram 
insegurança ao usuário, visto que aumentam as possibilidades de acidentes. Ademais, para 
a rodovia ES-060 não foram observados fatores geradores de insegurança ao usuário.

Cabe ressaltar que os trechos analisados estão localizados 
em uma região plenamente rural e não possuem elevados 
volumes de tráfego, o que influencia positivamente a 
trafegabilidade da região. Não foram estimados os Níveis 
de Serviço futuros para as vias de acesso rodoviário a esse 
terminal nem aos TUPs do Parque Industrial, em virtude da 
indisponibilidade de dados.

A análise dos níveis de 
serviço atuais indica que 
há condições de fluidez 

de tráfego nos segmentos 
analisados.  
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Porto de Barra do Riacho e TUPs adjacentes

O acesso ao Porto de Barra do Riacho, aos TUPs situados em suas proximidades – TUP 
Portocel e TABR – e aos futuros TUPs Imetame Logística e Estaleiro Jurong é realizado pelas 
vias do entorno identificadas na Figura 28.
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Estrada Antônio
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Porto da Barra do Riacho

Figura 28 – Vias do entorno portuário do Porto de Barra do Riacho e TUPs adjacentes
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2018) e Google Earth (2017 ).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Com exceção da ES-257, as vias analisadas se encontram com estado de conservação 
do pavimento regular, o mesmo cenário que as sinalizações, e estas são inexistentes ou 
apresentam pintura desgastada em alguns trechos, prejudicando a fluidez do tráfego na 
região e facilitando a ocorrência de acidentes.

Percebe-se que as características rurais das rodovias, 
aliadas ao atual volume de veículos que circula por elas, 
influenciaram positivamente os resultados obtidos. Nos 
cenários futuros, essa situação tende a se manter, exceto 
para o segmento da ES-010 ao sul, conforme se pode 
observar na Figura 29.

A análise dos níveis de 
serviço atuais indica 

condições satisfatórias 
de trafegabilidade.  
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PORTARIAS DE ACESSO

As portarias de acesso, caso mal dimensionadas, podem contribuir para a formação de 
filas e, por causa disso, diminuição da eficiência portuária. As filas de caminhões também 
prejudicam a relação porto-cidade, tendo em vista que em muitas situações os veículos 
acabam estacionados em vias públicas, prejudicando a fluidez do tráfego. 

No Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho, foram analisadas as portarias de 
acordo com a localização geográfica das instalações, a saber: 

• Porto de Vitória e TUPs adjacentes

• TUPs do Parque Industrial 

• Terminal Marítimo Ponta Ubu

• Porto de Barra do Riacho e TUPs adjacentes.

Os itens a seguir apresentam os principais resultados obtidos de simulação numérica das 
entradas e das saídas dos veículos nos períodos de maior movimentação nas portarias, a 
fim de se avaliar a formação de filas.
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Porto de Vitória

• Observa-se que as filas se formam, principalmente, nas instalações da margem de 
Vila Velha, cujo acesso ocorre através da Av. Capuaba, principal gargalo do entorno 
portuário. Nos períodos de maior movimentação, verifica-se formação de filas nessa 
avenida, que podem se estender até a Rod. Carlos Lindenberg. Dessa forma, com o 
intuito de disponibilizar áreas de espera e ordenar a chegada de veículos, bem como 
conferir qualidade e segurança aos caminhoneiros que atuam no Porto de Vitória, 
a CODESA lançou, em 21 de junho de 2016, a Resolução nº 53, que estabelece o 
regulamento geral para credenciamento de Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALP), 
visando ao atendimento ao fluxo de veículos que se destinam ao Porto (CODESA, 2016 ).

• No cenário atual, os resultados da análise indicaram a formação de filas na Portaria 
02 – CODESA, com cerca de 35 veículos nos períodos de pico, e, devido ao crescimento 
das movimentações de cargas rodoviárias no Porto, essa situação tende a se agravar 
nos horizontes seguintes.

• O Ministério da Infraestrutura, em parceria com a Autoridade Portuária, está 
executando o projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente (CLPI), que, dentre outras 
ações, contempla a implantação de novas portarias automatizadas no acesso a cada 
margem do Porto de Vitória, as quais permitirão centralizar os fluxos rodoviários 
no acesso às suas instalações. Considerando a construção de novas portarias, 
juntamente com a operacionalização das AALPs e do sistema PortoLog, a simulação 
indicou a tendência à não formação de filas.

TUPs do Parque Industrial

• O resultado da simulação para o cenário atual de demanda apontou um acúmulo de 
cinco veículos no gate de entrada da portaria do Terminal Marítimo de Praia Mole, 
assim como oito veículos aguardando em seu gate de saída. Todavia, o terminal conta 
com uma área de apoio externa para espera de caminhões, próxima à sua portaria, e 
um sistema para agendamento das chegadas dos veículos, integrado ao seu Sistema 
de Gerenciamento Portuário (SGP). Ademais, o Terminal de Tubarão disponibiliza um 
pátio situado em frente à sua portaria para espera de caminhões.

• No entanto, as filas tendem a aumentar à medida que os horizontes avançam, caso a 
infraestrutura da portaria seja mantida. Atualmente, a estrutura conta com um gate de 
entrada e um gate de saída, e, portanto, ao receber um volume de veículos que tende 
a ultrapassar o dobro do volume atual, recomenda-se a ampliação de sua capacidade. 
Assim, poderiam ser implantados mais gates e/ou instalados equipamentos que 
reduzam os tempos de processamento na entrada e na saída, visto que, de acordo com 
dados obtidos com o terminal, os veículos despendem dois minutos na realização dos 
procedimentos para entrada no recinto e quatro minutos para saída.
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Terminal Marítimo Ponta Ubu

• O resultado da simulação apontou que no cenário atual não há formação de fila na 
portaria deste terminal. Essa situação é viabilizada pela utilização de um sistema de 
agendamento prévio em conjunto com a disponibilização de um pátio para espera de 
caminhões, os quais permitem a chegada cadenciada dos veículos à portaria do terminal.

• No entanto, as filas tendem a aumentar à medida em que os horizontes avançam, caso 
a infraestrutura da portaria seja mantida. Atualmente, a estrutura conta com um gate 
de entrada e um gate de saída, e, portanto, ao receber um volume de veículos que tende 
a ultrapassar o dobro do volume atual, recomenda-se a ampliação de sua capacidade. 
Assim, poderiam ser implantados mais gates e/ou instalados equipamentos que 
reduzam os tempos de processamento na entrada e na saída, visto que, de acordo com 
dados obtidos com o terminal, os veículos despendem dois minutos na realização dos 
procedimentos para entrada no recinto e quatro minutos para saída.

Porto de Barra do Riacho e TUPs adjacentes

• O resultado da simulação para o cenário atual de demanda registrou filas relativamente 
pequenas em relação ao volume de caminhões que acessam o terminal no seu dia 
de maior movimentação e se acumulam em determinados períodos do dia, não 
permanecendo de um dia para o outro. Ademais, o terminal conta com uma área de 
estacionamento onde os caminhões aguardam o momento de acessar a instalação.

• Entretanto, devido ao crescimento das movimentações de cargas rodoviárias previstas 
para o terminal, as filas tendem a crescer nos horizontes seguintes. Para meados de 
2045, os estudos indicaram um acúmulo de 30 veículos na entrada e de 10 na saída do 
TUP, enquanto que, em 2060, esses números sobem, respectivamente, para 40 e 20.

• Ao receber um volume de veículos 45% maior que o volume atual, alternativas para 
que as filas não ocorram seriam a melhor distribuição das chegadas ao terminal ou, 
ainda, a ampliação da capacidade da portaria, através da implantação de novos gates 
e/ou da instalação de equipamentos que reduzam os tempos de processamento na 
entrada e na saída.
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ACESSO FERROVIÁRIO

De maneira geral, no âmbito dos acessos terrestres, o 
modal ferroviário representa uma opção eficiente para 
o escoamento das cargas, especialmente quando está 
associado a fluxos de grandes volumes e  
longas distâncias.

A malha ferroviária associada ao Complexo Portuário  
de Vitória e Barra do Riacho, apresentada na Figura 30,  
é composta por duas concessões ferroviárias, de modo que a EFVM está conectada ao Porto 
de Vitória, ao Terminal de Tubarão, ao Terminal Marítimo de Praia Mole e ao TUP Portocel. 
Em relação à FCA, a concessão possui conexão apenas com o Porto de Vitória.

N

S

O L

180 km

GO

MG
BA

ES

RJ

SP

MS

MT

PR

Governador
Valadares

Uberlândia

Uberaba

Campinas

Goiânia

Brasília

Belo 
Horizonte

Vitória

São Paulo

Rio de Janeiro

32

40

19

23

25

16

33

1

27
11

7
31

6 17

44
35

3614
12
41

38

34 29

24

2221
37

3

LEGENDA   

18

4

8
39

20

13

46

10

47
45

30

26

9

42

28

15
43

5

2

EFVM

FCA

Outra via ferroviária

Terminal ferroviário
1. Alegria
2. Araguaia
3. Araguari
4. Arcos
5. Aroaba
6. Bela Vista de Minas
7. Bicas
8. Boa Vista Nova
9. Brasília
10. Brejo Alegre
11. Brucutu
12. Capitão Eduardo
13. Carmo da Mata

14. Carreira Comprida
15. Colatina
16. Conceição
17. Desembargador 
Drumond
18. Divinópolis
19. Embiruçu
20. Eng. Adelmar
21. Fábrica
22. Fábrica Muro
23. Fazendão
24. Frederico Selow
25. Funil

26. General Curado
27. Gongo Soco
28. Governador Valadares
29. Intendente Câmara
30. Ipameri
31. João Monlevarde
32. João Paulo
33. Lafaiete Bandeira
34. Mário Carvalho
35. Matozinhos
36. Nova Granja
37. Ouro Branco
38. Parque Industrial

39. Paulínia
40. Paulo Menicucci
41. Pedreira Rio das 
Velhas
42. Pirapora
43. Piraqueaçu
44. Prudente de Morais
45. Terminal Integrador 
Uberaba
46. Timbopeba
47. Uberlândia

1. TUP Portocel

2. Terminal de Tubarão
    Terminal Marítimo     
    de Praia Mole
    Porto de Vitória

Cidade

Capital

Instalação portuária

1

2

Figura 30 – Ferrovia Malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho
Fonte: ANTT (2018)  e Google Earth (2018 ). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O Gráfico 10 apresenta o percentual de participação do modal ferroviário no total da 
movimentação do Complexo Portuário, considerando as projeções para o ano de 2060, e a 

A malha férrea de acesso 
ao Complexo Portuário é 
concessionada à Estrada 
de Ferro Vitória a Minas 

(EFVM) e à Ferrovia 
Centro-Atlântica (FCA). 
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relevância dos fluxos com origem no Complexo e destino a ele, no âmbito das 
movimentações ferroviárias.
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Gráfico 10 – Projeção da participação ferroviária no contexto das movimentações do Complexo Portuário de Vitória e Barra 
do Riacho e sua divisão de acordo com o sentido dos fluxos (2060)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Observa-se, no Gráfico 10, que há perspectiva de que a ferrovia diminua sua participação 
na movimentação total do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho, conforme 
apresentado na seção de Divisão modal . No final do período de análise, no ano de 
2060, a participação do modal ferroviário representará 59% do total movimentado pelas 
instalações portuárias. Tal redução é justificada pelo incremento da movimentação de 
minério de ferro no modal dutoviário, tendo como destino o Terminal Marítimo Ponta 
Ubu. Ainda, do total transportado por esse modal em 2060, cerca de 97% terá destino ao 
Complexo Portuário, valor menor do que o observado no ano de 2017 (99%).

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil
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Não são esperados 
déficits de capacidade na 

operação ferroviária.

O Gráfico 11 apresenta a comparação entre a demanda e a capacidade dos segmentos em 
estudo para 2060.
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Gráfico 11 – Comparação entre a demanda e a capacidade, para cada um dos segmentos analisados (2060)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Embora não sejam esperados déficits de capacidade 
na operação ferroviária nos segmentos analisados, 
recomenda-se o monitoramento constante da evolução 
dos volumes movimentados de modo que seja possível 
antever situações que possam impactar na capacidade 
de atendimento à demanda. Nesse sentido, com o mesmo objetivo, outras ações contínuas 
também podem ser realizadas, tais como acompanhar a política de prestação do serviço 
ferroviário ofertado pelas concessionárias, planos governamentais de investimento 
em infraestrutura, alteração na operação ferroviária, revisão nos acordos de direito de 
passagem e conjuntura econômica.
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OUTROS RESULTADOS 
RELEVANTES

Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas 
para as instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos 
terrestres, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Vitória 
e Barra do Riacho também se dedicou a analisar a relação do 
Complexo com o meio ambiente, a interação porto-cidade e a 
gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil
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PORTO–CIDADE

A relação de muitas cidades portuárias brasileiras com sua orla está intimamente ligada ao 
papel histórico de seus portos. Ao mesmo tempo, essa interface é bastante singular, seja 
por questões relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto social e econômico ou pelos 
valores associados à comunidade local (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012 ). Nesse sentido, 
a análise da relação porto-cidade do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho 
abrange o território dos municípios vizinhos de Vitória e Vila Velha, o município de Aracruz, 
de Anchieta, e o município de Serra. Os municípios de Linhares e Presidente Kennedy foram 
analisados de forma mais breve em virtude de ambos ainda não apresentarem atividade 
portuária em operação. 

Os itens a seguir listam as considerações de maior relevância no que diz respeito à relação 
entre esses municípios e o Complexo Portuário. 

• O Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho possui ampla extensão, abrangendo 
pontos desde o norte ao sul do estado. Em virtude dessa característica territorial, as 
suas interações com a cidade se dão ao longo do estado e em diversas escalas. Seus 
impactos atingem também diferentes usos, fluxos e dinâmicas urbanas relativos às 
cidades em que se encontra. Dessa forma, é relevante que haja um esforço para o 
tratamento das instalações portuárias como um todo no sentido do estabelecimento de 
diretrizes para seu desenvolvimento e sua ampliação, a fim de facilitar a administração 
dos possíveis impactos advindos da atividade portuária no meio urbano.

• O processo de expansão do Complexo Portuário do Espírito Santo, tanto em 
diferentes vetores territoriais quanto das atividades de instalações existentes, 
impacta diretamente no espaço da cidade. A atividade portuária em desenvolvimento 
tem impacto sobre o trânsito urbano, novos eixos indutores de ocupação, interações 
com a atividade turística, comunidades tradicionais e correlatos. É relevante que haja 
acompanhamento por parte do planejamento urbano em nível municipal e estadual 
dos novos investimentos portuários, na direção de compatibilização das novas 
dinâmicas estabelecidas com o contexto urbano existente.

• A atividade portuária do estado do Espírito Santo possui relevância regional e 
nacional decorrente dos setores econômicos com os quais se relaciona, a exemplo 
do setor siderúrgico, de mineração e de celulose. Essa condição reflete no contexto 
urbano nas possibilidades de geração de empregos e incremento de renda nos 
municípios, havendo possíveis decorrências no Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) e condições de vida de suas populações. Dessa forma, é destacada 
a importância da atividade portuária no estado enquanto atividade econômica com 
reflexos diretos nas populações urbanas desde a escala municipal até a regional.

• O Plano Diretor Municipal (PDM) é estabelecido no contexto urbano brasileiro como o 
mais importante instrumento de regulação do desenvolvimento da cidade no Brasil. 
Tendo em vista a análise do diagnóstico, foi verificado o processo de atualização 
do PDM nos municípios de Vitória, Vila Velha, Aracruz e Anchieta, correspondendo à 
periodicidade prevista pela política urbana de dez em dez anos. Destacando-se o papel 
dessa legislação para a organização dos usos e fluxos no contexto da cidade, o PDM 
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torna-se importante também para a melhoria da interação entre esse contexto e a 
atividade portuária. Assim, sendo o desenvolvimento do PDM um processo participativo 
previsto na Lei nº 10.257 (Estatuto da Cidade), é importante o fomento à participação 
de representantes da atividade portuária no processo de atualização, a fim de buscar a 
representação dos interesses portuários na futura legislação a ser implementada.

• A cidade de Vitória, capital do estado, concentra atividades referentes a todo o
estado do Espírito Santo e abriga uma porção do Complexo Portuário. As instalações
portuárias se encontram circundadas por uma área de urbanização consolidada,
referente inclusive ao centro histórico da cidade. Já que a proximidade territorial
pode ocasionar a sobreposição dos usos e fluxos incompatíveis, é pertinente o
estímulo a projetos de revitalização como o Portal do Príncipe. Esse tipo de projeto
torna-se um instrumento de importante auxílio no contexto colocado, melhorando
as condições para a operação portuária, bem como aumentando a mitigação dos
impactos dessa operação na cidade.

• A cidade de Serra se relaciona diretamente com os acessos referentes às
instalações portuárias ao norte de Vitória. Essa condição ocasiona o impacto
das instalações portuárias na cidade, principalmente referente aos fluxos de
veículos, estacionamento e afins. Diante disso torna-se relevante a busca por uma
maior interação com a administração pública da cidade vizinha, a fim de que o
planejamento portuário possa interagir positivamente com os interesses do entorno
com o intuito de melhor harmonizar a relação entre a operação portuária e os usos
presentes na cidade.

• A cidade de Vila Velha abriga importantes usos de serviços, comércio e indústria de
abrangência estadual, como apontado pelo diagnóstico. Tal como o município de
Vitória, a porção do Porto localizada em seu território se encontra em meio a um
entorno de urbanização consolidada. Tendo em vista alguns projetos viários, como
o alargamento da Av. Capuaba e a Rod. Leste/Oeste, a mobilidade é um importante
tópico no município. O seu Plano de Mobilidade está em processo de elaboração, e
torna-se pertinente a participação de entes representantes da atividade portuária,
para contribuírem na construção de um plano que considere também diretrizes
pertinentes à atividade portuária e os fluxos de veículos nos quais ela impacta.

• Em virtude da característica de ocupação urbana esparsa nos municípios de Aracruz
e Anchieta, algumas questões são importantes na interação com as instalações
portuárias. A tendência dos núcleos urbanos mais afastados do centro principal e
isolados da malha urbana é que haja uma maior coesão entre seus moradores. São
as comunidades que abrigam diversas gerações e transferem seus saberes e modos
de vida ao longo do tempo, como no caso de Ubu e Parati, constituindo comunidades
tradicionais. Na ocasião da instalação de grandes estruturas portuárias, as quais
interferem na dinâmica populacional, territorial e ambiental das regiões em questão,
é válido atentar-se à vulnerabilidade dessas comunidades com a intenção de que haja
a manutenção de seus costumes e formas de vida.
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MEIO AMBIENTE

A análise de meio ambiente do 
Complexo Portuário de Vitória e Barra 
do Riacho visou traçar um panorama 
do status da gestão ambiental 
implementada no Complexo Portuário, 
incluindo o status de licenciamento 
e as ações de gestão ambiental 
aplicadas ao Porto de Vitória, aos 
terminais arrendados e aos TUPs.

No Complexo Portuário, a CODESA, assim como a maioria das instalações portuárias, possui 
núcleo ambiental e de saúde e segurança do trabalho próprio. Por outro lado, a CODESA 
ainda não iniciou a implementação de Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e Sistema 
de Gestão Ambiental Integrado (SGI), tal como outras instalações portuárias. Ainda são 
necessários alguns avanços na gestão ambiental e de segurança e saúde do trabalho para o 
atendimento à Portaria SEP/PR nº 104/2009.

Quando se trata de atendimento à legislação e aos processos de licenciamento ambiental, 
o Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho dispõe de instalações com renovação 
da licença ambiental em andamento pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (IEMA), incluindo a Autoridade Portuária. Nesse contexto, todas as instalações 
estão atendendo às condicionantes definidas em suas licenças e por isso estão regulares 
junto ao órgão ambiental.

No que se refere aos programas de monitoramento ambiental e gerenciamento, a CODESA, 
assim como a maioria das instalações portuárias, realiza programas no âmbito das suas 
condicionantes ambientais. Destaca-se ainda a exigência por parte do IEMA da execução 
do Programa de Educação Ambiental (PEA), em conformidade com a Portaria SEP/PR nº 
104/2009, e do Programa de Comunicação Social (PCS) para a maioria das instalações 
do Complexo Portuário. A execução do PEA e do PCS é importante para a divulgação das 
informações ambientais aos trabalhadores portuários e à população do entorno, mantendo 
com esta última um canal de diálogo.

Quanto aos programas de gerenciamento de risco e atendimento a emergências, destaca-se 
a existência do Plano de Área do Espírito Santo (PAES) e do Programa de Auxílio Mútuo dos 
Terminais Marítimos do Espírito Santo (Proammar – ES), ambos voltados à integração de 
empresas quanto ao atendimento de emergências, principalmente aquelas relacionadas ao 
vazamento de óleo.

A Autoridade Portuária, assim como as 
demais instalações do Complexo Portuário 

de Vitória e Barra do Riacho, buscam a 
melhoria contínua do sistema de gestão 
ambiental, associada a metas graduais 
de qualidade ambiental, considerando 

a capacitação contínua de seus recursos 
humanos necessários à gestão ambiental.
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As instalações do Complexo estão inseridas em região ambientalmente sensível, devido à 
existência de ecossistemas de manguezais, à proximidade com Unidades de Conservação 
(UC), manguezais e espécies ameaçadas de extinção. Assim, torna-se essencial a 
continuidade das ações de gerenciamento de riscos e atendimento a emergências para a 
conservação desses ecossistemas, conforme mostra o Atlas de Sensibilidade Ambiental ao 
Óleo da Bacia Marítima do Espírito Santo.

GESTÃO PORTUÁRIA

A Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) surgiu da mudança de estatuto social do 
Terminal Especializado de Barra do Riacho (Portocel), através do Decreto nº 87.560, de 9 de 
setembro de 1982, o qual alterou sua denominação, seu capital autorizado e capital social, 
seu objeto social e a composição de seus órgãos de administração. O Decreto nº 87.560/1982 
também atribuiu à CODESA o objeto social de exercer as funções de Autoridade Portuária no 
âmbito dos portos organizados do estado do Espírito Santo, dentre eles os portos de Vitória, 
Barra do Riacho e Vila Velha, sob sua administração e responsabilidade, em consonância 
com as políticas públicas setoriais do Ministério da Infraestrutura. A integralização das ações 
subscritas pelo estado do Espírito Santo deu-se pela liquidação da concessão do Porto de 
Vitória. A Figura 31 ilustra o ato de criação da CODESA.
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ATO DE CRIAÇÃO DA CODESA

União

CODESA

PortoCel

Ministério
de Infraestrutura

A CODESA surgiu através da 
modificação do estatuto social da 
PORTOCEL, realizada através do 
Decreto nº 87.560, de 09/09/1982, 
com a alteração de sua 
denominação para Companhia 
Docas do Espírito Santo - CODESA.

Prazo de vigência: indeterminado.

Figura 31 – Convênio de descentralização do Porto de Vitória
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho

Espirito Santo, Brasil
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No que diz respeito ao modelo de gestão portuária adotado, identificou-se que, 
no Porto de Vitória, a Autoridade Portuária mantém estruturas próprias – isto é, 
não arrendadas a terceiros – tais como o silo de grãos, os armazéns graneleiros 
situados na margem de Vila Velha, os armazéns de carga geral e os pátios 
localizados nas margens de Vila Velha e Vitória. A CODESA atua ainda como fiel 
depositária dessas estruturas de armazenagem de uso público. Entretanto, as 
operações portuárias não são realizadas pela CODESA e sim por operadores 
privados, ponto característico do modelo landlord. Já no Porto de Barra do 
Riacho, a Autoridade Portuária não opera e não mantém nenhuma estrutura de 
armazenagem, uma vez que o Porto não possui estruturas operacionais para tal 
fim. Nesse sentido, o modelo de gestão portuária adotado pela CODESA no Porto 
de Vitória pode ser caracterizado como híbrido, com traços do modelo landlord e 
do tool port, sendo a maior parte deles pertencente ao primeiro.

Quanto à exploração do espaço portuário, a Figura 32 e a Figura 33 apresentam os 
arrendamentos e as áreas arrendáveis do Porto de Vitória, respectivamente.
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Contratos operacionais
1. Flexibrás Tubos Flexíveis S.A.
2. Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S.A.
3. Peiú Sociedade de Propósito Específico S.A. (SPE)

4. Liquiport Vila Velha S.A. (Contrato de Transição)
5. Rhodes S.A.
6. Terminal de Vila Velha S.A.

7. Hiper Export Terminais Retroportuários Ltda.
8. Polimodal Transportes e Serviços Ltda. 
(autorização de uso)

Figura 32 – Áreas operacionais com contrato de exploração no Porto de Vitória
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Arrendável Área em licitação

Área em estudos1. Terminal de Granéis Líquidos A
2. Terminal de Granéis Líquidos B
3. Terminal de Cargas Gerais A
4. Terminal de Cargas Gerais B

5. Granéis Sólidos de Capuaba
6. Terminal de Cereais de Capuaba
7. Terminal de Paul (Berço 905)
8. Tanques Granéis Líquidos

9. Retroárea de Capuaba
10. Retroárea Cais Capuaba
11. Terminal de Apoio Logístico 
Offshore

Figura 33 – Áreas disponíveis para arrendamento no Porto de Vitória
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Já o Porto de Barra do Riacho não possui arrendamentos dentro de sua poligonal, mas 
possui uma área disponível para arrendamento, exposta na Figura 34. Além disso, o TABR 
está localizado na área definida pela poligonal, conforme Anexo 2.

Complexo Portuário de 
Vitória e Barra do Riacho
Espirito Santo, Brasil
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Área de Múltiplo Uso

Figura 34 – Área arrendável do Porto de Barra do Riacho
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações 
gerenciais utilizados pela Autoridade Portuária, a Figura 35 expõe o diagnóstico a respeito das 
características gerais observadas. A empresa está em processo de elaboração do Programa de 
Modernização da Gestão Portuária (PMGP), visando a melhorias na gestão e na avaliação dos 
indicadores gerenciais. A companhia não dispõe de sistemas de qualidade, mas a previsão 
é de que a implantação e a organização de um Programa de Qualidade iniciem-se no biênio 
2018-2019, cujo cronograma de implantação deve ser definido através do PMGP.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Ações de planejamento

Planejamento estratégico

Há um planejamento 

estratégico estruturado

Avaliação de desempenho

Há um sistema de avaliação 

de desempenho implementado

Alinhamento com as políticas do setor

Há evidências de alinhamento entre 

o planejamento estratégico do Porto e 

os instrumentos de planejamento do 

setor portuário

Atuação comercial

Existência de departamento específico

Não há um setor específico responsável

pela atuação comercial do Porto

Planejamento comercial

São realizadas ações esporádicas

de promoção comercial

Avaliação de desempenho

São utilizados alguns indicadores 
de desempenho comercial

Sistemas de informação

Sistemas de informação

Há sistemas de

informação gerenciais

integrados (ERP)

Figura 35 – Planejamento estratégico e comercial da CODESA
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Por meio de um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos de gestão de 
recursos humanos adotados, foram identificados os seguintes aspectos em relação aos 
colaboradores da CODESA, que totalizou 402 funcionários em 2017:

• Percebe-se uma predominância na Diretoria Presidência e em seus subsetores, com 
44% do quantitativo de pessoal, seguida da Diretoria de Infraestrutura e Operações 
(DIROPE), que conta com 28% dos funcionários da CODESA. 

• Não há cargos de coordenação e chefia em vacância nem desvios de função.

• 75% dos funcionários da empresa foram admitidos de forma efetiva. No entanto, a 
maior parte dos cargos de Coordenação e Gerência é comissionada.

• 29% dos colaboradores têm ensino superior completo, e 24% têm ensino médio 
completo, enquanto que 26% dos colaboradores têm ensino superior incompleto.

• 27% têm entre 31 e 40 anos, e 41% têm mais de 51 anos.

• 68% dos funcionários têm até 10 anos de tempo de serviço na companhia.

No que tange à capacitação de pessoal, a CODESA tem um planejamento formal de 
treinamentos e capacitações. Para o ano de 2018, estão sendo planejados 150 cursos, 
que abarcam três áreas principais: Políticas Públicas; Portos, Planejamento e Gestão; 
Legislação, Engenharia e Gestão da Informação. Os cursos são realizados pela CODESA e por 
entidades parceiras, como o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e a Escola de Serviço 
Público do Espírito Santo (ESESP).

A CODESA realizou também, com apoio de uma consultoria, um mapeamento de 
competências de acordo com os setores da empresa. Há incentivo educacional para os 
funcionários, com reembolso de cursos que sejam correlatos às funções desenvolvidas 
na empresa. Ademais, a companhia dispõe de um sistema de avaliação de desempenho, 
porém este encontra-se defasado. Esse sistema é baseado no modelo do gestor para o 
empregado, levando em consideração seis atributos. O PMGP já propõe um novo sistema, 
no qual as horas de capacitação serão consideradas na avaliação. A implantação do novo 
modelo deve ocorrer no ano de 2019, a partir da finalização e a implantação do PMGP.

Por fim, foi feita uma análise financeira da Autoridade Portuária por meio de indicadores 
financeiros, análise dos gastos e receitas, estrutura tarifária e plano de investimentos, 
considerando o período de 2013 a 2017. Ressaltam-se os seguintes pontos:

• A CODESA possui um sistema de custeio implantado e adotou o plano de contas 
padrão do setor portuário, este instituído pela Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ). O padrão contábil da Autoridade Portuária, sob o regime 
de competência, permite o cálculo da totalidade dos indicadores necessários à 
análise financeira.  Ademais, a CODESA está realizando um Projeto de Planejamento 
Econômico para implantação de um sistema de custeio gerencial.

• Nos cinco anos analisados, os indicadores de liquidez imediata e corrente 
apresentaram valores acima de 1, o que significa que a conta disponível se apresenta 



SUMÁRIO EXECUTIVO106

maior que o passivo circulante e que a CODESA contabilizou ativos circulantes 
suficientes para pagar os passivos circulantes. Já o índice de liquidez geral aponta 
uma leve tendência de deterioração da capacidade de pagamentos da Autoridade 
Portuária em relação às suas dívidas, em especial aquelas de médio e longo prazo.

• Quanto aos indicadores de estrutura do capital, há um indicativo de aumento da 
dependência de capital de terceiros.

• O indicador de margem bruta variou de 0,55 a 0,46 entre 2014 e 2017, diminuindo 
com o passar dos anos analisados. Isso ocorre, pois, apesar de a receita operacional 
crescer, seus custos também aumentam, diminuindo o lucro bruto.

• A margem operacional teve valores negativos a partir de 2016, devido ao aumento 
das despesas com pessoal. Já o indicador de margem líquida registrou valor negativo 
apenas em 2017, quando chegou a 0,21. Este valor é devido ao prejuízo líquido obtido 
no ano de 2017.

• Os custos e as despesas que apresentaram maior aumento no período foram 
associados às contas de despesa com pessoal e à conta de outras despesas 
operacionais, fazendo com que o aumento da receita de serviços prestados não fosse 
suficiente para garantir lucro para a empresa.

Apesar de tanto o ativo total quanto o patrimônio líquido terem apresentado 
variações majoritariamente positivas nos seus montantes ao longo dos anos, 
o lucro líquido (operacional) da CODESA registrou uma trajetória de queda a 
partir de 2015, contribuindo para a redução do seu resultado líquido, o qual 

atingiu o valor negativo de R$ 25,6 milhões em 2017. 
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ANÁLISE 
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo 
Portuário de Vitória e Barra do Riacho compreende o 
levantamento das forças e fraquezas do Complexo Portuário 
tendo em vista seu ambiente interno, sob a perspectiva dos 
aspectos que privilegiam ou prejudicam sua competitividade em 
relação aos seus principais concorrentes. Além disso, também 
são levantadas as oportunidades e ameaças do ambiente 
externo, que compreende o contexto conjuntural ao qual o 
Complexo Portuário pertence e está sujeito. 
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Forças

Área de influência do Complexo Portuário que abrange alguns 
dos principais segmentos do comércio exterior brasileiro Conclusão das obras do Cais do Atalaia no Porto de Vitória

Homologação dos novos calados máximos autorizados nos 
berços do Porto de Vitória

Disponibilidade de terminais especializados com alta 
produtividade e capacidade de movimentação no Complexo 
Portuário

Expectativa de implantação de novos terminais privados no 
Complexo Portuário

Capacidade do canal de acesso superior à demanda de 
atracações em todos os cenários futuros

Sistema VTMIS implantado no Porto de Vitória Finalização da dragagem do canal de acesso ao Porto de 
Vitória

Execução do projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente 
(CLPI) no Porto de Vitória

Condições favoráveis de infraestrutura nas vias internas na 
maioria das instalações do Complexo Portuário de Vitória e 
Barra do Riacho

Acesso ferroviário duplicado na Linha Itabira-Porto Velho e 
Ramal de Tubarão

Todas as instalações portuárias com licenciamento regular 
perante o órgão licenciador

Execução de Programa de Educação Ambiental (PEA) e 
Comunicação Social (PCS) pelas instalações portuárias

Existência de iniciativas para qualificação da relação porto-
cidade no Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho

Existência de um sistema de custeio fiscal e regulatório 
implantado na CODESA (no Porto Organizado de Vitória) Alto índice de liquidez da CODESA no curto prazo

Existência de instrumentos de planejamento e ações para a 
melhoria nos indicadores de desempenho da CODESA

Políticas de capacitação continuadas para os colaboradores 
da CODESA

Utilização de um sistema ERP pela CODESA Disponibilidade de áreas para arrendamento nos Portos 
Organizados de Vitória e Barra do Riacho

Fraquezas

Limitação do calado operacional nos berços do Porto de Vitória
Condições operacionais inadequadas dos silos horizontais 
e verticais localizados na retroárea do Cais de Capuaba do 
Porto de Vitória

Operações no Berço 905 prejudicadas pela existência de uma 
pedra em frente a este e incompatibilidade entre a estrutura 
de acostagem e a atual frota de navios

Impossibilidade de atracação nos dolfins do Terminal de 
Granéis Líquidos de São Torquato do Porto de Vitória

Perspectiva de déficit de capacidade de cais para a 
movimentação de contêineres, fertilizantes, granito, carvão 
mineral, trigo, malte, coque de petróleo, soda cáustica e 
veículos no Porto de Vitória

Operações de cais de ferro-gusa e derivados de petróleo 
(exceto GLP) com o nível de serviço aquém do adequado no 
Porto de Vitória

Perspectiva de déficit na capacidade de armazenagem para 
a movimentação de soda cáustica no Porto de Vitória

Perspectiva de déficit na capacidade de cais e de 
armazenagem no Terminal Marítimo de Praia Mole

Perspectiva de déficit na capacidade de cais na 
movimentação de fertilizantes e granéis sólidos vegetais no 
Terminal de Tubarão

Perspectiva de déficit na capacidade de cais do TBO

Perspectiva de déficit na capacidade de cais do Terminal de 
Praia Mole

Perspectiva de déficit em algumas portarias de acesso a 
instalações do Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho

Condições desfavoráveis de infraestrutura nas vias internas 
da margem de Vila Velha do Porto de Vitória e no TPG

Existência de ramais ferroviários inativos no Porto de 
Vitória

Presença de passagens em nível rodoferroviárias nas vias de 
acesso ao Complexo Portuário

Porto de Vitória desprovido de Sistema de Gestão Ambiental 
Integrada (SGI) de Meio Ambiente e de Saúde e Segurança 
do Trabalho

Proximidade das instalações portuárias com áreas 
densamente urbanizadas

Proximidade das ocupações irregulares com as instalações 
portuárias localizadas na região metropolitana

Proximidade das instalações portuárias em Aracruz com 
núcleos de comunidades tradicionais

Dificuldades de gerência e integração dos entes relativos 
à relação porto-cidade do Complexo Portuário de Vitória e 
Barra do Riacho

Desequilíbrio entre os gastos e receitas da CODESA Baixa diversidade na arrecadação de receitas da CODESA

Baixa execução dos investimentos orçados da CODESA Ausência de um planejamento comercial estruturado na 
CODESA

Elevado percentual de evasão do último concurso da 
CODESA.
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Oportunidades

Localização central do Complexo Portuário em território 
nacional

Possibilidade de expansão da movimentação através do 
Porto de Barra do Riacho

Perspectiva de retomada do crescimento do setor de 
petróleo no País

Retorno da movimentação de minério de ferro e carvão 
mineral através do Terminal Marítimo Ponta Ubu

Duplicação da BR-101 Implantação do Contorno do Mestre Álvaro

Adequação da Av. Capuaba Implantação do Complexo Viário Portal do Príncipe

Conclusão das demais obras e projetos planejados para as 
vias de acesso às instalações portuárias do Complexo

Atualização dos Planos Diretores dos municípios de Vitória, 
Vila Velha, Aracruz e Anchieta

Elaboração do Plano de Mobilidade de Vila Velha

Ameaças

Aumento da demanda pelo minério de ferro de maior teor 
de pureza Volatilidade da demanda de veículos no Porto de Vitória

Concorrência com o Porto do Rio de Janeiro quanto à 
movimentação de ferro-gusa

Condições instáveis de trafegabilidade na maioria das 
rodovias da hinterlândia no cenário futuro

Conflito com o tráfego urbano nas vias do entorno portuário 
de Vitória

Condições desfavoráveis de infraestrutura e trafegabilidade 
nas vias do entorno portuário de Vila Velha

Complexo Portuário inserido em uma área próxima a 14 
Unidades de Conservação

Repasses da União inferiores aos valores orçados pela 
Autoridade Portuária
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PLANO DE AÇÕES
A partir dos resultados das análises apresentadas neste Sumário 
Executivo, construiu-se o Plano de Ações, apresentado na Tabela 
18, que elenca todas as iniciativas necessárias para a adequação 
do Complexo Portuário em estudo no sentido de atender, com 
Nível de Serviço adequado, à demanda direcionada ao Complexo 
tanto atualmente quanto no futuro.
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE VITÓRIA E BARRA DO RIACHO

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo

recomendado

Melhorias operacionais

1
Conclusão do projeto Cadeia 
Logística Portuária Inteligente 
(CLPI)

Porto de Vitória Em andamento Ministério da 
Infraestrutura e CODESA Curto prazo

2

Fomento à utilização do 
sistema PortoLog por todos 
os veículos de carga que se 
destinam às instalações do 
Porto de Vitória

Porto de Vitória Em andamento

Ministério da 
Infraestrutura, CODESA, 
terminais e operadores 
portuários

Curto prazo

3

Monitoramento da capacidade 
de processamento das 
portarias de acesso às 
instalações portuárias do 
Complexo

Complexo 
Portuário Não iniciado

CODESA, terminais 
arrendados e TUPs do 
Complexo Portuário

Ação contínua

4

Execução das obras e dos 
projetos previstos para as 
vias rodoviárias internas da 
margem de Vila Velha do Porto 
de Vitória 

Porto de Vitória Não iniciado CODESA Curto prazo

Investimentos portuários

5
Conclusão das obras de 
construção do Cais do Atalaia 
no Porto de Vitória

Porto de Vitória Não iniciado CODESA
Primeiro 
semestre de 
2019

6
Implantação do Terminal de 
Granéis Líquidos (TGL) do Porto 
de Vitória

Porto de Vitória Não iniciado CODESA, Ministério da 
Infraestrutura e ANTAQ Até 2025

7

Estudo de alternativas para 
a expansão e a reabilitação 
estrutural do Berço 905 do 
Porto de Vitória

Porto de Vitória Não iniciado CODESA Até 2020

8

Estudo de alternativas para a 
readequação da infraestrutura 
de armazenagem na retroárea 
do Cais de Capuaba do Porto 
de Vitória

Porto de Vitória Não iniciado CODESA Imediato

9

Estudo de alternativas para 
a readequação do Terminal 
de Granéis Líquidos de São 
Torquato do Porto de Vitória

Porto de Vitória Não iniciado CODESA Curto prazo

10

Resolução do déficit de 
capacidade de cais projetado 
para a movimentação de 
determinadas cargas no Porto 
de Vitória

Porto de Vitória Não iniciado CODESA

Imediato para 
ferro-gusa; 2035 
para contêineres 
e derivados de 
petróleo (exceto 
GLP); 2045 para 
fertilizantes, 
granito, carvão 
mineral, trigo, 
malte, coque de 
petróleo e soda 
cáustica; 2050 
para veículos

11

Resolução do déficit de 
capacidade de armazenagem 
previsto para a movimentação 
de soda cáustica no Porto de 
Vitória

Porto de Vitória Não iniciado CODESA Até 2021
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE VITÓRIA E BARRA DO RIACHO

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo

recomendado

12

Resolução do déficit de 
capacidade de cais e de 
armazenagem previstos para a 
movimentação de carga geral 
no Terminal Marítimo de Praia 
Mole

Terminal 
Marítimo de 
Praia Mole

Não iniciado Terminal de Praia Mole Até 2020

13

Resolução do déficit de 
capacidade de cais previsto 
para a movimentação de 
granéis sólidos vegetais e de 
fertilizantes no Terminal de 
Tubarão

Terminal de 
Tubarão Não iniciado Terminal de Tubarão

Até 2020 para 
granéis sólidos 
vegetais e 
2030 para 
fertilizantes

14

Resolução do déficit de 
capacidade de cais previsto 
para o Terminal de Barcaças 
Oceânicas

Terminal de 
Barcaças 
Oceânicas

Não iniciado Terminal de Barcaças 
Oceânicas

Imediato em 
relação à frota 
e até 2035 para 
a capacidade 
de cais

16
Resolução do déficit de 
capacidade de cais previsto 
para o Terminal de Praia Mole

Terminal de 
Praia Mole Não iniciado Terminal de Praia Mole Até 2020

16

Análise de viabilidade para 
a compatibilização entre o 
calado operacional dos berços, 
bacia de evolução e Canal de 
Acesso do Porto de Vitória

Porto de Vitória Não iniciado CODESA Imediato

Acessos ao Complexo Portuário

17

Fomento ao aumento da 
capacidade e melhoria da 
infraestrutura das vias do 
entorno portuário de Vila Velha

Porto de 
Vitória e TUPs 
adjacentes

Em andamento DER/ES, DNIT, Prefeitura 
de Vila Velha e CODESA 2020

18 Conclusão das obras de 
duplicação da BR-101

Complexo 
Portuário Em andamento DNIT 2020

19 Implantação do Contorno do 
Mestre Álvaro

Complexo 
Portuário Em andamento DNIT 2020

20 Implantação do Complexo 
viário Portal do Príncipe

Porto de 
Vitória e TUPs 
adjacentes

Não iniciado Setop 2020

21

Fomento à conclusão das 
demais obras e projetos 
previstos para as vias de acesso 
às instalações portuárias do 
Complexo.

Porto de 
Vitória e TUPs 
adjacentes

Não iniciado
CODESA, TUPs inseridos 
no Complexo Portuário, 
DER/ES, DNIT, Setop, e

2020

22
Estudo para reativação dos 
ramais ferroviários inativos do 
Porto de Vitória

Porto de Vitória Não iniciado

CODESA, VLI, ANTT e 
terminais portuários 
com acesso ferroviário 
inativo

Curto prazo

Gestão portuária

23
Regularização dos contratos 
operacionais com problemas 
jurídicos no Porto de Vitória

Porto de Vitória Em andamento CODESA e Ministério da 
Infraestrutura 1 ano

24 Arrendamento de áreas ociosas 
no Porto de Vitória Porto de Vitória Em andamento CODESA e Ministério da 

Infraestrutura 2 anos
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Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo

recomendado

25

Estudo de alternativas para a 
melhor utilização da área de 
expansão do Porto de Barra do 
Riacho

Porto de Barra 
do Riacho Em andamento CODESA e Ministério da 

Infraestrutura Curto prazo

26
Implementação de um 
planejamento comercial da 
CODESA

Portos de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Não iniciado CODESA 1 ano

27
Desenvolvimento de um 
planejamento de recursos 
humanos pela CODESA

Portos de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Não iniciado CODESA 1 ano

28 Reestruturação do Plano de 
Investimentos na CODESA

Portos de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Iniciado CODESA Ação contínua

29
Elaboração do Plano de Ação 
para equilibrar as receitas e os 
gastos da Autoridade Portuária

Portos de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Em andamento CODESA Ação contínua

30 Finalização da implantação do 
PMGP na CODESA

Portos de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Em andamento CODESA 1 ano

Meio ambiente

31

Implantação do Sistema 
de Gestão Integrada de 
meio ambiente e de saúde e 
segurança do trabalho

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Não iniciado
CODESA, terminais 
arrendados e TUPs que 
não possuem SGI.

2 anos

32

Manutenção de um núcleo 
ambiental e de saúde e 
segurança do trabalho 
adequado

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Iniciado CODESA, terminais 
arrendados e TUPs. Ação contínua

33
Continuidade dos Planos e 
Programas de Monitoramentos 
Ambientais

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Iniciado CODESA, terminais 
arrendados e TUPs. Ação contínua

34
Fomento à integração das 
instalações portuárias na 
realização de monitoramentos

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Não iniciado
CODESA, terminais 
arrendados, TUPs, IEMA 
e Ibama.

Ação contínua

35

Continuidade ao atendimento 
à legislação de gerenciamento 
de riscos, atendimento a 
emergências e de saúde e 
segurança do trabalhador

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Iniciado
CODESA, terminais 
arrendados, TUPs, IEMA 
e Ibama.

Ação contínua

36
Manutenção e implementação 
do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS)

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Iniciado CODESA, terminais 
arrendados e TUPs. Ação contínua

37

Participação das instalações 
portuárias na elaboração e 
na consolidação dos Planos 
de Manejo das Unidades de 
Conservação (UC) no entorno 
das instalações portuárias

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Não iniciado

Autoridade Portuária, 
terminais arrendados, 
TUPs, prefeituras 
municipais de Anchieta, 
Aracruz, Cariacica, 
Linhares, Serra e Vitória, 
IEMA.

Ação contínua
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE VITÓRIA E BARRA DO RIACHO

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo

recomendado

Interação porto-cidade

38

Fomento e participação no 
processo de atualização dos 
planos diretores de Vila Velha, 
Aracruz, Anchieta e Serra

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Não iniciado

Prefeitura de Vila Velha, 
Prefeitura Municipal 
de Aracruz, Prefeitura 
Municipal de Anchieta, 
Prefeitura Municipal de 
Serra, CODESA, TUPs e 
arrendatários.

Ação contínua

39

Fomento e participação no 
processo de elaboração do 
Plano de Mobilidade Urbana 
dos municípios portuários

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Não iniciado

CODESA, Prefeitura 
Municipal de Vitória, 
Prefeitura de Vila Velha, 
Prefeitura Municipal 
de Aracruz, Prefeitura 
Municipal de Anchieta, 
Prefeitura Municipal 
de Serra, Prefeitura 
Municipal de Presidente 
Kennedy, Prefeitura 
Municipal de Linhares, 
TUPs e arrendatários

Ação contínua

40

Fortalecimento da 
comunicação e ações conjuntas 
entre a Autoridade Portuária, 
as empresas privadas e o Poder 
Público

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Não iniciado

Prefeitura Municipal de 
Vitória, Prefeitura de 
Vila Velha, Prefeitura 
Municipal de Aracruz, 
Prefeitura Municipal 
de Anchieta, Prefeitura 
Municipal de Serra, 
Prefeitura Municipal de 
Presidente Kennedy, 
Prefeitura Municipal 
de Linhares, Governo 
do Estado do Espírito 
Santo, CODESA, TUPs e 
arrendatários

Ação contínua

41

Acompanhamento, fomento 
e realização de iniciativas 
socioambientais com as 
comunidades no entorno do 
Complexo Portuário

Complexo 
Portuário de 
Vitória e Barra 
do Riacho

Iniciado CODESA, terminais 
arrendados e TUPs Ação contínua

Tabela 18 – Plano de ações do Complexo Portuário de de Vitória e Barra do Riacho
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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