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1. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
REGIONAIS/SETORIAIS NO ESPÍRITO SANTO 
 
Os estudos realizados analisaram o setor industrial, o agropecuário e os Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) a partir das microrregiões, com o objetivo de identificar o 
potencial de cada uma delas e entender a dinâmica das economias locais. Tal análise 
permitiu a identificação das principais ligações econômicas internas e destas com o 
mercado externo. 
 
A partir da análise regionalizada, buscou-se também identificar e destacar atividades mais 
expressivas e que proporcionaram maior densidade na geração de emprego e renda, 
consubstanciadas nos Arranjos Produtivos Locais (APLs). Comandados por grandes 
empresas ou construídos a partir de micro, pequenas e médias empresas, são as atividades 
desenvolvidas em torno aos APLs, em diferentes estágios de consolidação, que 
estabelecem as mais importantes relações comerciais de cada região com o mundo 
exterior. A economia capixaba está se desenvolvendo cada vez mais em torno da 
organização de APLs, o que permite ações coletivas visando à criação de oportunidades 
de crescimento e de desenvolvimento para todas as regiões estaduais. 
 
Por último, e a partir dessa visão histórica, regional e setorial, houve uma firme tentativa 
de pensar o futuro do Espírito Santo e de suas regiões, baseada em estratégias 
consubstanciadas no documento síntese ES 2025 (SEP, 2006, p. 80). Para o propósito 
deste trabalho, a que mais se destaca é a referente à diversificação econômica, agregação 
de valor à produção e adensamento das cadeias produtivas. De forma complementar, 
temos a promoção de um desenvolvimento mais equilibrado entre a região metropolitana, 
o litoral e o interior; o alcance de níveis crescentes de eficiência, integração e 
acessibilidade do sistema logístico, reforçando seu papel de fator de competitividade da 
economia capixaba; e o desenvolvimento de uma rede equilibrada de cidades que 
favoreça o dinamismo econômico e a qualidade e sustentabilidade do espaço urbano. É 
com base nessas estratégias que o presente trabalho será desenvolvido, criando uma 
conexão entre a logística e o sistema de transportes, considerando-se os diferentes modais. 
 
 

1.1 Grandes Negócios na Economia Capixaba 
 
A industrialização do Espírito Santo e sua efetiva inserção nas economias nacional e 
internacional somente foram deslanchadas a partir da instalação dos grandes projetos 
industriais exportadores, centrados nos ramos da siderurgia e da celulose. A integração 
desses grandes projetos com a economia local foi um processo muito lento, levando mais 
de duas décadas para se perceber seus efeitos multiplicadores mais amplificados, 
traduzidos pelo surgimento de negócios nucleados por esses investimentos. 
 
A partir de meados de 1990 e reforçada pela política federal de privatização, tornou-se 
mais efetiva a vinculação dessas grandes empresas com a economia local, ampliando o 
leque dos efeitos multiplicadores nos níveis de emprego e renda, especialmente aqueles 
vinculados ao surgimento de empresas diretamente envolvidas com essas atividades, até 
então um pouco alheias às empresas de origem capixaba. Inicialmente tratava-se de 
pequenas empresas altamente especializadas, algumas criadas no processo de 
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terceirização empreendido pelas grandes corporações. Com a intensificação desses novos 
mercados, algumas dessas empresas cresceram, alcançando outros mercados, inclusive 
externos ao Espírito Santo. 
 
A partir de meados de 1990 e reforçada pela política federal de privatização, tornou-se 
mais efetiva a vinculação dessas grandes empresas com a economia local, ampliando o 
leque dos efeitos multiplicadores nos níveis de emprego e renda, especialmente aqueles 
vinculados ao surgimento de empresas diretamente envolvidas com essas atividades, até 
então um pouco alheias às empresas de origem capixaba. Inicialmente tratava-se de 
pequenas empresas altamente especializadas, algumas criadas no processo de 
terceirização empreendido pelas grandes corporações. Com a intensificação desses novos 
mercados, algumas dessas empresas cresceram, alcançando outros mercados, inclusive 
externos ao Espírito Santo. 
 
Esse salto qualitativo foi impulsionado justamente pelo potencial de competitividade 
atingido em função do patamar de exigências de qualidade e de responsabilidade 
empresarial por parte dos grandes compradores. Em um ambiente de crescente interação e 
cooperação, tornou-se possível a difusão e a absorção de externalidades por parte das 
pequenas e médias empresas, configurando um novo ambiente em que se processa a 
concorrência. 
 
Ressalte-se o papel das instituições nesse processo, a começar pela estabilidade política e 
pela recuperação da confiança no setor público estadual e de sua condução para um 
projeto de longo prazo, coletivo e abrangente, que se traduziu no Plano de 
Desenvolvimento - ES 2025. Volta a ter força e importância o planejamento que permite 
o envolvimento da sociedade organizada, das empresas conscientes das suas 
responsabilidades e do poder público como o grande direcionador desse processo de 
amadurecimento com o fazer coletivo. 
 
Direta ou indiretamente, a (re)organização dos setores produtivos, comumente 
considerados do ponto de vista de Arranjos Produtivos Locais (APLs), está vinculada ao 
desenvolvimento simultâneo das atividades econômicas. 
 
O Espírito Santo tem vantagens locacionais que permitem competitividade tanto no 
alcance de mercados mais longínquos quanto na recepção de matérias-primas necessárias 
aos processos produtivos. Essas vantagens são potencializadas pela existência de uma 
infra-estrutura construída no Estado, especialmente de transportes, proveniente de 
investimentos diretamente vinculados aos grandes projetos, como o sistema portuário e as 
ferrovias. APLs da cafeicultura e do mármore e granito são absorvedores dessas 
vantagens. 
 
Outros APLs tiveram seu desenvolvimento impulsionado pelo estreitamento das 
oportunidades de negócios entre empresas que encontraram a possibilidade de 
desenvolvimento conjunto, na qual todas as participantes são beneficiadas nas respectivas 
relações de troca. Nesse caso destacam-se, como mais diretamente beneficiados, os 
setores vinculados ao APL Florestal-Moveleiro, ao da metalmecânica e ao do turismo, 
especialmente de negócios e eventos. 
 
Em paralelo, houve a progressiva organização setorial em torno de Arranjos Produtivos 
Locais, como os de confecções, mármore e granito, moveleiro e alimentos, dentre outros, 
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que constituem boa parte da base econômica de muitos municípios capixabas. A 
agricultura passou por processo de gradativa modernização, incluindo o próprio café, e de 
intensificação do processo de diversificação da sua base produtiva, como olericultura, 
fruticultura, pecuária de corte e leiteira e avicultura, sem falar na expansão da silvicultura. 
 
As atividades ligadas ao gás e petróleo, capitaneadas pela PETROBRAS, ganham 
impulso com investimentos em gasodutos, oleodutos, portos, logística e suprimentos, e 
também como demandantes de produtos e serviços, incluindo toda a área de educação, 
além dos substanciais royalties recolhidos aos cofres do setor público estadual e 
municipal. 
 
O novo rearranjo das atividades econômicas do Espírito Santo, com tendências de 
integração das grandes empresas com a economia local e como uma base produtiva mais 
diversificada, ainda apresenta uma extrema concentração nas regiões litorâneas do Estado, 
especialmente na região Metropolitana, como efeito das vantagens locacionais e da 
existência de uma logística que converge diretamente para essa região. Há, portanto, que 
se atentar para o potencial de crescimento e as oportunidades que podem ser aproveitadas 
nas regiões interioranas. Nisso reside a extrema importância da existência de uma infra-
estrutura adequada para o escoamento de uma produção cada vez mais diversificada e 
para suporte a todas as transações comerciais daí decorrentes. 
 
O PIB do Espírito Santo vem crescendo, sistematicamente, acima da média nacional há 
algumas décadas. A sustentação desse crescimento só pode ser creditada à continuidade e 
à intensificação de projetos (e de suas realizações, obviamente) de investimentos que, 
sem dúvida, constituem o principal componente da demanda efetiva para conferir 
sustentabilidade ao crescimento do PIB. 
 
Para se avaliar a importância e a dimensão dos impactos regionais e setoriais dos 
investimentos previstos para o Espírito Santo, utilizou-se o levantamento estatístico da 
economia estadual feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Os investimentos 
são agrupados segundo os setores econômicos relevantes do Estado, quais sejam: infra-
estrutura (energia, transporte e terminal portuário/aeroporto e armazenagem); indústria; 
comércio/serviço e lazer; outros serviços (saneamento, meio ambiente, saúde e 
educação); e agroindústria. 
 
O Quadro 1.1 mostra a evolução recente da carteira dos maiores investimentos no 
Espírito Santo, passando de uma previsão de 195 projetos, em 2000, para 631, em 2007, 
um crescimento equivalente a 232,6% nesse período. Nesse ínterim, os valores evoluíram 
em ritmo ainda mais veloz, em 312,6%, o que contribuiu para a elevação do valor médio 
de cada projeto. 
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Quadro 1.1 

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO ESPÍRITO SANTO
Em Milhões de Reais

VALOR 
QUANTIDADE EVOLUÇÃO TOTAL EVOLUÇÃO MÉDIO

2000 195 100 13.437 100 68,91
2001 230 117,9 17.790 132,4 77,35
2002 256 131,3 19.787 147,3 77,29
2003 350 179,5 25.530 190 72,94
2004 403 206,7 35.775 266,2 88,77
2005 491 251,8 44.133 328,4 89,88
2006 521 267,2 45.298 337,1 86,94
2007 631 323,6 55.438 412,6 87,86

PROJETOS VALOR 
ANO

 
 
A previsão para o período entre 2007 e 2012 mostra uma expressiva concentração nos 
segmentos da infra-estrutura, especialmente energia e transportes, com praticamente 
metade do valor total dos investimentos previstos, e da indústria, com 39,4% do valor 
total. São também os que apresentam o maior número de projetos e os maiores valores 
médios de cada projeto. Outros destaques ficam para a agroindústria, com 34 projetos, e o 
setor de saúde, com 33 projetos, conforme Quadro 1.2 e Ilustração 1.1. 
 

Quadro 1.2 

INVESTIMENTOS POR SETOR
Em Milhões de Reais - 2007 a 2012

QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR TOTAL PERCENTUAL VALOR MÉDIO

Infra-estrutura 201 31,9 26.575,6 47,9 132,2
Energia 76 12 15.536,0 28 204,4
Transporte 64 10,1 8.654,0 15,6 135,2
Terminal portuário, aeroporto e armazém 61 9,7 2.385,6 4,3 39,1
Indústria 182 28,8 21.851,1 39,4 120,1
Comércio/serviço e lazer 123 19,5 4.531,6 8,2 36,8
Outros serviços 91 14,4 1.687,6 3 18,5
Saneamento 19 3 428,9 0,8 22,6
Meio ambiente 17 2,7 389,5 0,7 22,9
Saúde 33 5,2 559,2 1 16,9
Educação 22 3,5 310,0 0,6 14,1
Agroindústria 34 5,4 792,1 1,4 23,3

TOTAL GERAL 631 100 55.438,0 100 87,9

SETORES
PROJETOS
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Ilustração 1.1 - Investimentos Previstos - Projetos e Valor por Setor de 2007-2012 (%) 

 
A distribuição dos investimentos previstos para o período 2007-2012, conforme a CNAE, 
mostra também uma expressiva concentração em alguns segmentos (vide Quadro 1.3). 
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Quadro 1.3 

INVESTIMENTOS POR SETOR SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO CNAE
Em Milhões de Reais - 2007 a 2012

CNAE SETORES DE ATIVIDADE VALOR PERCENTUAL

1 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 17,5 0,03
2 Silvicultura, expl. florestal e serv. relacionados 657,4 1,19
5 Pesca, aquicultura e serviços relacionados 5,2 0,01
11 Extração de petróleo e serviços relacionados 9.239,5 16,67
13 Extração de minerais metálicos 8.564,3 15,45
14 Extração de minerais não-metálicos 95,2 0,17
15 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 954,4 1,72
17 Fabricação de produtos têxteis 37,0 0,07
18 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 18,1 0,03
21 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 182,0 0,33
23 Fabr. de coque, ref. de petróleo e prod. de álcool 6.478,8 11,69
24 Fabricação de produtos químicos 172,5 0,31
25 Fabricação de artigos de borracha e plástico 395,5 0,71
26 Fabricação de prod. de minerais não-metálicos 214,1 0,39
27 Metalurgia básica 10.017,1 18,07
29 Fabricação de máquinas e equipamentos 352,0 0,63
35 Fabricação de outros equipamentos de transporte 3.461,5 6,24
37 Reciclagem 1,5 -
40 Eletricidade, gás e água quente 2.987,7 5,39
41 Captação, Tratamento e Distribuição de Água 37,6 0,07
45 Construção 4.082,1 7,36
51 Com. por atac. e repr. Com. e ag. do comércio 21,7 0,04
55 Alojamento e alimentação 606,8 1,09
60 Transporte terrestre 992,0 1,79
63 Ativ. anexas e aux. dos transp. e ag. de viagem 3.204,4 5,78
64 Correio e telecomunicações 120,0 0,22
70 Atividades Imobiliárias 5,0 0,01
85 Saúde e serviços sociais 371,6 0,67
92 Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas 5,0 0,01

Outros 2.140,5 3,86

55.438,0 100TOTAL GERAL

 
 
Os grandes investimentos no Estado estão direcionados, basicamente, para dois setores: 
petróleo e siderurgia. O primeiro está presente tanto nas atividades de extração 
(concentrados nas regiões Pólo Linhares, Litoral Norte e Pólo Cachoeiro), quanto de 
refino, com 11,7%, o qual inclui, ainda, a fabricação de coque e de álcool. O segundo 
abarca extração de minerais metálicos com 15,5% do total, predominante nas regiões 
Metropolitana e Metropolitana Expandida Sul, fabricação de coque e metalurgia básica, 
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com 18,1%. Essas quatro atividades representam 62,0% dos investimentos previstos para 
o Estado nesse período, superiores. Ressalta-se que, na região Metropolitana Expandida 
Sul, estão previstos cerca de 80% dos investimentos em metalurgia básica, uma vez que 
foram considerados, certamente, os investimentos da siderúrgica prevista para ali ser 
instalada. 
 

Quadro 1.4 
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS POR REGIÃO E PRINCIPAIS ATIVIDADES
Em Milhões de Reais - 2007 a 2012

REGIÃO PRINCIPAIS ATIVIDADES
INVESTIMENTOS 

PREVISTOS
PIB PERCENTUAL

 1 MET Mineração, construção civil, logística, siderúrgia, energia elétrica e gás. 18.725.600 29.792.898 63,1
 2 PLI Atividade petrolífera, indústria naval, infra-estrutura e silvicultura. 10.413.200 4.518.877 9,6

 3 MES Siderurgia, atividade petrolífera e mineração. 18.296.900 2.133.899 4,5
4 SUS Geração de energia elétrica, produção de bebidas e agricultura. 507.200 873.856 1,9
5 CES Infra-estrutura rodoviária. 38.200 843.955 1,8
6 LNO Atividade petrolífera e geração de energia elétrica. 2.710.800 1.671.054 3,5
7 ENO Indústria sulcroalcooleira e construção civil (habitação). 578.600 668.639 1,4
8 PCO Fabricação de produtos alimentícios, bebidas e combustível,

infra-estrutura (transporte, energia e telecomunicações). 777.200 1.474.137 3,1
9 NO1 Distribuição de gás, extração e beneficiamento de rochas ornamentais. 36.500 583.416 1,2
10 NO2 Beneficiamento de rochas ornamentais, energia elétrica e infra-estrutura rodoviária 175.300 857.293 1,8
11 PCA Atividade petrolífera, transporte ferroviário e energia elétrica (geração e distribuição). 3.073.400 2.924.183 6,2
12 CAP Energia elétrica (geração) e silvicultura. 105.100 848.708 1,8

55.438.000 46.342.207 100TOTAL GERAL

 
 
A análise empreendida mostra que o movimento de concentração da riqueza econômica 
estadual na região Metropolitana e demais regiões litorâneas, verificada com a 
intensificação da industrialização e da urbanização da população a partir da década de 
1970, continua a se manifestar. Os investimentos programados para o Espírito Santo 
estão fortemente concentrados no litoral capixaba. As regiões Metropolitana, Linhares e 
Metrópole Expandida Sul ficarão com 85,6% desse total e, se for acrescentada a região 
Litoral Norte, esse percentual atinge 90,5%, o que representa uma proporção maior do 
que suas próprias participações na geração do PIB estadual. As três primeiras regiões 
produziram o equivalente a 77,2% do PIB capixaba em 2005, enquanto as quatro em 
conjunto atingiram o percentual de 80,7%. 
 
Setorialmente também se observa a continuidade da concentração em algumas atividades 
reproduzindo a atual estrutura produtiva, uma vez que 61,9% dos investimentos 
programados serão destinados aos setores da siderurgia e do petróleo e gás. 
 
Complementando a análise sobre a força dos grandes negócios instalados no Espírito 
Santo, foram utilizados os dados da pesquisa, anualmente realizada pelo 
IDEIES/FINDES, sobre as duzentas maiores empresas do Estado, referente ao ano base 
de 2007. Os dados disponíveis foram agrupados setorialmente, para cada uma das doze 
Regiões Administrativas de Gestão. 
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As empresas situadas nos três maiores setores em termos da Receita Operacional Bruta 
(ROB) gerada - indústria extrativa de minerais, comércio atacadista e a indústria 
siderúrgica - representam 51,8% do total gerado. 
 
Corroborando a tendência de concentração econômica nas regiões litorâneas, tem-se que 
das duzentas maiores empresas estaduais, 158 estão na região Metropolitana, 18 na Pólo 
Linhares, ficando as regiões do Pólo Colatina e do Pólo Cachoeiro com 8 cada uma. Da 
receita operacional bruta total, 80,4% são gerados na Região Metropolitana e 11,0% na 
Pólo Linhares. Quanto ao emprego total as respectivas participações são de 79,6 e 11,0% 
(Quadro 1.5). Registre-se que três regiões não abrigam nenhuma das maiores empresas: a 
Extremo Norte, a Noroeste 1 e a do Caparaó. 
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Quadro 1.5 

DADOS DAS 200 MAIORES EMPRESAS DO ESPÍRITO SANTO POR REGIÃO
Em Milhões de Reais - 2007

QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR MÉDIA PERCENTUAL QUANTIDADE MÉDIA PERCENTUAL

 1 MET 158 79 40.761.036,0 257.981,0 80,4 66449 421 79,6
 2 PLI 18 9 5.556.266,0 308.681,0 11 9214 512 11

 3 MES 2 1 2.617.632,0 1.308.816,0 5,2 1162 581 1,4
4 CES 1 0,5 69.933,0 69.934,0 0,1 181 181 0,2
5 SUS 1 0,5 33.748,0 33.749,0 0,1 340 340 0,4
6 LNO 2 1 119.584,0 59.792,0 0,2 1195 598 1,4
7 ENO - - - - - - - -
8 PCO 8 4 1.068.538,0 133.567,0 2,1 3079 385 3,7
9 NO1 - - - - - - - -
10 NO2 2 1 105.874,0 52.937,0 0,2 317 159 0,4
11 PCA 8 4 348.576,0 43.572,0 0,7 1530 191 1,8
12 CAP    

TOTAL GERAL 200 100 50.681.187,0 253.406,0 100 83467 417 100

Fonte: Findes

EMPRESAS ROB NO ES EMPREGOS NO ES
REGIÃO
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Uma vez delineados os principais setores da economia capixaba, por meio da análise da 
projeção dos grandes investimentos e da atuação das maiores empresas em nível regional, 
procurou-se mapear, setorial e regionalmente, o total das atividades econômicas 
desenvolvidas no Espírito Santo e analisar sua evolução recente. 
 
Para se estabelecer alguns contrastes, foi analisada, em primeiro lugar, a estrutura 
ocupacional das pessoas, conforme o Censo Demográfico de 2000, último ano que se 
dispõe desse tipo de informação. 
 
O Quadro 1.6 mostra que as atividades desenvolvidas no setor agropecuário eram a 
principal fonte de ocupação no Estado, representando 24,0% das pessoas ocupadas no 
ano de 2000. As atividades ligadas ao comércio, com 16,3%, à indústria de transformação, 
com 10,7% e à construção e os serviços domésticos também foram importantes para o 
nível de ocupação. Esses cinco setores representavam um pouco mais que 2/3 de todas as 
oportunidades de trabalho no Espírito Santo. 
 

Quadro 1.6 

QUANTIDADE DE PESSOAS OCUPADAS NO TRABALHO PRINCIPAL DO ESPÍRITO SANTO 
2000

ATIVIDADE ECONÔMICA TOTAL PERCENTUAL

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 313.823,0 24
Pesca 6.990,0 0,5
Indústria extrativa 10.897,0 0,8
Indústria de transformação 140.563,0 10,7
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 5.863,0 0,4
Construção 92.751,0 7,1
Comércio, rep. de veículos automotores, obj. pessoais e domésticos 213.042,0 16,3
Alojamento e alimentação 59.847,0 4,6
Transporte, armazenagem e comunicação 60.668,0 4,6
Intermediação financeira 12.950,0 1
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 65.290,0 5
Administração pública, defesa e seguridade social 69.546,0 5,3
Educação 66.857,0 5,1
Saúde e serviços sociais 39.240,0 3
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 43.853,0 3,3
Serviços domésticos 97.848,0 7,5
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 11,0 -
Atividades mal especificadas 9.249,0 0,7

TOTAL GERAL 1.309.288,0 100

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000  
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Regionalmente a população ocupada está concentrada na região Metropolitana, com 
44,2% da população ocupada em 2000, seguida do Pólo Cachoeiro, com 10,4%, do Pólo 
Linhares, com 7,4% e do Pólo Colatina, com 6,2%. 
 

Quadro 1.7 

PESSOAS OCUPADAS NO ESPÍRITO SANTO
Por Região - 2000

REGIÕES TOTAL PERCENTUAL

1 MET 578.160,0 44,2
2 PLI 96.942,0 7,4

3 MES 48.129,0 3,7
4 SUS 67.231,0 5,1
5 CES 53.124,0 4,1
6 LNO 62.828,0 4,8
7 ENO 18.840,0 1,4
8 PCO 81.817,0 6,2
9 NO1 40.064,0 3,1

10 NO2 54.203,0 4,1
11 PCA 136.510,0 10,4
12 CAP 71.440,0 5,5

TOTAL 1.309.288,0 100

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000  
 
Uma vez delineados os principais setores industriais da economia capixaba, os estudos se 
concentraram na análise das atividades agrícolas desenvolvidas no Espírito Santo por 
produto. 
 
Foi analisada a evolução recente da produção dos principais cultivos e criações que 
compõem o setor no Estado, tais como: arroz, feijão, mandioca, milho, café, cana-de-
açúcar, frutas, batata, madeira, bovinos, caprinos e leite, entre outros. 
 
A título de exemplo, o Quadro 1.8 e a Ilustração 1.2, a seguir, mostram os resultados 
obtidos para produção de café no Espírito Santo, por microrregião. 
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Quadro 1.8 

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE CAFÉ BENEFICIADO NO ESPÍRITO SANTO POR MICRORREGIÃO 
Percentual

ANO  1 MET  2 PLI  3 MES 4 SUS 5 CES 6 LNO 7 ENO 8 PCO 9 NO1 10 NO2 11 PCA 12 CAP TOTAL

1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 113,3 118,7 116,8 133,3 94,4 112,6 97,7 183,1 208,7 147,6 134,6 93 126
1992 129,5 111,6 130,2 145,9 85,2 101,3 65,3 177,9 195,2 147,3 101,7 90,5 117,7
1993 147,4 108,6 130,2 89,3 70,6 100,4 75,4 169,4 204,3 134,7 102,7 70,6 105,3
1994 141,8 82,7 141,1 117 79,8 95,4 72,6 115,3 151,3 95,9 103,1 97,2 99,2
1995 103,9 66,5 141,2 122,8 56 85,2 75,2 69,2 119,7 77 96 90,9 84,5
1996 226,8 96,7 236,8 154 101,8 316,4 126,5 195,9 314,8 174,6 103,6 114,7 143,7
1997 229,2 81,6 211,8 183,4 80,8 159,7 39,4 106,6 174 96,7 127,3 124,6 117,2
1998 223,7 78,4 169,8 230 137,2 243 176,5 140,9 177,9 101,8 141,6 181,1 150,2
1999 249,7 101,3 189,4 209 122,3 276,3 142 97,1 151,6 114,3 143,2 165,2 144,5
2000 346,9 224,8 298,7 271,9 143,5 399,7 346,1 176,9 337,5 317,8 161 259,3 235,6
2001 361,1 236,2 188 194,5 152,3 536,4 280 176,9 358,2 345 122,5 207,3 222,6
2002 210,1 110,3 137,4 168,3 88,4 211,6 96,3 121,8 191,3 204,8 69,5 134,1 128,5
2003 210,7 89,9 177,9 135,8 71,9 221,4 170,7 101,1 157,5 160,6 80,9 82,9 109,1
2004 252,5 105,5 189,5 129,4 60,6 285,9 196,7 113,5 189,2 154,3 90,8 92 117,9
2005 268,2 99,3 236,8 132,2 76,9 287 205,9 113 210,5 179,2 89,9 84,4 122
2006 306,5 136 236,2 104,6 88,2 309,7 205,6 111,7 179,8 186,4 79,4 90,5 126,4

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal.  
 

 
Ilustração 1.2 - Café Beneficiado: Quantidade Produzida por Microrregião - 1990/2006 

(% sobre o Espírito Santo) 
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1.2 Arranjos Produtivos Locais do Espírito Santo 
 
O conceito de APL (Arranjo Produtivo Local), embora incorporando elementos comuns 
aos demais conceitos, principalmente aqueles relativos à aglomeração e especialização 
num determinado espaço, realça aspectos como cooperação, governança e territorialidade. 
Além disso, trabalha o conceito de empreendedor - empresário - na perspectiva de ator 
político de articulação e operação em redes de fluxos de mercadorias e serviços e 
relacional, quando formador do capital social do território. 
 
Na verdade, os arranjos produtivos locais são vistos hoje como fonte sustentável de 
desenvolvimento local e de países. Através deles são desenvolvidas vantagens 
competitivas de natureza sistêmica, facilitando assim processos de aprendizado e 
inovação. 
 
Cresce, portanto, a importância de conhecer e fomentar os arranjos produtivos locais, 
como forma de fomento ao desenvolvimento de um país, de um estado e de um município 
(muitas vezes deprimido economicamente). 
 
Atualmente, a existência de capitais tangíveis, principalmente aqueles representados pela 
categoria de capitais logísticos - infra-estrutura de meios de transporte, comunicação, 
energia e água, etc. -, já não é considerada condição suficiente para uma determinada 
região ou estado competir em vantagem sobre outras regiões e estados. Outras formas de 
capitais - intangíveis - apresentam-se como determinantes da capacidade competitiva. 
 
Novos fatores passam a integrar a capacidade competitiva das empresas, dentre os quais o 
tempo de produção e operação da logística de distribuição, mas, sobretudo, os chamados 
fatores de caráter intangível, tais como a capacidade de inovação em processos e produtos 
e formas de atuação nos mercados. É importante ressaltar que o novo conceito de 
competitividade, respaldado em vantagens competitivas, é mais abrangente que os limites 
de atuação da empresa, exigindo a formulação de um novo conceito: o conceito de 
Arranjo Produtivo Local. 
 
Arranjos Produtivos Locais (APLs), basicamente, são aglomerações de empresas, 
localizadas em uma mesma região, que apresentam especialização produtiva e mantêm 
vínculos de cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais. 
 
Quando se fala em um Arranjo Produtivo Local deve-se considerar, em primeiro lugar, a 
existência de uma aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em 
torno de uma atividade produtiva principal. Essa especialização produtiva envolve além 
da produção de bens e serviços em si, o conhecimento, tácito ou explícito, de que as 
pessoas e organizações de certa região possuem em torno de uma atividade econômica 
principal, seja ela no segmento da indústria, do comércio, dos serviços, do agronegócio 
ou do turismo. 
 
Em geral, um APL comporta um conjunto de pequenas e médias empresas não integradas 
verticalmente. Essas empresas, por sua vez, atraem fornecedores e outras indústrias 
correlatas e de apoio, cuja presença e importância nos APLs são determinadas 
exclusivamente por forças de mercado. 
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A metodologia de APL já está difundida em praticamente todo o mundo e possibilita a 
identificação de oportunidades de negócios e também a formulação de políticas de 
desenvolvimento local mais consistentes. O conceito de APL é hoje usado como principal 
metodologia para avaliação da competitividade das regiões, para auxiliar os governos 
locais na identificação das áreas prioritárias para intervenções, e também para melhorar 
as condições sistêmicas da região em várias questões (educação, saúde, treinamento, 
infra-estrutura, ciência e tecnologia etc.). 
 
Suzigan et alii (2003) desenvolveram uma metodologia para identificação, delimitação 
geográfica e caracterização estrutural de APLs por meio da utilização do coeficiente de 
Gini Locacional e de um índice de especialização, o quociente Locacional (QL), 
combinados com variáveis de controle e filtros. 
 
O coeficiente de Gini Locacional indica a concentração espacial da atividade econômica. 
Quanto maior o coeficiente, mais espacialmente concentrada é a classe industrial. Nesse 
sentido, nas classes com elevado coeficiente existe maior possibilidade para que se 
encontrem arranjos produtivos locais. 
 
O coeficiente de Gini Locacional indica apenas que determinada classe de indústria é 
geograficamente concentrada, não permite verificar a existência de arranjos produtivos 
locais. Para isso, é necessário um segundo passo, utilizando-se o Quociente Locacional 
(QL), que mostra a especialização produtiva da região em cada uma das classes de 
indústrias. O Quociente Locacional é a razão entre a participação de uma determinada 
classe industrial na estrutura produtiva de certa região e a participação dessa mesma 
classe em todo o estado. Quanto maior o QL, maior é a especialização da região. 
 
Em adição a esses dois indicadores, foram utilizadas variáveis de controle, filtros para a 
melhor utilização e interpretação das informações oriundas dos cálculos dos indicadores 
de concentração e de especialização. A utilização dessas variáveis de controle justifica-se 
porque, (a) em alguns casos, o elevado índice de especialização é uma decorrência da 
baixa densidade da estrutura industrial local, o que pode levar a uma superestimação da 
importância do sistema local. Para solucionar esse problema, utiliza-se a participação da 
microrregião (ou município) no estado naquela determinada classe industrial, o que 
indica a sua importância econômica; (b) as variáveis de controle permitem verificar se o 
elevado QL de uma determinada região não é mera decorrência da presença local de uma 
grande empresa, o que não caracterizaria um APL. Para isso, são utilizadas as 
informações de número de estabelecimentos, o que permite verificar se trata efetivamente 
de uma aglomeração de um número significativo de empresas. 
 
Analisando estudos anteriores sobre APLs no Espírito Santo foram identificados a 
presença dos seguintes arranjos: 
 

- alimentos (massas e bebidas); 

- cafeicultura; 
- confecções; 
- florestal-moveleiro; 

- fruticultura; 
- mármore e granito; 
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- metal-mecânico; 
- pecuária de corte; 
- pecuária de leite; 

- petróleo e gás (gasoduto, oleoduto, porto, logística e suprimento); 
- sucro-alcooleiro; 
- turismo. 

 

Os Quadros 1.9 e 1.10 apresentam os resultados obtidos para a estimativa dos índices 
Gini Locacional e QL dos APLs examinados no Espírito Santo. O Quadro 1.11 mostra a 
taxa de crescimento dos APLs, por microrregião, no período 1990 a 2007. 
 

Quadro 1.9 

GINI ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

APL GINI

Alimentos 0,705
Cafeicultura 0,455
Confecções 0,500
Florestal Moveleiro 0,683
Fruticultura 0,684
Mármore e Granito 0,686
Metalmecânico 0,669
Pecuária de Corte 0,346
Pecuária de Leite 0,450
Petróleo e Gás 0,585
Sucro-Alcooleiro 0,585
Turismo 0,120
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Quadro 1.10 

QUOCIENTE LOCACIONAL DOS APLS
Por Microrregião

APL 1 MET 2 PLI 3 MES 4 SUS 5 CES 6 LNO 7 ENO 8 PCO 9 NO1 10 NO2 11 PCA 12 CAP

Alimentos 1,04 - 0,89 1,48 1,10 1,02 0,66 0,85 0,61 0,92 0,86 0,99
Cafeicultura 1,63 1,32 0,34 4,14 3,58 0,59 0,31 10,96 7,65 2,89 2,19 0,37
Confecções 0,73 0,86 0,27 0,34 0,65 0,41 0,35 4,70 0,41 5,39 0,74 0,92
Florestal Moveleiro 0,24 5,99 0,38 1,63 2,16 4,53 0,33 0,59 0,28 0,22 0,31 0,84
Fruticultura 2,57 1,10 0,93 3,81 3,09 0,40 3,17 1,05 0,60 0,95 1,07 0,04
Mármore e Granito 0,26 0,36 1,14 1,35 0,37 0,08 0,27 0,96 9,06 2,97 6,06 0,36
Metalmecânico 1,10 1,70 1,04 0,19 0,15 0,16 0,03 0,39 0,07 0,18 1,27 0,16
Pecuária de Corte 1,66 1,84 1,82 0,07 0,09 5,14 7,13 4,41 6,67 5,19 3,84 2,16
Pecuária de Leite 0,79 5,84 0,67 0,49 0,09 0,96 1,27 0,67 1,20 1,48 1,77 1,61
Petróleo e Gás 1,06 1,37 - - - 5,93 - 0,11 - - 0,09 -
Sucro-Alcooleiro 1,06 1,37 - - - 5,93 - 0,11 - - 0,09 -
Turismo 1,03 0,64 2,11 2,40 0,64 1,47 0,32 0,70 0,39 0,91 0,72 1,02

 
 

Quadro 1.11 

TAXA DE CRESCIMENTO DOS APL'S 
Por Microrregião - 1990 a 2007

APL 1 MET 2 PLI 3 MES 4 SUS 5 CES 6 LNO 7 ENO 8 PCO 9 NO1 10 NO2 11 PCA 12 CAP

Alimentos 0,06 0,10 0,08 0,18 0,16 0,10 0,14 0,07 0,11 0,10 0,06 0,09
Cafeicultura 0,07 0,02 0,06 0,00 -0,01 0,07 0,05 0,01 0,04 0,04 -0,01 -0,01
Confecções 0,02 0,11 0,08 0,12 0,22 0,05 0,11 0,03 0,09 0,18 0,02 0,05
Florestal Moveleiro 0,53 0,03 0,19 0,59 0,17 0,11 0,04 0,04 0,11 0,61 0,24 0,22
Fruticultura -0,03 0,02 0,02 0,04 0,06 -0,01 0,14 -0,06 -0,10 0,05 -0,01 -0,04
Mármore e Granito 0,08 0,16 0,16 0,19 0,09 0,20 0,11 0,09 0,18 0,13 0,08 0,14
Metalmecânico 0,12 0,11 0,16 0,09 0,23 0,00 0,00 -0,01 0,09 0,10 0,09 0,06
Pecuária de Corte 0,02 0,00 0,01 -0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 0,00 0,01
Pecuária de Leite - 0,08 -0,03 -0,02 -0,01 -0,03 -0,01 -0,01 0,04 0,04 0,01 0,05
Petróleo e Gás 0,08 0,40 - - - -0,03 - - - - - -
Sucro-Alcooleiro 0,08 0,40 - - - -0,03 - - - - - -
Turismo 0,10 0,25 0,30 0,41 0,27 0,36 0,09 0,18 0,06 0,19 0,08 0,20

 
 
 

1.3 PELTES - Cenário de Referência 
 
As hipóteses básicas apresentadas a seguir foram consideradas para orientar as 
estimativas e projeções de variáveis que integrarão o cenário do PELTES. 
 

- A crise mundial será incorporada nas principais variáveis econômicas com um 
período previsível de duração no entorno de 2 anos. Após, a economia mundial 
retornará à sua evolução normal. 
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- O PELTES deve ser parte da preparação do Espírito Santo para o cenário de 
retomada de crescimento nacional e internacional. A infra-estrutura e a logística 
serão fatores estruturais estratégicos para atrair novos negócios, melhorar a 
competitividade da economia e reduzir as desigualdades regionais, com impactos 
finais no crescimento sustentável e na qualidade de vida dos capixabas. 

- O Projeto de Desenvolvimento do Espírito Santo, (ES 2025) será tomado como 
referência, principalmente nos eixos estratégicos ao desenvolvimento das regiões, 
agregação de valor e integração competitiva nacional e internacional. 

 
A economia capixaba se encontra diante de um processo de transformação que a alçará a 
um novo patamar de complexidade, diversidade e integração interna e externa, nacional e 
internacional. 
 
Essa nova economia pode ser vista através dos APLs, com arranjos produtivos capazes de 
enfrentar mercados exigentes, em ambiente competitivo, integrando-se à lógica 
exportadora da economia capixaba através da incorporação de tecnologias, capacidade 
empreendedora e processos inovadores de produção. 
 
O contexto mundial oferece um conjunto de variáveis importantes que tendem a afetar a 
trajetória do Espírito Santo e que, por isso, não podem deixar de ser objeto de estudo e 
análise ao longo do processo de construção de uma estratégia de planejamento. 
 
A ascensão de Países Emergentes provocará significativa expansão da demanda global 
por commodities industriais - como ferro, aço e minérios - e energia (especialmente 
petróleo), podendo impactar positivamente a economia capixaba. Esse cenário não tende 
a ser invalidado pela crise que se abate atualmente na economia internacional, mas 
acirrará a competição e tornará cada vez mais necessário o investimento em tecnologia 
nos sistemas produtivo e logístico, como ferrovias e portos, para que o Estado se 
mantenha competitivo e possa fazer frente a essa nova tendência. 
 
O desenvolvimento tecnológico e a ampliação dos fluxos de informação, tecnologia, 
capitais, produtos e serviços atuará como a base do crescimento econômico mundial, 
sendo responsável pela modificação do padrão de inserção externa e de inter-relação dos 
países. O aumento da inserção externa do Brasil tem impacto direto sobre o Espírito 
Santo, um dos principais canais de escoamento da produção nacional e de entrada de 
mercadorias provenientes do exterior, reafirmando a importância de investimentos no 
setor logístico para que o Estado consiga atender às demandas crescentes. 
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Quadro 1.12 

Percentual 

LOCALIDADE 1991-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mundo 3,1% 1,9% 2,7% 4,0% 3,4% 3,9% 3,8% 2,9%
Países desenvolvidos 2,6% 1,3% 1,9% 3,0% 2,4% 2,8% 2,5% 1,6%
Países em desenvolvimento 4,8% 3,9% 5,4% 7,2% 6,6% 7,1% 7,3% 6,4%
África 2,9% 3,7% 4,9% 5,4% 5,7% 5,6% 5,8% 6,0%
América Latina 3,1% -0,5% 2,2% 6,2% 4,9% 5,6% 5,7% 4,6%
China 10,3% 9,1% 10,0% 10,1% 10,4% 11,1% 11,4% 10,0%
Índia 5,9% 3,6% 8,3% 8,5% 8,8% 9,2% 9,7% 7,6%

Fonte: UNCTAD Secretariat calculation, baseado na UNCTAD Handbook Statistic database.

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL

 
 
A evolução da economia do Espírito Santo depende em grande parte do comportamento 
de condicionantes externos, mas também do movimento de um conjunto de fatores 
internos. Trata-se de processos atuais ou potenciais que tendem a provocar alto impacto e 
que devem ser considerados em uma reflexão/construção da melhor estratégia para o seu 
desenvolvimento no longo prazo. 
 
O principal desses fatores internos relaciona-se à expansão das atividades do setor 
petróleo que é esperada para os próximos anos. As recentes descobertas de novos campos 
de petróleo e gás, mais particularmente em sua plataforma marítima, demonstram que o 
setor possui elevado potencial de crescimento (em torno de 400 a 500 mil barris/dia nos 
próximos 5 anos) no Estado. 
 
Com isso, existe grande expectativa de que as atividades de exploração, extração, 
transporte e beneficiamento de óleo e gás gerem profundas mudanças na economia 
capixaba, não apenas pelo impacto direto que o crescimento do setor terá sobre o PIB 
estadual, mas também pela possibilidade de irradiação para outros setores, tais como 
hotelaria, alimentação, transportes e logística. Além disso, o adensamento do setor 
petrolífero possibilita o surgimento de novos setores dentro da economia local, como a 
cadeia petroquímica e a de fertilizantes. 
 
As commodities devem permanecer os principais componentes da pauta de exportação do 
Espírito Santo, ressaltando a importância do comércio exterior para o desenvolvimento 
econômico estadual. O Estado não deve perder sua característica de importante Pólo de 
exportação e importação, considerando-se a logística já implantada, a localização 
geográfica estratégica, os conhecimentos adquiridos e o capital humano formado. 
 
O ES 2025 coloca como eixo estratégico o desenvolvimento do interior do Estado. 
 
Devem convergir para esse eixo todas as iniciativas e projetos que possam alterar a 
tendência histórica de concentração da produção e do PIB na Região Metropolitana. A 
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estratégia é dinamizar as economias regionais a partir de suas potencialidades e seus 
arranjos produtivos já estabelecidos ou em construção. 
 
 

1.3.1 Estimativa do PIB do Espírito Santo e Dinâmica Regional 
 
A projeção do PIB do Espírito Santo considerou: 
 

- consistência histórica da evolução do PIB nos últimos 40 anos, mas em especial a 
partir de 2002, com a adoção da nova metodologia de cálculo do PIB por parte do 
IBGE; 

- o comparativo com a evolução do PIB nacional, do Sudeste e dos Estados que 
integram a região sudeste; 

- o novo ciclo previsto para a economia estadual, que integra novos elementos 
expressos no Plano de Desenvolvimento do Estado, o ES 2025. 

 
O Quadro 1.13 e a Ilustração 1.3 apresentam estimativas feitas para o crescimento do PIB 
do Espírito Santo até 2025. Trabalhou-se na perspectiva de um horizonte de longo prazo, 
onde a crise atual terá um impacto restrito ao período 2009-2011. 
 

Quadro 1.13 

POPULAÇÃO E PIB NO ESPÍRITO SANTO
Preços em Mil Reais - 2006

2006 52.782.000 3.380.923 15.612
2011 65.410.312 3.549.207 18.430
2015 79.128.040 3.656.068 21.643
2020 100.989.659 3.768.543 26.798
2025 127.055.781 3.863.509 32.886
2030 170.029.296 3.951.887 43.025

POPULAÇÃO
PIB PER 
CAPITA

Fonte: Dados do PIB IPEA. Dados população IBGE. Cálculos Futura.

PIBANO
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Ilustração 1.3 - Valor Estimado e Projetado do PIB Estadual a Preços de 2006 

 
As taxas de crescimento do PIB consideradas para o Espírito Santo, outros estados e 
Brasil, até 2030 estão mostradas no Quadro 1.14. 
 

Quadro 1.14 

TAXAS DE VARIAÇÃO DO PIB 

Parâmetros 

LOCALIDADE 2008-2011 2011-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030

Espírito Santo 3,0% 4,9% 5,0% 4,7% 6,0%
Minas Gerais 2,5% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Rio de Janeiro 3,0% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5%
São Paulo 3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Bahia 3,0% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5%

BRASIL 3,0% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5%

Fonte: Futura.  
 
Para as diversas microrregiões do Estado, as projeções levaram em consideração os 
seguintes pressupostos: 
 

- o PIB de cada região foi projetado tendo como base a projeção de sua participação 
relativa no PIB estadual; 

- as participações relativas das regiões, no futuro, carregam expectativas/desejos 
expressos no ES 2025, em especial a determinação de redução das desigualdades 
regionais e interiorização do desenvolvimento, dois eixos centrais do Plano; 
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- a evolução histórica mais recente das especializações regionais enquanto 
componentes capazes de orientar o desempenho futuro das suas respectivas 
economias: QL - Quociente de localização e índice de Gini, indicadores de 
crescimento dos principais arranjos produtivos locais, produção agropecuária etc. 

 
O Quadro 1.15 apresenta os valores estimados para o crescimento do PIB para as 
microrregiões do Estado. 
 

Quadro 1.15 

DISTRIBUIÇÃO DO PIB NO ESPÍRITO SANTO 

Em Mil Reais (2006) 

MICRORREGIÃO 2006 2008 2011 2015 2020 2025 2030

Extremo Norte 545.844 609.655 664.079 830.648 1.138.186 1.467.521 2.013.003
Polo Colatina 1.701.009 1.866.785 2.026.304 2.532.775 3.470.018 4.473.945 6.136.891
Noroeste 1 708.022 806.938 882.534 1.126.452 1.580.152 2.087.090 2.933.113
Noroeste 2 976.968 1.080.420 1.174.541 1.468.564 2.012.124 2.594.292 3.558.588
Litoral Norte 2.135.398 2.450.385 2.683.603 3.360.354 4.605.482 5.938.338 8.145.709
Polo Linhares 5.151.887 5.865.066 6.413.085 7.988.433 10.861.918 13.887.262 18.830.673
Central Serrana 905.596 1.031.276 1.127.706 1.453.180 2.062.005 2.756.036 3.919.755
Sudoeste Serrana 957.245 1.026.255 1.108.752 1.377.800 1.876.200 2.404.227 3.277.680
Metropolitana 33.399.561 38.084.710 41.656.755 50.614.780 66.924.861 83.156.529 109.895.307
M. Expandida Sul 2.064.926 2.394.245 2.627.569 3.259.286 4.414.830 5.622.926 7.617.917
Caparaó 949.929 1.018.388 1.100.248 1.360.495 1.841.689 2.343.250 3.171.114
Polo Cachoeiro 3.285.615 3.631.222 3.947.052 4.886.613 6.616.570 8.402.316 11.344.035

POPULAÇÃO ESTIMADA 3.380.923 3.453.647 3.549.207 3.656.068 3.768.543 3.863.509 3.947.292

PIB PER CAPITA 15.612 17.334 18.430 21.953 28.501 34.976 45.813

TOTAL GERAL 52.782.000 59.865.344 65.410.312 80.262.029 107.408.700 135.131.622 180.836.593

Fonte: Dados do PIB IPEA. Dados população IBGE. Cálculos Futura.

* Ano do início da aplicação da nova metodologia do IBGE

Nota1: Hipóteses básicas assumidas: Efeito redução das desigualdades regionais, combate a pobreza, efeito infraestrutura inter-regional, investimentos do PPA  
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2. COMPONENTE LOGÍSTICO 
 

2.1 A Logística do Espírito Santo e suas Condicionantes 
 
O Brasil se situa entre a sexagésima e a septuagésima posição em termos de 
competitividade internacional, segundo as avaliações de organismos como a ONU e a 
OCDE. Um dos fatores que mais afetam a competitividade é o alto custo da logística. 
 
A logística brasileira é extremamente ineficiente, decorrência, principalmente, da falta de 
planejamento estratégico, do baixo nível de investimento e da falta de decisão política no 
sentido de realizar os investimentos e ações necessárias, o que se reflete nos gargalos 
físicos e institucionais existentes. 
 
Tornar o Brasil mais competitivo em termos internacionais é uma necessidade se o país 
pretender manter taxas de crescimento de sua economia compatíveis com as necessidades 
de sua população e o grande desafio para que isso possa ocorrer é adequar a logística a 
padrões de liderança mundial. 
 
Um plano de desenvolvimento logístico não pode deixar de considerar as grandes 
tendências do comércio internacional, do transporte e da logística, sobretudo do 
transporte marítimo internacional e dos portos: 
 

- liberalização do comércio internacional e globalização dos mercados; 
- aumento da participação no mercado das cargas de matérias-primas minerais e 

energéticas como minério de ferro, carvão, petróleo, GNL e outras; 

- ampla consolidação das cargas, gerando economias de escala no negócio de 
navegação de longo curso; 

- conteinerização crescente, reforçando a tendência à redução dos custos do 
transporte marítimo; 

- aperfeiçoamento tecnológico dos navios e dos terminais marítimos, com aumento 
da velocidade de curso e automação e aumento da velocidade de carga e descarga, 
permitindo, também o aumento da eficiência do transporte; 

- aumento da dimensão e do calado dos navios, com conseqüente aumento da 
profundidade dos portos; 

- divisão funcional crescente entre portos concentradores (hub) e alimentadores 
(feeders); 

- acelerado crescimento dos complexos logístico-industriais (porto-zona industrial) 
em todo o mundo. 

 
Essa última tendência, particularmente, marca o desenvolvimento recente da economia 
mundial. O desenvolvimento de grandes instalações industriais integradas a portos de 
águas profundas e eficientes do ponto de vista da manipulação de cargas, dotados de 
logística interna adequada de forma a baratear o frete internacional e o custo de 
suprimento de insumos para as indústrias, tem se tornado um grande diferencial 
competitivo para alguns países. 
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No Espírito Santo, o principal problema decorrente das condicionantes históricas do 
desenvolvimento do complexo logístico, é que elas têm um sentido divergente dessa 
moderna tendência ao desenvolvimento de complexos portuários com zona industrial 
retroportuária. 
 
Pela sua condição geográfica, a infra-estrutura logística do Estado quase sempre foi 
concebida para atuar como um corredor de escoamento para produtos originados nos 
estados na área de influência de seus portos, sem que políticas públicas tivessem sido 
implantadas no sentido de usar a infra-estrutura logística para incentivar a agregação de 
valor, no Estado, aos produtos exportados. 
 
A mesma situação acontece na importação, onde a iniciativa do FUNDAP se mostrou 
importante para o desenvolvimento da atividade portuária no Estado, servindo, no 
entanto, para alavancar as importações de empresas situadas em outros estados, sobretudo 
Rio, São Paulo e Minas Gerais. 
 
Dadas as tendências da logística internacional acima citadas, a oferta de portos com 
profundidade adequada, compatível com o calado dos modernos navios porta-contêineres 
e/ou supergraneleiros, com equipamentos eficientes para carregamento, descarregamento 
e transbordo, com boa logística interna para acesso ao porto e transporte de matérias-
primas e componentes, disponibilidade de energia e de área no retroporto, é condição 
necessária e suficiente para atrair investimentos industriais em grande escala para o 
Estado. 
 
É nesse sentido, portanto, o desenvolvimento logístico do Estado além de investir no 
aperfeiçoamento dos corredores logísticos existentes para atender ao crescimento da 
demanda dos fluxos de transporte, deve, paralela e simultaneamente, procurar criar 
alternativas de alta eficiência em termos de custos, associadas a Pólos de 
desenvolvimento industrial. 
 
 

2.2 Panorama Atual e Perspectivas para o Futuro 
 
A localização geográfica privilegiada do Estado do Espírito Santo permite acesso à região 
mais desenvolvida do País, num raio de 1.000 km a partir de Vitória. Sua condição 
natural de integração da Região Sudeste com a parte sul da Região Nordeste, aliada às 
suas condições naturais e ao fato de que diversos estados exportadores dessa região não 
dispõem de litoral, conferem condições particularmente favoráveis ao desenvolvimento 
de um sistema logístico eficiente e capaz de prestar grande contribuição ao 
desenvolvimento da economia regional e nacional. 
 
De fato, hoje o Espírito Santo, vem se destacando por assumir este importante papel no 
processo do desenvolvimento brasileiro. Sua economia se moderniza e o Estado passa a 
oferecer vantagens comparativas. Próximo aos principais centros industriais e de 
consumo, apresenta um sistema portuário destinado a converter-se em importante fator no 
comércio exterior do país. 
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2.2.1 Perspectivas 
 
O atual panorama da economia mundial indica queda do volume do comércio 
internacional, que levará algum tempo para se recuperar. A falta de uma base segura para 
projeções torna extremamente difícil a programação dos novos investimentos. No 
entanto, a despeito da crise internacional que dificulta o planejamento, a maioria dos 
projetos de investimento privados que vinham sendo desenvolvidos tem sido mantida, 
ainda que, em alguns casos, postergada. 
 
Ademais, como os investimentos em infra-estrutura são de longo prazo, é possível prever, 
na maioria dos casos, que a maturação dos investimentos planejados deve coincidir com o 
início da retomada do crescimento da economia mundial. 
 
No caso brasileiro pode-se antever com alguma segurança que a retomada do crescimento 
em ritmo mais acelerado se dê em prazo mais curto do que nos países industriais 
avançados. Há que se notar que os investimentos em infra-estrutura constantes do 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC estão mantidos, havendo mesmo alguma 
pressão para que os investimentos públicos sejam ampliados. 
 
Assim, a postura a ser adotada para a elaboração do PELTES é a de, mesmo considerando 
as dificuldades de curto prazo, admitir que o país mantenha um nível de crescimento 
menor, mas positivo, e que no médio prazo ocorra uma retomada do crescimento da 
economia mundial e dos fluxos de comércio. 
 
No setor portuário, o governo federal vem tentando desenvolver um programa de 
modernização do sistema, de forma a enfrentar o problema da insuficiência da infra-
estrutura logística do país. Os objetivos explicitados são os de obter redução de custos e 
aumento da eficiência através da concorrência, limitando a atuação do Estado às funções 
de planejamento e regulação. 
 
Com esses objetivos, o governo federal emitiu o Decreto nº 6.620/08, revendo toda a 
política de concessões na área portuária, com o objetivo principal de dirimir os conflitos 
que estavam se acumulando entre os operadores de terminais em portos públicos e a 
prestação de serviços portuários para terceiros em portos privados. As diretrizes contidas 
no Decreto vão permitir a criação de novos portos públicos e incentivar maiores 
investimentos da iniciativa privada nesses portos. 
 
 

2.3 Logística Atual do Estado - Principais Gargalos 
 

2.3.1 Sistema Logístico do Espírito Santo 
 
A malha rodoviária do Espírito Santo apresenta uma extensão de 30.165 km e é composta 
por rodovias federais, rodovias federais delegadas ao Estado e rodovias estaduais e 
municipais. Desse total, 773 km são federais, totalmente pavimentadas, gerenciadas pelo 
DNIT. 
 
As rodovias federais são a BR-101, o grande eixo longitudinal norte-sul, do Rio de 
Janeiro até a Bahia e as transversais, ligando o Estado a Minas Gerais (BR-262 - Vitória a 
Belo Horizonte; BR-259 até Governador Valadares, BR-482, sul do Estado a Conselheiro 



Componente Logístico 

 

                                                                          29 

Lafaiete e a projetada BR-342, em implantação, Linhares a Teófilo Otoni). Dessas, 
apenas a BR-101 apresenta pequenos trechos duplicados, em torno de Vitória. 
 
A rede de rodovias estaduais, gerenciada pelo DER-ES, tem cerca de 5.000 km dos quais 
cerca de 2.000 pavimentados. As principais são a ES-060, que dá acesso aos portos do 
litoral sul do Estado, sendo duplicada no trecho concedido, entre Vitória e Guarapari; a 
ES-010, que dá acesso ao litoral e aos portos do norte do Estado, com um pequeno trecho 
duplicado nas proximidades de Vitória; a ES-080, que liga o noroeste do Estado a Vitória, 
passando por Colatina, com diversos trechos não pavimentados, e a ES-257, entre 
Aracruz e o Porto de Barra do Riacho, com um trecho em pavimentação nas 
proximidades do porto. 
 

 

Ilustração 1.4 - Malha Rodoviária Básica do Espírito Santo 

 
O sistema ferroviário do Espírito Santo é hoje operado pela Ferrovia Centro-Atlântica 
S.A. e pela Estrada de Ferro Vitória a Minas - EFVM, ambas exploradas pela VALE. 
 
A malha da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. é constituída pelas antigas SR-2 (Belo 
Horizonte), SR-7 (Salvador) e SR-8 (Campos). No Espírito Santo, corresponde a 
283,5 km em bitola métrica, sendo 263,0 km no trecho Vitória - Cachoeiro de Itapemirim 
- Divisa ES/RJ, 11,5 km do ramal Cachoeiro de Itapemirim à fábrica de Cimento Nassau 
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e 9,0 km do subramal de Coutinho, para o embarque de calcário. O estado de conservação 
e operação da linha para o sul do Estado é precário. 
 
Voltada exclusivamente para a operação ferroviária de cargas, a FCA passou a 
desenvolver sua logística focada, principalmente, em granéis como a soja, derivados de 
petróleo e álcool combustível. 
 
A partir de agosto de 1999, a VALE passou a ser líder do grupo de controle da Ferrovia 
Centro-Atlântica, e em setembro de 2003, autorizada pela ANTT, assumiu a totalidade de 
seu controle acionário. 
 

 

Ilustração 1.5 - Malha da Ferrovia Centro-Atlântica 

 
A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) possui 905 km de malha ferroviária em 
bitola métrica. 
 
Em 1997, a VALE teve confirmada, através de contrato firmado com a União, a 
concessão da exploração dos serviços de transporte ferroviário de cargas e passageiros 
prestados pela EFVM. 
 
Conectada às malhas da FCA (bitola métrica) e MRS Logística (bitola larga), suas linhas 
dão acesso ao Terminal de Tubarão, ao Terminal de Vila Velha, ao Cais de Paul 
(CODESA) e ao Porto de Barra do Riacho. EFVM é estratégica por interligar o Sudeste e 
o Centro-Oeste do país. Por ano, pelos trilhos da ferrovia passam mais de 110 milhões de 
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toneladas de produtos tais como aço, carvão, calcário, granito, contêineres, ferro-gusa, 
produtos agrícolas, madeira, celulose, veículos e cargas diversas. 
 
A maior parte da carga transportada (minério de ferro) se destina ao Terminal de Tubarão, 
para exportação. 
 

 
Ilustração 1.6 - Estrada de Ferro Vitória a Minas 

 
O complexo portuário capixaba concentra-se em torno da região metropolitana da capital, 
Vitória. Consiste de dois sistemas, sendo o primeiro, constituído por portos públicos 
administrados pela CODESA, e o segundo, de terminais de uso privativo (TUP). 
 
O Porto de Vitória localiza-se nos municípios de Vitória e Vila Velha, em ambos os lados 
da Baía de Vitória. Possui ao todo quatorze berços de atracação, voltados para a 
movimentação de diversos tipos de cargas: grãos agrícolas, blocos de rochas ornamentais, 
carga geral, contêineres (TVV, operado pela Log-in), ferro-gusa e granéis líquidos. 
 
Em Praia Mole localizam-se dois terminais de uso privativo (TUP), um de produtos 
siderúrgicos, gerenciado por um condomínio que reúne três siderúrgicas (ArcelorMittal, 
USIMINAS e GERDAU AÇOMINAS) e outro de carvão, gerenciado pela VALE. 
 
O Porto de Barra do Riacho conta com um terminal especializado dedicado à exportação 
de celulose e outro para operação de barcaças oceânicas - madeira e celulose -, 
gerenciados pela PORTOCEL, e com um terminal para movimentação de GLP (gás 
liquefeito de petróleo) que a TRANSPETRO está construindo. 
 
Em Vitória existe, ainda, um terminal voltado para o atendimento dos supply boats que 
fornecem suprimentos para as plataformas de petróleo em alto mar, o terminal da 
Companhia Portuária Vila Velha (CPVV). 
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Além dos Terminais de Uso Privativo (TUP) existentes em Praia Mole, também 
compõem o sistema portuário do Estado o Terminal de Tubarão, da VALE, localizado em 
Vitória, voltado para a exportação de minério de ferro, pellets, grãos, e importação de 
fertilizantes, e o de Ponta Ubu, em Anchieta, a cerca de 60 km de Vitória, operado pela 
Samarco (50% da VALE), voltado exclusivamente para a exportação de minério de ferro 
e pellets. 
 
Além desses, cabe mencionar os terminais operados pela PETROBRAS, o primeiro em 
Tubarão, conhecido por TGL (Terminal de Graneis Líquidos), o Terminal de Regência, 
que era usado para movimentação de óleo cru proveniente dos poços de terra do Espírito 
Santo, do sul da Bahia e da plataforma continental do Espírito Santo, hoje desativado, e o 
Terminal Norte Capixaba, da TRANSPETRO, que o substituiu, voltado para o 
recebimento, por oleoduto, do petróleo extraído em terra. 
 

 

Ilustração 1.7 - Visão Geral do Sistema Portuário do Espírito Santo 

 
O transporte aéreo de cargas no Estado é concentrado no Aeroporto de Vitória, 
administrado pela INFRAERO, localizado no bairro de Goiabeiras, numa área de 
5.249.000 m², com pista de pouso de 1.750 m de comprimento, e espaço para 
estacionamento de aeronaves com 17 posições. 
 
O atual terminal de carga - TECA, Terminal de Carga Aérea - foi inaugurado em 1976 e 
possui área total de 3.019 m², área de importação de 2.177 m², área de exportação de 
503 m² e 3 câmaras frigoríficas de 259 m² cada. 
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O sistema FUNDAP criou um cenário propício ao desenvolvimento da importação de 
cargas através da infra-estrutura logística do Estado. As operações com o FUNDAP 
utilizando o transporte aéreo se iniciaram em 1999, com a criação de linha regular com 
frequência de um vôo semanal. Atualmente, operam no Aeroporto de Vitória, de forma 
regular, quatro empresas de transporte aéreo, com um total de 6 a 9 vôos semanais 
(VARIG LOG, 3 a 4 vôos semanais, LANCHILE, 2 a 3 vôos semanais, e ARROW AIR, 1 
a 2 vôos semanais) e um vôo diário de correio aéreo (TOTAL Linhas Aéreas). 
 
Em termos de volume de cargas processadas, o Aeroporto de Vitória ocupa o quinto lugar 
na importação (cerca de US$ 550 milhões/ano) e o vigésimo segundo na exportação de 
cargas (cerca de US$ 30 milhões/ano). 
 
Com relação ao sistema dutoviário, existem dois tipos de dutos servindo a logística do 
Espírito Santo, um para minério de ferro, o mineroduto da Samarco, e o outro, a rede de 
gasodutos da PETROBRAS. 
 
O mineroduto da Samarco foi o primeiro construído no Brasil e é o maior do mundo para 
transporte de minério de ferro. Está em atividade há 25 anos e possui extensão de 396 km 
no diâmetro de 20” e 50 km no diâmetro de 18”. Projetado para transportar inicialmente 
12 milhões de toneladas/ano, tem hoje capacidade para transporte de 16,5 milhões de 
toneladas/ano de concentrado de minério de ferro. Para suporte à expansão da Samarco 
(suprimento da 3ª unidade de Pelotização), o sistema está sendo ampliado através de uma 
tubulação adicional com capacidade para transportar 7 milhões de toneladas/ano, 
perfazendo então a capacidade máxima de transporte de 23,5 milhões de toneladas/ano. 
 
A rede de gasodutos no Estado encontra-se sob gestão da PETROBRAS, que obteve do 
governo estadual a delegação para a distribuição de gás natural em seu território. 
 
A rede atual de gasodutos totaliza cerca de 300 km, interligando a região de São Mateus à 
Grande Vitória. A distribuição restringe-se à área metropolitana da capital, onde são 
atendidos por duto, consumidores comerciais e residenciais. 
 
Além desses sistemas, a rede logísitica do espírito Santo conta ainda com o Terminal 
Industrial e Multimodal da Serra - TIMS, um centro integrado de infra-estrutura e 
operações logísticas direcionado ao sistema de abastecimento nacional e do mercado 
internacional, situado no município de Serra, na Grande Vitória, e uma rede de estações 
aduaneiras interiores e de terminais retroportuários que dão apoio às operações de 
comércio internacional no Estado. 
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2.3.2 Gargalos ao Desenvolvimento 
 
Visão Geral 
 
Para analisarmos os principais gargalos estruturais, operacionais e institucionais do 
sistema logístico do Espírito Santo, é importante examinar a evolução do sistema 
logístico brasileiro e suas vicissitudes, ao longo das últimas décadas. 
 
O setor de transportes no Brasil tem uma participação importante no PIB, sendo 
responsável pelo deslocamento de diário de 80 milhões de pessoas e respondendo por um 
movimento de cargas superior a 723 bilhões de t.km anuais. 
 
Apesar de sua importância para o desenvolvimento econômico do país, ao longo das 
últimas três décadas ocorreu um processo de obsolescência e deterioração da infra-
estrutura logística, decorrente de limitações auto-impostas pelo setor público na 
promoção dos investimentos necessários à manutenção da malha e em sua expansão, 
evidenciando a posição secundária que as carências do setor ocuparam na pauta de 
prioridades de sucessivos governos. Isso levou a distorções da matriz de transporte e ao 
esgotamento da mesma. 
 

 
Ilustração 1.8 - Esgotamento da Matriz de Transportes 

 
Em razão dos desafios impostos pela economia mundial, com a aceleração da 
globalização dos mercados e da abertura comercial a partir do início dos anos 90, quando 
se passou a assistir um acirramento da concorrência em âmbito mundial, o Governo 
sentiu a necessidade de adoção de ações com o objetivo de aumentar investimentos e 
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eliminar os gargalos provocados por uma infra-estrutura sucateada, iniciando o processo 
de privatização progressiva do setor. 
 
No caso das ferrovias, antes da privatização, a qualidade do serviço estava muito abaixo 
de padrões mínimos desejáveis devido a investimentos insuficientes, com reduzido 
volume de carga transportada. Concluído em 1998, o processo de privatização 
apresentou, no entanto, uma série de equívocos, como a divisão das malhas, a 
inexistência de obrigatoriedade de certos investimentos para a eliminação de gargalos e a 
venda de segmentos importantes para usuários mais interessados em garantir o 
escoamento de sua produção do que em expandir o sistema e prestar serviços logísticos a 
terceiros, o que acabou por atrasar substancialmente o desenvolvimento do setor e o 
crescimento das cargas. 
 
Com a retomada da atividade econômica, houve alguma melhora da performance do 
setor. As condições vigentes, no entanto, não sugerem mudanças muito significativas na 
matriz de transporte brasileira, bastante rígida em face, entre outros fatores, da forte 
tradição rodoviária do país, pelo menos a curto e médio prazo. 
 
Quanto às rodovias, o processo de privatização das estradas brasileiras foi iniciado em 
1995 e até hoje transferiu para a iniciativa privada cerca de 10 mil km, entre rodovias 
federais e estaduais, que receberam investimentos da ordem de US$ 700 milhões das 39 
concessionárias. Mesmo com perspectivas de investimentos de US$ 5,3 bilhões até o 
final dos contratos, a rede privatizada ainda representa um percentual pequeno no total da 
rede rodoviária, que apresenta, em sua maior parte, condições precárias de operação. 
 
No caso dos portos, o setor reconheceu um bom desempenho nos anos de 2007 e 2008, 
reflexo de um melhor quadro econômico internacional. Embora a privatização das 
atividades portuárias tenha contribuído muito para esse desempenho, permanece, ainda, a 
necessidade de se planejar a expansão da oferta da infra-estrutura portuária para 
acompanhar a evolução prevista do comércio. Formas de incentivo à cabotagem também 
são necessárias para redução dos custos de transporte de mercadorias, tanto no comércio 
interno quanto no internacional (feeder services). 
 
Com o acirramento da concorrência no mercado global, a adoção e aplicação de conceitos 
de multimodalidade nos transportes ganham importância, sugerindo quão é imperioso 
dotar a infra-estrutura de transporte de condições adequadas de sorte a proporcionar a 
construção de cadeias logísticas que assegurem preços competitivos. 
 
Pesquisas recentes cobrindo um período de 25 anos e quatro grupos de países, em 
distintas regiões do globo, apontaram custos altos de transportes como responsáveis por 
sérias perdas de crescimento econômico. Estas perdas seriam da ordem de 0,8% do PIB 
ao ano, arcadas pelos países que não dispõem de navegação ou ferrovias em escala 
adequada. 
 
No Brasil, as dificuldades existentes nas cadeias logísticas são resultantes da escassez de 
conexões e da utilização de troncos de longa distância predominantemente rodoviários. 
Esta é uma configuração oposta à do continente europeu ou norte-americano, onde 
ferrovias e a navegação constituem a rede básica e onde a relação de custos entre 
navegação, ferrovia e rodovias é de 1:4:8. Em conseqüência, nossos custos de transporte 
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são o dobro daquelas regiões, fato gravíssimo nessa fase de abertura de nossa economia à 
competição internacional. 
 
Os altos custos e a escassez de transporte acabam atuando como barreiras de importância 
superior às próprias tarifas alfandegárias, dificultando o desenvolvimento equilibrado do 
território, concentrando a população e a atividade econômica. 
 
 
Situação Atual dos Gargalos da Infra-estrutura 
 
Os investimentos do Governo Federal em infra-estrutura de transportes no Espírito Santo, 
nos últimos 30 anos, têm se situado abaixo da média dos demais estados do país. As 
infra-estruturas rodoviária, ferroviária, portuária, e aeroportuária não avançam como seria 
desejável, a despeito de diversos estudos e diagnósticos feitos nos últimos dez anos. 
 
As obras de expansão do Aeroporto de Vitória continuam paralisadas, e a privatização da 
rodovia BR-101 foi adiada. A expansão do sistema ferroviário sequer é contemplada. 
Somente a expansão do sistema portuário é tratada nos planos do Governo Federal. 
 
Além disso, um dos problemas mais marcantes da logística capixaba é a pequena 
ingerência que as autoridades estaduais têm sobre sua infra-estrutura logística, quase que 
totalmente controlada ou pelo Governo Federal, ou por empresas privadas. São os casos 
da infra-estrutura portuária - portos e terminais explorados pela CODESA (Governo 
Federal), VALE, PETROBRAS e usinas siderúrgicas, da maior parte dos eixos 
rodoviários importantes, todos federais, e da malha ferroviária, controlada pela VALE. 
 
O problema decorrente dessa configuração é que o governo estadual pouco pode fazer 
para que o desenvolvimento da infra-estrutura logística do Estado se dê segundo suas 
orientações e no ritmo julgado necessário. 
 
No caso da estrutura ferroviária, o problema é que as prioridades das empresas 
concessionárias se subordinam a seus interesses corporativos conjunturais, que não 
necessariamente coincidem com os interesses e prioridades do governo. Exemplos claros 
dessas condicionantes foram o caso da Ferrovia Litorânea Sul, de viabilidade indiscutível 
e de fundamental importância para o desenvolvimento estadual, cujo traçado e decisão de 
construir sempre se subordinaram aos interesses da VALE, e, mais recentemente, com o 
boom exportador de commodities, a questão da operação da Ferrovia Vitória-Minas, 
voltada inteiramente para o atendimento às exportações minerais de sua controladora. 
 
 
Sistema Portuário 
 
Historicamente, dados os altos custos do sistema portuário brasileiro, as cadeias 
produtivas que dependiam de logística eficiente para competir internacionalmente 
procuraram soluções individuais para seus problemas de escoamento de produção, através 
de terminais privados especializados. Os casos capixabas são exemplos claros dessa 
tendência histórica, com os terminais da VALE, das siderúrgicas e da Aracruz. Por todo o 
território nacional se repetem as tentativas de operar, sempre que a escala operacional 
permite, terminais privados, gerando uma intensa disputa pelos espaços disponíveis. Por 
outro lado, a virtual ausência de planejamento nas últimas duas décadas, ensejou, no setor 
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portuário, a ocupação desordenada do litoral e fez com que os locais disponíveis para o 
que hoje seria um porto público adequado aos modernos requisitos estejam, em grande 
parte, comprometidos. 
 
Conforme ressaltado anteriormente, a tendência à conteinerização é inexorável e 
crescente e o tratamento moderno da questão da eficiência logística e da agregação de 
valor à produção exige do sistema portuário duas condições básicas: uma profundidade 
no acesso e nas áreas de atracação que permita a operação dos modernos navios (calado 
mínimo de porta-contêineres de 15 a 16 m, e de supergraneleiros, de 19 a 25 m), e ampla 
disponibilidade de terrenos que permitam a implantação de complexos industriais 
associados. 
 
Além dessas condições básicas, os sítios passíveis de abrigar complexos porto-indústria 
devem contemplar ainda: 
 

- uma eficiente logística de terra para viabilizar a reunião dos insumos de produção 
a custos baixos; 

- ampla retroárea; 

- disponibilidade de água e energia. 
 
Finalmente, o projeto tem que prever cais protegido e equipamentos eficientes para 
movimentação de cargas. A profundidade na área de atracação e no acesso coloca o porto 
em condições de receber os modernos supergraneleiros e porta-contêineres, o que garante 
fretes internacionais baixos. A retroárea e os equipamentos modernos permitem processar, 
armazenar e manipular, nas melhores condições técnicas e econômicas, expressivo 
volume de granéis sólidos e líquidos e de contêineres. A área próxima é fundamental para 
abrigar centros industriais voltados para exportação associados ao porto. A 
disponibilidade de água e energia é indispensável à implantação dos centros industriais. 
 
O grande gargalo do sistema portuário do Estado é a ausência de um porto público de 
águas profundas, com as características apresentadas acima. 
 
A dragagem do Porto de Vitória para 12,5 m, incluída no PAC, atende a uma demanda 
indiscutível, mas ainda não determina um futuro portuário de eficiência para o Estado, 
que requer águas mais profundas e melhores condições operacionais para permitir a 
atracação de mega embarcações, com aumento da eficiência econômica e redução de 
custos operacionais e dos fretes internacionais. O Porto de Vitória apresenta outras 
deficiências que não serão sanadas com o simples aprofundamento do canal, como as 
dificuldades de manobra e a ausência de retroárea. 
 
As questões portuárias a serem enfrentadas passam por: 
 

- encontrar, no longo prazo, uma vocação para o Porto de Vitória, condenado por 
seu estrangulamento em termos de acesso por terra e retroárea, e por 
insuficiências que dizem respeito à profundidade de acesso e dimensões dos 
berços; 

- encontrar locais para a implantação de projetos portuários que atendem às 
exigências da logística moderna; 
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- planejar e incentivar a vocação para movimentação de cargas existente nos atuais 
portos do sistema; 

- aumentar a influência do governo estadual nas decisões sobre o desenvolvimento 
e a exploração do sistema portuário do Estado. 

 
 
Sistema Rodoviário 
 
Dos 30.165 km de rodovias do Estado, apenas 3.089 km são pavimentados. Todas as 
rodovias são de pistas simples, o que introduz sérias restrições relativas à capacidade de 
transporte e segurança. 
 
O Estado carece de ligações estruturais, eixos de desenvolvimento e de integração, e para 
atendimento à estrutura portuária. 
 
A falta de capacidade da BR-101 restringe o acesso aos estados do Nordeste e do Sul do 
país, em especial Rio de Janeiro e São Paulo, este último o maior destinatário das 
importações efetuadas pelos portos capixabas, o que restringe o desempenho econômico e 
operacional das empresas capixabas voltadas para o comércio internacional e das 
provedoras de serviços logísticos. 
 
Da mesma forma, também carecem de melhorias a BR-262, que apresenta déficit de 
capacidade, e o contorno de Vitória, obra que por sua necessidade óbvia e urgente, está 
incluída em todas as peças de planejamento dos últimos dez anos. 
 
 
Sistema Ferroviário 
 
A principal questão referente ao sistema ferroviário do Estado é que ele é explorado por 
concessionárias controladas por somente uma empresa, cujo negócio principal é a 
mineração. Por questões óbvias de estratégia corporativa, os objetivos e prioridades 
estabelecidos pela empresa em termos de desenvolvimento na operação de suas ferrovias 
- a despeito de serem as mesmas concessões públicas, submetidas, portanto, a todos os 
ônus e constrangimentos inerentes a essa condição -, não coincidem, necessariamente, 
com os objetivos de política pública do Estado. Recentemente, por exemplo, com o 
grande crescimento de demanda internacional por minérios, foi possível observar uma 
diminuição do transporte de cargas para terceiros pela EFVM. 
 
Em termos estruturais, as seguintes questões são destacadas. 
 
A primeira refere-se ao fato de que o Estado carece de uma ligação ferroviária 
comercialmente eficiente com os estados do sul, como Rio de Janeiro e São Paulo, os 
maiores destinos de mercadorias importadas pelos portos do Espírito Santo. Não existe 
conexão ferroviária adequada, uma vez que o atual traçado da FCA tem baixo 
desempenho operacional. 
 
Esse gargalo tem origem em dois problemas, sendo o primeiro, e principal, a 
incompatibilidade de bitolas entre as malhas da FCA, em bitola métrica, e da MRS, que 
faz a interligação com São Paulo, em bitola de 1,60 m. O segundo é o virtual abandono, 
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pela FCA, do ramal Cachoeiro de Itapemirim - Rio de Janeiro (Cachoeiro - Santo 
Eduardo - Campos - Macaé - Rio Bonito - Rio de Janeiro) que interliga o Espírito Santo e 
o Rio de Janeiro. 
 
Uma segunda questão importante é a necessidade de realização de algumas obras de 
adequação na ligação ferroviária com Minas Gerais e com a região Centro-Oeste. Tais 
adequações permitiriam a melhoria da qualidade do serviço atualmente prestado pelas 
ferrovias, o aumento da competitividade dos portos capixabas em relação ao porto de 
Santos e a ampliação do volume de mercadorias, particularmente de grãos, escoadas 
pelos mesmos. Sem essas adequações, as cargas deverão se dirigir, cada vez mais, para o 
Porto de Santos. 
 
A ligação apresenta duas grandes restrições. A primeira, em torno da região metropolitana 
de Belo Horizonte, onde as malhas da FCA e da EFVM se conectam. A segunda, refere-se 
ao trecho da Serra do Tigre (entre Ibiá e Garças de Minas). A solução já consagrada é a 
chamada variante Patrocínio-Prudente de Moraes/Sete Lagoas, com o contorno de Belo 
Horizonte. 
 

 
Fonte: FCA. 

Ilustração 1.9 - Variante Patrocínio-Sete Lagoas 

 
 
Aeroporto de Vitória 
 
A atual infra-estrutura do aeroporto é insuficiente para atender à demanda de passageiros 
e cargas, que está em fase de expansão. O aeroporto encontra-se totalmente saturado. Em 
termos de fluxo de passageiros, tem capacidade para 560 mil e recebe 1,2 milhões de 
passageiros por ano. 
 
O atual TECA (Terminal de Cargas) possui restrições que limitam a capacidade das 
operações, dentre as quais: armazenagem, plataformas de embarque e desembarque, 
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layout, área de movimentação e conferência de carga, área de gestão e controle e a baixa 
oferta de vôos de cargas, dentre outras. 
 
A ampliação do Aeroporto de Vitória integra o PAC. No entanto, por decisão do TCU, 
que apontou irregularidades no processo de licitação das obras, o projeto encontra-se 
paralisado e há incertezas sobre a data de sua retomada. 
 
 

2.4 Propostas e Projetos Anteriores 
 
Nos últimos dez anos diversos estudos envolvendo a logística do Estado do Espírito 
Santo foram realizados, dentre eles, o Master Plan, elaborado entre 1999 e 2000 e o Plano 
de Desenvolvimento Espírito Santo 2025, entre 2005 e 2006, ambos por encomenda do 
Governo do Estado em parceria com um grupo de empresários. 
 
Afora essas duas iniciativas locais há que destacar o Plano Nacional de Logística e 
Transportes - PNLT, elaborado entre 2006 e 2007 pelo Ministério dos Transportes em 
cooperação com o Ministério da Defesa, e o Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC, apresentado pelo Governo Federal em outubro de 2007. 
 
Além desses estudos, é importante levar em conta, também, o documento Diretrizes 
Estratégias 2007-2010, que fornece as diretrizes política do Governo do Estado. 
 
O Master Plan foi um esforço de planejamento que abrangeu os setores de infra-estrutura 
(logística, telecomunicações e energia), voltado para identificação de oportunidades de 
investimento nessas áreas do Estado. 
 
Foi elaborado em 1999 e 2000, por iniciativa da ADERES (Agência de Desenvolvimento 
em Rede do Espírito Santo), o Banco do Brasil e de grupos empresariais atuando no 
Estado, organizados no chamado Consórcio Master Plan. 
 
O estudo procurou identificar e listar um conjunto de projetos considerados viáveis em 
termos de retorno, dentre os quais se incluem as ferrovias litorâneas (Sul e Norte), a 
duplicação da BR-101 e do contorno de Vitória, a implantação dos portos de Ubu e Barra 
do Riacho, a adequação do Porto de Vitória, e a implantação do terminal de cargas e 
melhoria do terminal de passageiros no aeroporto de Vitória. 
 
O Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025, ou simplesmente ES 2025, teve o 
objetivo de estabelecer um plano de desenvolvimento econômico e social para o 
horizonte de 2025. O projeto foi uma iniciativa do Governo do Estado em parceira com o 
Movimento Espírito Santo em Ação, um grupo de empresários capixabas organizados na 
ONG denominada, sob o patrocínio da PETROBRAS. 
 
A estratégia de desenvolvimento proposta pelo estudo teria quatro eixos principais e sete 
complementares. Os principais seriam: 
 

- desenvolvimento do capital humano, em padrões internacionais de excelência; 

- erradicação da pobreza e redução das desigualdades através da inclusão social; 
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- diversificação econômica, agregação de valor à produção e adensamento das 
cadeias produtivas; 

- desenvolvimento do capital social e da qualidade e robustez das instituições 
capixabas. 

 
As sete complementares seriam: 
 

- redução drástica e definitiva da violência e da criminalidade no Estado; 
- recuperação e conservação de recursos naturais; 
- promoção de um desenvolvimento mais equilibrado entre região metropolitana, 

região litorânea, e interior; 

- alcance de níveis crescentes de eficiência, integração e acessibilidade do sistema 
logístico; 

- estabelecimento de alianças estratégicas regionais para desenvolver oportunidades 
de desenvolvimento integrado de interesse do Estado; 

- desenvolvimento de uma rede equilibrada de cidades; 

- fortalecimento da identidade capixaba e da imagem do Estado. 
 
Dentre os conjuntos de projetos propostos pelo ES 2025, um dos mais importantes é o 
que visa a desenvolver a rede logística do Estado, um reconhecimento explícito da sua 
importância para a economia capixaba. Dentre outras providências, o ES 2025 propunha 
o aprofundamento e detalhamento dos estudos na área de logística, através da elaboração 
de um estudo específico, o que se concretizou no presente Plano Estratégico de Logística 
de Transportes do Estado do Espírito Santo - PELTES. 
 
Os resultados considerados essenciais para que a infra-estrutura logística contribuísse 
efetivamente para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, seriam: 
 

- a implantação do Porto de Barra do Riacho para carga geral até 2010; 
- a duplicação da BR-101, em toda a sua extensão no Estado, até 2015; 

- a adequação e duplicação da BR-262 no trecho entre Vitória e Belo Horizonte, até 
2015; 

- a implantação da Ferrovia Litorânea Sul, até 2009; 
- a ampliação do corredor ferroviário Centro Leste, até 2015; 

- o desenvolvimento do Porto de Ubu, até 2015; 
- a implantação do ramal ferroviário norte, até 2025; 
- eixos rodoviários estaduais de integração. 

 
Além dos projetos estruturantes, o ES 2025 propunha o estabelecimento de alianças 
estratégicas com Estados vizinhos visando ao apoio e o desenvolvimento de sinergias 
pela atuação conjunta e complementar. Uma das alianças propostas era a chamada 
Alianças Estratégicas para Integração Logística, que envolveria a atuação conjunta com 
os estados vizinhos (Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro) e com estados na área de 
influência do complexo portuário capixaba (Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul) para o desenvolvimento sinérgico e complementar de projetos logísticos 
de interesse comum. 
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É de se notar que a execução dos projetos sofrem da já apontada dificuldade do Governo 
do Estado de interferir diretamente na consecução dos mesmos. Dos projetos propostos, 
boa parte depende de providências de entidades federais ou empresas controladas pela 
União e pela iniciativa privada. Somente nos eixos rodoviários de integração o Governo 
do Estado pode interferir, em alguns casos dependendo da colaboração do DNIT e de 
entidades de outros Estados. 
 
Como conseqüência dessa limitação, os projetos propostos foram adiados, modificados, 
ou simplesmente ignorados nas peças de planejamento federal elaboradas posteriormente 
à conclusão do ES 2025. 
 
No documento intitulado Diretrizes Estratégicas 2007-2010, o governo estadual 
estabelece um plano de ação integrado com metas a serem atingidas nos diversos setores 
econômicos e sociais. Uma grande ênfase é dada à disponibilidade de uma logística 
eficiente e de qualidade como elemento para a manutenção de vantagem competitiva de 
empresas e sistemas produtivos do Estado, bem como para a atração de investimentos. 
 
O documento propõe ações no sentido da diversificação e do aumento do valor agregado 
da produção, bem como um movimento de interiorização do desenvolvimento, o que 
reforça a necessidade da adequação e expansão da infra-estrutura logística capixaba, com 
a introdução, em maior escala, da intermodalidade e aumento da eficiência. 
 
O plano de governo indicou os seguintes investimentos logísticos prioritários, para os 
quais, reconhecendo a dependência existente, propõe ampliar a mobilização junto ao 
Governo Federal: 
 

- a expansão e adequação da malha rodoviária do interior do Estado e da região 
metropolitana; 

- a duplicação da BR-101 e a adequação da BR-262, em seus trechos em território 
capixaba; 

- a expansão e melhoria do complexo portuário, incluindo o desenvolvimento do 
novo porto em Ubu e do porto público em Barra do Riacho; 

- a implantação da Ferrovia Litorânea Sul; 
- a conclusão da expansão do Aeroporto de Vitória. 

 
No âmbito do governo federal, o PNLT pretendia subsidiar a elaboração dos Planos 
Plurianuais de Investimentos (PPAs), no horizonte de 2008 a 2023. Além dessa 
característica básica, o PNLT pretendia implantar um método de planejamento científico 
baseado em sistema de dados georreferenciados, ancorado em análise macroeconômica 
consistente, utilizando modelos de simulação e projeção de demanda por transportes. 
 
Os projetos indicados para o Espírito Santo foram: 
 

- até 2011: novo aeroporto de Vitória; dragagem de aprofundamento de Barra do 
Riacho; adequação de capacidade da BR-101 e da BR-259; contorno de Vitória; 

- até 2015: construção de terminal de contêineres e carga geral em Barra do Riacho; 
recuperação e construção de novo terminal para contêineres no Porto de Vitória; 
ampliação do Terminal Norte Capixaba (PETROBRAS); 
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- após 2015, o PNLT lista praticamente todos os projetos contemplados nos estudos 
anteriores, inclusive melhorias no Porto de Vitória, Ubu, Barra do Riacho, 
Tubarão, Praia Mole, a implantação da ferrovia Litorânea Norte e as rodovias BR-
482 e BR-262. 

 
O PAC consiste em um conjunto de medidas destinadas a incentivar o investimento 
privado, aumentar o investimento público em infra-estrutura e remover obstáculos 
(burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos) ao crescimento. 
 
Por se tratar de um plano para implantação imediata, o Governo adotou dois critérios 
básicos. O primeiro, o de respeitar determinados limites orçamentários; e o segundo, o de 
priorizar apenas os projetos de investimento já em implantação ou prontos para início de 
execução imediata. Por esse motivo, diversos projetos locais ou mesmo incluídos no 
PNLT não foram contemplados por essa primeira versão do PAC (horizonte 2007-2010). 
 
Os investimentos definidos no PAC para o Espírito Santo na área de infra-estrutura 
logística estão apresentados na Ilustração 1.10 e têm o objetivo de: 
 

- ampliar a infra-estrutura para escoar a produção para o mercado interno e 
exportação; 

- apoiar o turismo. 
 

 
 Fonte: PAC. 

Ilustração 1.10 - PAC - Projetos para o Espírito Santo 
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O portfólio de investimentos se traduz em um pequeno grupo de projetos, que inclui 
apenas aqueles universalmente conhecidos como absolutamente inadiáveis, como a 
ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória, a concessão da BR-101 e a 
duplicação do contorno de Vitória, além de algumas intervenções no Porto de Vitória 
(dragagem para aprofundamento do canal de acesso e recuperação e ampliação do cais 
comercial). 
 
 

2.4.1 Comparação entre os Diversos Estudos e Planos Logísticos para o Espírito 
Santo 
 
A superposição dos projetos propostos pelos diversos estudos e planos serve como uma 
indicação evidente de que as principais questões relativas à logística do Estado estão 
razoavelmente diagnosticadas e são consensuais. No entanto, as prioridades dadas aos 
projetos são inteiramente diferentes e não coincidentes com os interesses do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Em termos de projetos ferroviários, o Master Plan destacava a Ferrovia Litorânea Sul e o 
ramal ferroviário Norte. O ES 2025, que adotou o projeto da Litorânea Sul, colocou a 
Litorânea Norte como projeto associado, o que indica claramente as dúvidas sobre a 
viabilidade do mesmo. No entanto, incorporou o projeto de adequação do Corredor 
EFVM/FCA, com a construção da variante da FCA Patrocínio-Sete Lagoas e a duplicação 
da Vitória-Minas. Além disso, propõe como projeto associado, a adequação da FCA entre 
Cachoeiro de Itapemirim e Campos dos Goytacazes, como a alternativa de ligação 
ferroviária entre o Espírito Santo e os estados do sul, os maiores destinatários de 
mercadorias importadas através do Porto de Vitória. 
 
O PNLT incorporou o projeto da Ferrovia Litorânea Norte, mas para data posterior a 
2015, como já havia feito o ES 2025. Incorpora parcialmente o projeto de adequação do 
Corredor EFVM/FCA, com a previsão da construção da variante Patrocínio-Sete Lagoas, 
embora não contemple a duplicação da EFVM. 
 
Nos projetos rodoviários, há uma absoluta coincidência quanto aos projetos referentes à 
BR-101, tanto sua duplicação através de concessão à iniciativa privada, quanto a 
duplicação do contorno de Vitória, que vem sendo executada, embora em ritmo lento. 
 
O ES 2025 sugeriu a adequação de capacidade da BR-262 entre a divisa com Minas 
Gerais e Venda Nova do Imigrante e a duplicação daí até Vitória. A obra foi adotada pelo 
PNLT, mas sem duplicação do trecho próximo a Vitória, e, mesmo assim, para execução 
após 2015. 
 
Para os portos, o Master Plan propunha três projetos na área portuária: terminais de carga 
geral em Barra do Riacho e Ubu, reequipamento de Capuaba e dragagem de 
aprofundamento do canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Vitória. 
 
O ES 2025 manteve os três projetos, ampliando seu escopo. No Porto de Vitória, sugeria 
que, até 2010, melhorias nos acessos rodoviários, ampliações nos cais e dolfins e a 
remoção do maciço do Atalaia para criação de pátio de movimentação de cargas. Para 
Barra do Riacho, propunha a implantação, até 2009, de terminal de uso múltiplo e infra-
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estrutura para granéis líquidos, além da construção de vias de acesso. Para Ubu, a 
implantação, até 2015, de terminais para siderúrgicos e para granito e mármore. 
O PNLT, por sua vez, incorporou, com alterações, todos os projetos portuários, mas na 
maioria dos casos postergou sua execução. 
 
Já o PAC propõe apenas a ampliação e recuperação dos berços do Cais Comercial e a 
dragagem de aprofundamento do canal de acesso. As obras de dragagem estavam 
previstas para iniciar em setembro de 2009, sendo uma das mais atrasadas do Programa 
Nacional de Dragagem. 
 
Finalmente, um projeto consensual e indiscutível é a construção do novo terminal de 
passageiros e do terminal de cargas do Aeroporto de Vitória. Todos os estudos 
incorporam a obra, para implantação no curto prazo. 
 
O Quadro 1.16 mostra a superposição dos projetos propostos pelos diversos estudos. 
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Quadro 1.16 

PROJETOS MASTER PLAN, ES 2025, PNLT E PAC

PROJETOS Master Plan ES 2025 PNLT(1) PAC(2)

Aeroportuário Aeroporto de Vitória X X X X

Portuário Porto de Vitória X(3) X(4) X(5) X(6)

Portuário Porto de Barra do Riacho X(7) X(8) X(9) -

Portuário Porto de Ubu X(10) X(11) X(12) -

Portuário Terminal Norte Capixaba - - X(13) -

Ferroviário Ferrovia Litorânea Sul X X - -

Ferroviário Ramal Ferroviário Litorâneo Norte X X(14) X(15) -

Ferroviário Adequação do Corredor CENTROLESTE(16) - X X(17) -

Rodoviário Duplicação da BR-101(18) X X(19) X X

Rodoviário Acesso à Grande Vitória (20) X X X X

Rodoviário Eixo Longitudinal Interiorano - X(21) - -

Rodoviário Eixos Transversais - X - -

Rodoviário Adequação de Capacidade da BR-262 - X(22) X(23) -

Rodoviário Eixos Diagonais - X - -

Dutoviário X

Rodoviário

Rodoviário
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2.5 Vetores de Expansão e Oportunidades de Desenvolvimento 
 

2.5.1 Grandes Fluxos de Carga 
 
Os principais fluxos de carga escoados pelo sistema de transporte do Espírito Santo são: 
 

- minério de ferro e pellets; 
- produtos siderúrgicos (placas, gusa); 
- grãos, farelo e óleo de soja; 

- celulose e madeira. 
 
As avaliações feitas nos Estudos Socioeconômicos analisaram sua evolução e 
perspectivas de crescimento para o horizonte do estudo. De uma forma geral, a crise 
financeira global reduziu as perspectivas de crescimento de todos os fluxos de carga, 
acarretou queda substancial dos preços das commodities e a contração dos investimentos 
previstos por certo período. 
 
Existe pelo menos uma importante exceção a esse quadro: a PETROBRAS está 
investindo para atender às suas próprias necessidades de suporte logístico. Até meados de 
2010 deverá entrar em operação o Terminal de GLP (gás liquefeito de petróleo) que a 
TRANSPETRO (subsidiária de transporte da petrolífera) está construindo na Barra do 
Riacho, em Aracruz. É um empreendimento de R$ 500 milhões, compatível com a 
condição do Espírito Santo de segundo maior produtor brasileiro de gás natural. 
 
Em termos de dutos, a prioridade é a conclusão do GASENE, mas futuramente a 
PETROBRAS deverá expandir o sistema de suprimento de gás natural em território 
capixaba. 
 
No setor de exploração de petróleo, os investimentos previstos para os próximos três anos 
são da ordem de US$ 70 bilhões, dos quais cerca de 70% da PETROBRAS, sobretudo na 
prospecção e produção em novas bacias potenciais, como a do Estado do Espírito Santo, 
responsável por 40% das notificações de descobertas de novos poços, desde a criação da 
ANP, em 1998. 
 
A bacia do Espírito Santo tem hoje potencial para alcançar a produção de 500 mil barris 
por dia de óleo e de 20 milhões de m3 de gás, já em 2010, passando a se constituir no 
segundo pólo produtor do país. 
 
A logística de suprimento das plataformas, tanto na prospecção como na produção, tem 
papel de suma importância na sustentação desse esforço exploratório e de produção e é 
realizada por embarcações especializadas conhecidas como supply boats, que necessitam 
de terminais especializados. 
 
Quando se analisa a distribuição da bacia do Espírito Santo e a localização de seus 
campos, pode-se observar que Vitória e Vila Velha ocupam posição central para abrigar 
esses terminais de serviço portuário especializado. 
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Em Vila Velha, estão localizados os únicos terminais de apoio off shore disponíveis 
atualmente no Estado, o CPVV, com 2 berços e o VOL (do grupo Otto Andrade), com 1 
berço. 
 
Nas instalações atuais, em Vila Velha, frequentemente há 4 a 5 supply boats aguardando 
autorização de atracação em função da exiguidade de oferta de berços. Só para se ter uma 
idea do porte que esse mercado pode vir a assumir, em Macaé se pode observar, 
presentemente, uma fila de espera de 4 a 5 horas na barra para a operação de um total de 
170 supply boats, o que encarece sobremaneira a operação. São 420 atracações por mês 
em 6 berços para operação simultânea. 
 
 

2.5.2 Novos Projetos 
 
Embora com a indefinição comentada, existem vários projetos em andamento que terão 
impacto no volume de cargas movimentadas no sistema de transportes capixaba. 
 
 
Usina de Pelotização da VALE 
 
Na VALE, a construção da oitava usina de pelotização está em processo de implantação 
em Tubarão. Segundo informações da empresa, a nova usina terá capacidade de produzir 
7,5 milhões de toneladas por ano, com um investimento total de 3,5 bilhões de reais, já 
contratados 1,7 bilhões de reais. O prazo de conclusão está previsto para abril de 2011. 
 
 
Samarco Mineração - Mineroduto e Usina de Concentração 
 
A Samarco Mineração inaugurou, em junho de 2008, o segundo mineroduto e a segunda 
usina de concentração na unidade industrial de Germano, em Mariana (MG). As novas 
unidades concluem o terceiro ciclo de expansão que colocará a empresa entre as dez 
maiores exportadoras do País. 
 
O segundo mineroduto, de 398 km, e a segunda usina de concentração fazem parte do 
projeto de expansão desenhado em 2002, cujo objetivo é atender a demanda do mercado 
interno de pelotas. Para completar o ciclo de crescimento, a Samarco iniciou as obras da 
terceira usina de pelotização em Ubu. A partir desses investimentos, a empresa deverá 
saltar de uma produção de 14 milhões para 23,5 milhões de toneladas anuais, um 
aumento de 54%, tendo passado a embarcar 21,6 milhões de toneladas de pelotas em 
2008. 
 
Essa expansão está baseada nas reservas de minério de ferro da Samarco, em Mariana e 
Ouro Preto, estimadas em um bilhão de toneladas. Segundo a empresa, recentes 
levantamentos geológicos revelaram que as reservas medidas de minério aumentaram 
para 1,8 bilhões de toneladas, com possibilidade de alcançar 2,5 bilhões em cinco anos 
com o prosseguimento das pesquisas minerais. 
 
Estudos de viabilidade para uma quarta planta de pelotização foram realizados, mas 
encontram-se paralisados devido ao agravamento da crise internacional. 
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Ilustração 1.11 - Terminal da Samarco 

 
 
Usina Siderúrgica e Terminal (Anchieta) 
 
A VALE divulgou que pretende construir duas siderúrgica no Espírito Santo, nos 
municípios de Anchieta e Itapemirim, em localização próxima à do antigo projeto com a 
BAOSTEEL, com capacidade de produzir 10 milhões de toneladas por ano. 
Recentemente a empresa confirmou a construção da usina de Anchieta, com capacidade 
de produzir, em uma primeira etapa, cerca de 5 milhões de toneladas. 
 
A VALE também manteve a sua disposição em construir a ferrovia Litorânea Sul, 
provavelmente já pensando numa ampliação de seus negócios em direção ao sul do 
Estado. Isso naturalmente implicará na execução do projeto de terminal em Ubu, junto ao 
terminal de Samarco, como já anteriormente projetado. 
 
Essa possibilidade elevará a demanda por carvão mineral. Tomando-se como referência 
uma relação média de necessidade de carvão por unidade de produção final de aço, de 
aproximadamente 700 kg de carvão por tonelada final de aço, pode-se prever uma 
demanda efetiva de 3,5 milhões de toneladas ano para um primeiro módulo, chegando a 7 
milhões de toneladas ano para os dois módulos. 
 
 
Fábrica de Fertilizantes da PETROBRAS 
 
Em 2008, 8% do total das importações de fertilizantes foram realizadas por portos 
capixabas, que é o quarto sistema portuário brasileiro em importação do produto. Apesar 
do crescimento das importações não ser contínuo, existe uma tendência de crescimento. 
 
Em função desse cenário, a PETROBRAS pretende construir uma fábrica de fertilizantes, 
utilizando gás natural, a qual, provavelmente, será implantada no norte do Espírito Santo 
(região de Linhares), com produção estimada de 20 milhões de metros cúbicos de gás por 
dia, o que torna viável a produção local. 
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O projeto está previsto no Protocolo de Intenções assinado pelo Governo do Espírito 
Santo e a PETROBRAS no início de 2007 e ainda não tem previsão de investimentos. A 
estimativa de capacidade de produção é de 1 milhão de toneladas por ano. 
 
 
Terminal de Granéis Líquidos da PETROBRAS 
 
Para suportar o aumento previsto na movimentação dos produtos derivados do petróleo, a 
PETROBRAS está construindo o Terminal Privativo de Uso Misto no porto de Barra do 
Riacho, em Aracruz, para escoamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e gasolina 
natural (C5+). 
 
O terminal terá capacidade de movimentar mil toneladas por dia de GLP e 3 mil metros 
cúbicos por dia de gasolina natural. A previsão de conclusão do projeto é de até o final de 
2009 e também prevê a construção de um píer para a atracação de navios com capacidade 
para transportar até 60 mil toneladas de GLP ou gasolina natural. 
 
 
Projeto da FERROUS - Complexo Industrial e Terminal em Presidente Kennedy 
 
A FERROUS Resources anunciou em agosto de 2008, um projeto de investir US$ 5,7 
bilhões no Brasil até 2013, dos quais US$ 2,7 bilhões no Espírito Santo. Já investiu cerca 
de US$ 500 milhões na aquisição de cinco minas na região no quadrilátero ferrífero e de 
terrenos de cerca de 11 milhões de metros quadrados no litoral do Estado, além do 
desenvolvimento de estudos de engenharia e viabilidade. O projeto original consiste da 
construção de um terminal portuário de grande calado e três usinas de pelotização em 
Presidente Kennedy, além de um mineroduto ligando a região das jazidas ao litoral sul do 
Espírito Santo. 
 
Além desses empreendimentos, a FERROUS pretende encontrar parceiros para a 
instalação de uma siderúrgica em Presidente Kennedy. 
 
O projeto visa a exportar, a partir de 2014, 50 milhões de toneladas de minério de ferro 
por ano, a partir de reservas medidas de cerca de 2 bilhões de toneladas de minério. 
 
O mineroduto está previsto para iniciar operações em 2013, sendo que até lá a empresa 
deverá exportar o minério pelo Porto de Itaguaí. As usinas de pelotização deverão 
começar a operar somente a partir de 2014. 
 
O terminal portuário deverá operar navios de até 20 metros de calado, com capacidade 
para transportar mais de 300 mil toneladas de minério. Será necessário dragar a área que 
vai do início da ponte, que terá extensão de 5,2 km, até o píer de atracação. As obras 
estavam previstas para começar em meados de 2009. 
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 Fonte: FERROUS Resources 

Ilustração 1.12 - Sítio do Futuro Complexo da FERROUS 

 
 
Projeto ODFJELL Terminals 
 
O grupo norueguês ODFJELL Terminals pretende investir em torno de US$ 30 milhões 
na construção de um terminal para armazenagem de granéis líquidos nas proximidades de 
Barra do Riacho, com capacidade inicial para 35 mil m3 de tancagem, a ser utilizado, pelo 
menos inicialmente, para o embarque de álcool produzido nas usinas localizadas no norte 
do Espírito Santo, no sul da Bahia e no leste de Minas Gerais. Das usinas até os tanques 
do terminal, o álcool será transportado por caminhões tanque. A área de 80 mil m² foi 
negociada com a ARACRUZ Celulose e, no momento, a empresa estuda a topografia do 
terreno e da área marítima para a elaboração dos projetos que servirão de base para o 
pedido de licenciamento ambiental. As obras deverão ser iniciadas no segundo semestre 
de 2010 e o prazo previsto para sua conclusão é de 15 meses. 
 
O grupo pretende exportar álcool e importar soda cáustica, um dos insumos utilizados na 
produção de celulose, a ser destinada às fábricas do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. 
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JURONG do Brasil - Estaleiro em Barra do Riacho, ARACRUZ 
 
A JURONG do Brasil assinou com o Governo do Espírito Santo um protocolo de 
intenções para a implantação de um estaleiro no município de Aracruz, voltado para 
construção de plataformas e reparo naval, com capacidade inicial de processamento de 
aço de 4 mil toneladas por mês, aproveitando a demanda por navios, sondas e plataformas 
das atividades off shore da PETROBRAS, em área de 1 milhão de metros quadrados 
próxima ao porto de Barra do Riacho pertencente à ARACRUZ Celulose. A previsão é 
que as obras do empreendimento, orçado em R$ 500 milhões, estejam concluídas em 
2011. 
 
 
Terminal da NISIBRA 
 
O Terminal da NISIBRA é um projeto do grupo Otto Andrade que visa a prestar serviços 
de atendimento às unidades de operação off shore da Bacia do Espírito Santo 
(PETROBRAS e outras operadoras). O terminal localiza-se em Vila Velha, à margem 
esquerda da entrada do canal de navegação, em área naturalmente protegida e sem 
problemas referentes a ondas e correntes marítimas. 
 

 
Ilustração 1.13 - Área da NISIBRA 
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2.6 Diretrizes e Propostas de Projetos - Tratamento dos Gargalos 
 

2.6.1 Setor Portuário 
 
Como já mencionado, um plano de desenvolvimento logístico não pode deixar de 
considerar as grandes tendências do comércio internacional, do transporte e da logística, 
sobretudo do transporte marítimo internacional e dos portos. 
 
A crescente tendência do conceito porto/indústria marca o desenvolvimento recente da 
economia mundial. Grandes instalações industriais integradas a portos de águas 
profundas, dotados de logística interna adequada para baratear o frete internacional e o 
custo de suprimento de insumos para as indústrias, tem se tornado um grande diferencial 
competitivo mundialmente. 
 
Nas condições descritas, o porto é condição necessária e suficiente para atrair 
investimentos industriais em grande escala para uma região. É necessário, então, pensar 
no sistema de portos no Espírito Santo com as características necessárias à 
competitividade internacional. 
 
As análises realizadas no Componente Portuário concluíram pela existência de três sítios 
onde seria possível a implantação de um porto de águas profundas no Espírito Santo: 
Barra do Riacho, Ponta de Tubarão e Ponta de Ubu. Estudos de viabilidade mais 
aprofundados deverão ser feitos para a escolha do melhor sítio para a implantação do 
novo porto. 
 
É recomendável que se o governo estadual trabalhe para a delegação ao Estado do novo 
porto, ao amparo da Lei nº 9.277, de 1996, pela necessidade de maior ingerência no 
sistema logístico principal do Espírito Santo. O novo porto, dentro do quadro de 
indicações aqui proposto, irá exercer grande influência no sistema de transportes e no 
desenvolvimento da economia estadual, pois além de assegurar o escoamento das cargas 
para o comércio internacional, atuará decisivamente na atração de novas indústrias e 
capitais privados para o Estado. 
 
 

2.6.2 Setor Rodoviário 
 
Em função dos diagnósticos efetuados em estudos anteriores, identificou-se, em 
princípio, a necessidade de: 
 

- adequação da capacidade da BR-101, com concessão à iniciativa privada; 

- adequação da capacidade da BR-262; 
- implantação de eixos rodoviários interiores para aumentar a integração das regiões 

do Estado e com os estados vizinhos, sobretudo Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
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2.6.3 Setor Ferroviário 
 
Eixo Ferroviário Vitória - Rio de Janeiro - São Paulo 
 
As principais disfunções existentes no transporte ferroviário no eixo Vitória - Rio de 
Janeiro - São Paulo, que inibem sua utilização são: diferença de bitolas; deficiência de 
manutenção das vias, instalações e equipamentos; inadequação de pátios e terminais; 
condições de traçado inadequadas e conflitos na travessia de áreas urbanas. 
 
É de fundamental importância que exista uma ligação ferroviária no eixo em bitola larga, 
interligando-se com os sistemas do corredor Rio - São Paulo, para transporte não só dos 
fluxos potenciais identificados para a Ferrovia Litorânea Sul no mesmo trajeto (ver 
análise a seguir), mas também pela possibilidade de captação de parte dos fluxos 
rodoviários de carga identificados nas análises das pesquisas de origem e destino: 14 
milhões de toneladas, entre Vitória/Rio de Janeiro/São Paulo, em 2008. 
 
 
Ferrovia Litorânea Sul 
 
A implantação da Ferrovia Litorânea Sul tem importância viabilizar o desenvolvimento 
do complexo siderúrgico previsto na região sul, do pólo industrial de Cachoeiro de 
Itapemirim e da expansão do Porto de Ubu. O projeto também se insere como parte do 
projeto do Eixo Vitória/Rio de Janeiro/São Paulo, melhorando a interligação do Estado 
com os principais centros de produção e consumo do País. 
 
O projeto da construção dessa variante da FCA está inicialmente previsto para 
2010/2011, com 165 km de extensão, com ramal de acesso ao Porto de Ubu, em 
Anchieta. Os investimentos são orçados em US$ 380 milhões e a previsão de iniciar as 
obras de construção em 2010. 
 
Por sua integração ao projeto do eixo para o sul e pela necessidade de interconexão com 
as linhas da EFVM, deve ser prevista sua implantação em bitola mista. 
 
 
Eixo Ferroviário Leste (EFVM/FCA) 
 
No corredor é necessário o aumento da capacidade nas linhas da EFVM, seja por obras, 
seja pela implantação de novo trecho ferroviário. A limitação de capacidade de transporte 
da EFVM já é causa de desvio de cargas para portos de outros estados com previsão, no 
futuro, do acirramento dessa disputa com a entrada em operação do corredor formado 
pela ferrovia Transcontinental e o Porto de Açu (RJ). 
 
Na FCA, três intervenções aumentariam substancialmente o volume de mercadorias 
provenientes de Minas Gerais e dos estados da região Centro-Oeste para os portos do 
Espírito Santo: 
 

- a construção da variante Ibiá/Sete Lagoas; 
- a conclusão do contorno de Belo Horizonte; 
- a adequação do trecho Pirapora - Sete Lagoas. 
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A variante Ibiá/Sete Lagoas e o contorno de Belo Horizonte criam uma rota alternativa 
evitando um trecho de serra e a travessia de uma região com elevada população, trazendo 
melhorias na produtividade operacional, reduzindo o tempo de viagem Uberlândia-
Vitória dos atuais 4 para 2 dias e aumentando a capacidade de transporte FCA-EFVM dos 
atuais 8 para 30 milhões de toneladas por ano, com a ampliação da capacidade do 
corredor GO/DF/MG/ES. 
 
 
Aumento da Competição no Sistema Ferroviário 
 
Ainda para solução de gargalos logísticos existentes, um dos principais problemas 
atualmente enfrentados pelo sistema de transporte ferroviário no Espírito Santo refere-se 
à sua exploração, feita por concessionários controlados por uma única empresa. 
 
A EFVM priorizou o transporte do minério de ferro em detrimento das demais cargas. 
Embora apresentando produção de transporte crescente, a participação das cargas dos 
diversos usuários não acompanhou o crescimento geral da demanda, evidenciando sua 
prioridade ao atendimento do transporte de minério de ferro induzida pelo limite de 
capacidade da via e a alta demanda por este produto. 
 
No corredor que demanda ao Rio de Janeiro e São Paulo, a FCA não investe para 
melhorar substancialmente as condições operacionais das suas linhas e disputar o 
mercado de cargas detectado no eixo, conforme mencionado acima. 
 
A falta de competição dos concessionários no mercado de cargas ou mesmo o 
desinteresse na movimentação de cargas de terceiros evidencia a necessidade da adoção 
de um novo modelo de exploração ferroviária. Nesse sentido, o Governo do Espírito 
Santo deve buscar junto ao governo federal meios de assegurar e implantar formas 
efetivas de competição entre os operadores de ferrovias que servem o Estado, visando seu 
crescimento econômico com o apoio de uma infra-estrutura ferroviária eficiente e 
capacitada para atender a demanda de transportes futura. 
 
 

2.6.4 Setor Aeroportuário 
 
É necessária a retomada da expansão do Aeroporto de Vitória - construção de um 
terminal de cargas e um novo terminal de passageiros. 
 
O novo terminal de passageiros permitirá que o aeroporto passe a atender a mais de 2,1 
milhões de passageiros por ano e deverá aumentar o fluxo turístico e provocar o 
surgimento e crescimento de diversos negócios. 
 
O projeto do terminal de cargas é de grande importância para compor o sistema logístico 
que atende a produção estadual, na importação e exportação de mercadorias de alto valor 
unitário, perecíveis ou de manipulação sensível. O terminal de cargas do Aeroporto de 
Vitória é um dos que mais cresce no país, tendo movimentado mais de 6,7 mil toneladas 
de carga em 2006. 
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Ilustração 1.14 - Projeto de Expansão do Aeroporto de Vitória 

 
 

2.6.5 Setor de Navegação Marítima 
 
Para o Estado do Espírito Santo, a navegação de cabotagem tem um potencial grande 
porque, além da produção própria, poderá distribuir a produção de Minas Gerais e da 
região Centro-Oeste para outras regiões e para os países do Mercosul através de portos 
capixabas, ampliando a articulação e integração do Estado com sua hinterlândia. 
 
O potencial de cargas na cabotagem é enorme, dado que: 
 

- a economia do país tem porte considerável e se concentra, em grande parte, em 
sua faixa litorânea; 

- as distâncias envolvidas são grandes; 

- a circulação de cargas (ao longo da faixa territorial litorânea) se faz, basicamente, 
por rodovias e a custos muito elevados. Sua importância foi mencionada por 
várias empresas por ocasião das pesquisas realizadas para os estudos econômico-
sociais do PELTES. Projetos de cabotagem por barcaças oceânicas hoje em 
operação no transporte de celulose e produtos siderúrgicos e o futuro Porto 
Marlim, da ArcelorMittal, para operar na cabotagem, comprovam a tendência do 
incremento da sua utilização. 
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3. COMPONENTE FERROVIÁRIO 
 

3.1 Diagnóstico do Sistema Ferroviário 
 
A Malha Ferroviária do Estado do Espírito Santo é constituída por trechos pertencentes à 
Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) e à Ferrovia Centro Atlântico (FCA), esta última 
com segmentos que abrangem os antigos trechos da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), 
interligando o Estado ao Centro-Sul do País através da linha tronco Rio de Janeiro - 
Vitória. Ambas as concessionárias são controladas pela Companhia Vale do Rio Doce 
(VALE). 
 
A EFVM liga o Espírito Santo à região Centro-Oeste e integra o Corredor Centro-Leste, 
juntamente com a FCA (trechos em Minas Gerais e Goiás). É considerada uma das 
ferrovias mais eficientes do mundo e tem capacidade de transportar cerca de 130 milhões 
de toneladas/ano. Movimenta, além de minério de ferro, carga geral e grãos, provenientes 
de Minas Gerais e da região dos Cerrados, respectivamente. 
 
A FCA atende os Estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Bahia, Sergipe, além do Distrito Federal. 
 
Na Ilustração 1.15 é apresentada a localização das ferrovias inseridas nas suas regiões de 
influência. 
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Ilustração 1.15 - Sistema Ferroviário na Área de Influência do Espírito Santo 
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3.1.1 Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM: Corredor Centro Leste 
 
O sistema viário da EFVM juntamente com o sistema da FCA, forma a partir de Belo 
Horizonte, o Corredor Centro Leste que tem fundamental importância para os portos do 
Espírito Santo. 
 
A EFVM é uma ferrovia de transporte de cargas pesadas, constituída por uma linha dupla 
de 542 km, entre as minas de Itabira e o Terminal Portuário de Tubarão. A oeste da 
junção em Desembargador Drummond e do trecho até Costa Lacerda, a ferrovia continua 
na forma de linha dupla até Fábrica, atendendo a diversas mineradoras e siderúrgicas. 
Com a inauguração do ramal de linha singela até Belo Horizonte, em 1991, criou-se uma 
melhor conexão entre a EFVM e as Malhas Norte e Oeste da FCA, de 1 m de bitola. 
 
A Ilustração 1.16 apresenta a malha da EFVM. 
 

 

Ilustração 1.16 - Malha da EFVM 

 
A principal mercadoria transportada pela EFVM é o minério de ferro. A ferrovia 
transportou 108,1 milhões de toneladas de minério de ferro no ano de 2006, além de 23,5 
milhões de toneladas de outros tipos de ferro, produtos siderúrgicos e insumos utilizados 
pela indústria siderúrgica, como carvão, manganês e calcário, totalizando 131,6 milhões. 
Derivados de petróleo, grãos e celulose também são transportados pela ferrovia, que 
forma um elo vital para a economia da região. Os volumes de carga geral cresceram em 
média 3,36% ao ano até 2005. Em 2006 houve uma queda no volume transportado em 
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comparação com 2005. Os dados apresentados no Quadro 1.17 referem-se ao total da 
carga transportada no período 1997 a 2006 e o Quadro 1.18 discrimina os tipos de 
mercadorias transportados em 2006. 
 

Quadro 1.17 

EFVM 
Evolução do Transporte Total de Carga
Em Milhões de Toneladas Líquidas

MERCADORIAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Minério de Ferro 85,94 83,51 79,61 86,32 83,46 85,64 91,26 97,65 102,77 108,09
Carvão Mineral 4,52 4,24 4,22 4,90 4,89 4,49 5,08 5,09 4,71 4,69
Produtos Siderúrgicos 5,36 5,04 4,75 5,54 5,62 5,86 0,00 6,23 5,86 3,39
Ferro Gusa 1,86 2,02 2,04 2,59 2,69 2,60 2,84 3,50 3,05 2,34
Soja 0,48 0,49 0,39 0,68 0,72 1,54 0,00 0,00 0,00 2,20
Farelo de Soja 0,50 0,88 0,92 1,25 1,31 1,40 0,00 0,00 0,00 0,62
Cálcário Siderúrgico 2,13 2,13 2,43 2,69 3,03 2,50 2,10 2,19 2,44 0,86
Coque 0,81 0,81 0,52 0,85 1,05 1,05 1,16 1,10 1,43 1,22
Toretes 0,36 0,23 0,49 0,00 0,00 0,00 1,28 1,46 1,65 1,58
Celulose 0,70 0,71 0,73 0,76 0,76 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Escória 0,48 0,68 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
Trigo 0,20 0,38 0,34 0,48 0,27 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 3,52 3,56 2,63 5,50 5,58 5,96 14,80 8,85 9,04 5,97

Minério de Ferro 85,94 83,51 79,61 86,32 83,46 85,64 91,26 97,65 102,77 108,09
Carga Geral 20,92 21,17 20,43 25,25 25,92 26,42 27,26 28,42 28,19 23,53

TOTAL 106,86 104,68 100,04 111,57 109,38 112,06 118,51 126,07 130,96 131,62

Minério de Ferro 80,4% 79,8% 79,6% 77,4% 76,3% 76,4% 77,0% 77,5% 78,5% 82,1%
Carga Geral 19,6% 20,2% 20,4% 22,6% 23,7% 23,6% 23,0% 22,5% 21,5% 17,9%

Fonte: Ministério dos Transportes, ANTT e Revista Ferroviária  
 
Em uma de suas extremidades, a EFVM encontra duas outras ferrovias que se formaram 
recentemente, após a privatização da RFFSA. São estas a FCA e a MRS. 
 
A operação para o norte e oeste é feita com a FCA, de bitola de 1,0 m como a EFVM. A 
operação para o sul utiliza a MRS, com bitola 1,6 m, o que limita o intercâmbio de 
tráfego entre a EFVM e a MRS. 
 
A FCA possui linhas que conectam ou cruzam a EFVM na área portuária de Vitória e na 
região de Belo Horizonte. Em Engenheiro Bandeira a EFVM opera linhas de 
transferências cobertas, com pontes de rolamento para que trens de ambas as bitolas 
sejam postos lado a lado e a carga possa ser transferida de um trem para o outro. Nessa 
instalação também se realizam transferências de caminhões para trens. 
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Quadro 1.18 

EFVM
Transporte Total de Carga
Em mil Toneladas Líquidas

MERCADORIAS 2006 MERCADORIAS 2006

Minério de Ferro 108.087,3 Manganês 152,2
Calcário Siderúrgico 859,8 Soja 2.230,3
Ferro Gusa 2.340,5 Farelo de Soja 624,3
Sucata 0,8 Açúcar 52,0
Produtos Siderúrgicos - Bobina - BF 645,8 Farelos 0,0
Produtos Siderúrgicos - Fio Máquina 847,3 Grãos - Milho 322,3
Produtos Siderúrgicos - Placa 584,3 Grãos - Trigo 246,4
Produtos Siderúrgicos - Tarugo 792,5 Calcário Corretivo 678,0
Produtos Siderúrgicos - Outros 676,2 Cloreto de Potássio 247,0
Cimento Acondicionado 5,5 Fosfato 10,7
Areia 1,9 Rocha de Fosfato 0,0
Calcário Britado 249,8 Amônia 83,6
Escória 653,6 Uréia 102,5
Pedras em Blocos e Placas 304,3 Adubos e Fertilizantes 0,7
Pó de Pedra 0,2 Celulose 886,1
Tijolos e Telhas 14,5 Dormentes de Madeira 0,3
Carvão Mineral 4.689,8 Toretes 1.582,6
Coque 1.222,1 Contêiner de 20 pés - Cheio 29,0
Antracito 130,8 Contêiner de 20 pés - Vazio 1,6
Cromita 12,3 Contêiner de 40 pés - Cheio 13,4
Dolomita 139,5 Contêiner de 40 pés - Vazio 0,4
Dunito 222,0 Máquinas, Motores e Acessórios 1,7
Ilmenita 3,0 Outras - Carga Geral 1.871,5

TOTAL GERAL 131.620,40

 
 
Nas operações gerais de carregamento da EFVM é observada uma grande variedade de 
cargas. A ferrovia é equipada para transportar contêineres, mas este tráfego, no momento, 
não é significativo. Contêineres transportados em plataformas são um importante 
componente do tráfego de ferrovias em outros lugares no mundo, sendo, portanto, um 
mercado potencial que tende a se expandir pela EFVM. 
 
A EFVM foi projetada e construída para um trem de minério de ferro com 2 locomotivas 
e 160 vagões, formado por 2 módulos de 80 vagões, com capacidade para transporte de 
7.200 toneladas brutas em cada módulo. As linhas da via principal e dos pátios nos 
terminais foram todas projetadas com base nesse módulo de 80 vagões. 
 
As operações dos trens e de manutenção da linha são coordenadas a partir de um 
moderno Centro de Controle Operacional localizado em Tubarão, equipado para mostrar 
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o layout das linhas, a posição de todos os trens, as operações de manutenção na ferrovia e 
as condições atualizadas de todos os sinais do CTC (Controle de Tráfego Centralizado). 
 
 
Logística Operacional do Corredor 
 
A malha ferroviária básica de que se utiliza o Corredor Centro Leste para atender os 
granéis agrícolas é composta por trechos da FCA e da EFVM que ligam a região 
produtora com o Complexo Portuário de Vitória e adjacências. As linhas da FCA do 
Corredor estendem-se do Planalto Central e Triângulo Mineiro até Belo Horizonte, com 
1.250 km de extensão; a EFVM faz a ligação de Belo Horizonte a Vitória, com 750 km. 
 
O esquema operacional de transporte dos produtos movimentados por ferrovia no âmbito 
do Corredor de Transportes Centro Leste apresenta a seguinte caracterização: 
 

- o escoamento da soja em grãos para o porto de Tubarão é totalmente ferroviário e 
realizado a partir de terminais particulares localizados nos municípios de Ibiá, 
Patrocínio, Araguari, Catalão, Anápolis, Luziânia e no Distrito Federal; 

- as indústrias de processamento localizadas em Araguari, Luziânia, Anápolis e no 
Distrito Federal recebem a soja em grãos por rodovias e embarcam, para Vitória, 
todo o farelo produzido pelos terminais ferroviários; 

- o trigo é embarcado no terminal ferroviário do porto de Capuaba, em Vitória, e 
transferido para moinhos em Santa Luzia, Contagem, Goiânia e Brasília. 

 
 
Diagnóstico do Corredor Centro Leste 
 
A ligação ferroviária dos portos do Espírito Santo com Minas Gerais e a Região Centro-
Oeste é realizada através da EFVM e da FCA. No corredor, a FCA se conecta à EFVM na 
região metropolitana de Belo Horizonte, transportando principalmente produtos do 
agronegócio, com destaque para soja, milho, café, açúcar, álcool, algodão, madeira, papel, 
celulose e outros produtos dessas regiões para o exterior, através da infra-estrutura 
portuária do Espírito Santo. 
 
As características físicas e operacionais das rotas ferroviárias que ligam os pólos de 
produção aos de consumo e aos portos da região de Vitória são vistos a seguir: 
 

- Brasília - Araguari - Belo Horizonte: essa rota possui 1.250 km, sendo que o 
subtrecho Brasília - Araguari é comum ao corredor que serve a Santos. A 
capacidade operacional da via é crítica na travessia de Belo Horizonte e na Serra 
do Tigre, entre Ibiá e Garças de Minas, sendo essa última restrição mais acentuada 
no sentido de importação, e, portanto, no sentido contrário ao do escoamento dos 
granéis agrícolas; 

- Ramais de Anápolis - Roncador Novo, Catalão - Goiandira e Ibiá - Uberaba: esses 
três ramais são particularmente importantes na movimentação de grãos e 
fertilizantes. Com o crescimento na exportação de soja pelo Porto de Tubarão, o 
estado de conservação tem melhorado com os investimentos da FCA; 
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- Belo Horizonte (Capitão Eduardo) - Vitória: esse trecho pertence a EFVM. A 
ferrovia opera com altos padrões de eficiência com seus terminais, inclusive os 
portuários, capacitados para a movimentação de grandes volumes de granéis 
agrícolas; 

- Pirapora - Capitão Eduardo: esse segmento, com 416 km de extensão, poderá no 
futuro assumir significativa importância no escoamento de granéis agrícolas 
gerados no Planalto Central, caso seja viabilizado o projeto de implantação da 
linha ferroviária entre Pirapora e Unaí. Recentemente foi inaugurado no Espírito 
Santo o Terminal Rodo-Ferroviário de Cargas de Colatina, projetado para facilitar 
a integração entre a ferrovia e as rodovias BR-259 e ES-080, consolidando uma 
nova alternativa estratégica para o escoamento de granito e outros produtos 
exportados a partir da região. 

 
Como visto, o corredor apresenta duas grandes restrições: o trecho denominado Serra do 
Tigre, localizado entre Ibiá (MG) e Garças de Minas (MG), (Ilustração 1.17), e o 
contorno ferroviário de Belo Horizonte (Ilustração 1.18). 
 
O trecho da FCA necessita adequações para melhorar o nível de serviço atual, para que o 
Espírito Santo tenha uma melhor posição competitiva para o transporte daquelas cargas 
em relação ao porto de Santos, em São Paulo, que se liga ao Centro-Oeste pelas linhas da 
América Latina Logística (ALL) e FCA. 
 
Caso essas adequações não se concretizem em tempo, a evasão dessas cargas para o porto 
de Santos vai se intensificar ainda mais. A solução recomendada para se eliminar tais 
restrições seria a ligação Patrocínio (MG) a Sete Lagoas (MG), que permitirá o desvio da 
Serra do Tigre e reduzirá as atuais restrições existentes na região metropolitana de Belo 
Horizonte. Essa adequação reduz o tempo de viagem de Uberlândia a Vitória dos atuais 4 
dias para 2 dias e aumenta a capacidade de transporte na interligação da FCA com a 
EFVM, dos atuais 8,3 milhões para 30 milhões de toneladas por ano. Beneficia, 
principalmente, o transporte de soja e farelo, com potencial para triplicar os volumes de 
cargas desses importantes produtos para o sistema de transportes do Espírito Santo. 
Quanto ao contorno ferroviário de Belo Horizonte, esta obra é essencial para o corredor 
de acesso a Vitória, caso não se viabilize a construção da variante Sete Lagoas a 
Ibiá/Patrocínio. 
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Ilustração 1.17 - Localização de Melhorias na FCA 

 
 

 
Ilustração 1.18 - Travessia de Belo Horizonte 
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3.1.2 Ferrovia Centro Atlântica: Corredor Vitória - Rio de Janeiro - São Paulo 
 
O trecho da FCA no Espírito Santo é composto por trechos da antiga Estrada de Ferro 
Leopoldina. Por essa ferrovia, Vitória conecta-se às cidades do Rio de Janeiro e São 
Paulo. 
 

 
Ilustração 1.19 - Malha da FCA 

 
Voltada exclusivamente para a operação ferroviária de cargas, a FCA passou a 
desenvolver sua logística focada, principalmente, em granéis como a soja, fertilizantes, 
calcário, bauxita, derivados de petróleo e álcool combustível. 
 
A partir de agosto de 1999, a VALE passou a ser líder do grupo de controle da FCA. Em 
setembro de 2003, autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
a VALE assumiu o controle acionário da FCA, com 99,9% das ações. 
 
A FCA atua em sete Estados (MG, GO, RJ, ES, BA, SE e SP), conectando-se à EFVM, 
MRS, CFN, FERROBAN, portos de Vitória (TVV, Paul, CODESA), Angra-RJ e Portos 
de Aratu e Salvador (Salvador-BA). 
 
No Espírito Santo, a FCA inicia-se em Argolas (Vila Velha - ES), onde é realizado o 
intercâmbio com a EFVM, e segue no sentido sul até Niterói e Rio de Janeiro (Estação de 
Barão de Mauá). Em seu trajeto, passa por diversas cidades importantes tais como 
Cachoeiro de Itapemirim (ES), Campos dos Goytacazes (RJ) - desta partindo a linha para 
Três Rios (RJ) e após para São Paulo, via MRS. 
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A malha da FCA foi construída em linha singela (bitola de 1,0 m) no início do século, 
visando ao escoamento do café produzido principalmente na região montanhosa do sul do 
Espírito Santo. Apresenta características técnicas incompatíveis com um transporte 
ferroviário econômico e confiável: predominância de raios de curvas em torno de 95 m, 
chegando até o mínimo de 60 m, e rampas de até 3%. 
 
Essas características geométricas, com grande número de rampas com declividade 
elevada e raios de curvas pequenos, eram compatíveis com trens curtos com tração a 
vapor do início do século XX. Atualmente, com a necessidade do emprego de trens 
unitários com maior número de vagões, torna-se imperativo a adoção de novas 
características técnicas para a infra-estrutura do trecho, de forma a garantir à operação 
mais segurança, maior capacidade de transporte e menor tempo de viagem. 
 
As mercadorias transportadas pela FCA são diversificadas, destacando-se minério de 
ferro, bauxita, calcário siderúrgico e fosfato. A FCA transportou 15,1 milhões de 
toneladas em 2006. Os dados apresentados no Quadro 1.19 referem-se aos totais de carga 
transportada entre 1997 e 2006. No Quadro 1.20 estão detalhados os tipos de mercadorias 
transportadas em 2006. 
 

Quadro 1.19 

FCA
Transporte de Carga
Em milhões de Toneladas Líquidas

MERCADORIAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Farelo de Soja 0,00 0,00 0,00 0,77 1,58 1,68 1,40 1,62 1,72 0,48
Soja 0,80 1,38 1,31 1,11 0,76 1,58 1,63 1,97 2,98 0,58
Calcário Siderúrgico 3,15 3,49 3,63 4,05 4,00 4,41 3,94 3,95 3,81 1,53
Derivado de Petróleo 2,17 2,05 1,87 1,60 1,81 1,68 1,22 1,35 1,26 1,54
Cimento Acondicionado 0,93 0,98 1,11 0,92 1,04 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Cimento a Granel 0,76 0,80 0,60 0,80 0,74 0,76 1,15 1,04 0,76 0,61
Bauxita 0,45 0,44 0,51 0,00 0,00 0,00 1,20 1,39 2,49 2,33
Ferro Gusa 1,37 1,47 1,58 0,00 1,50 1,55 1,66 1,94 1,74 0,00
Produtos Siderúrgicos 2,41 2,27 2,31 2,61 3,07 3,20 3,26 3,47 2,91 0,28
Escória 0,21 0,08 0,17 0,00 0,00 0,00 0,66 0,28 0,31 0,09
Cal 0,38 0,43 0,47 0,48 0,45 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Fosfato 0,96 1,02 0,94 0,00 0,00 0,00 0,53 0,44 0,20 1,18
Álcool 0,12 0,26 0,33 0,31 0,35 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Trigo 0,28 0,48 0,42 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 2,65 2,83 3,07 6,41 6,37 7,38 4,95 7,91 9,38 6,47

TOTAL GERAL 16,64 17,98 18,31 19,62 21,66 23,74 21,60 25,38 27,56 15,08

Fonte: ANTT  
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Quadro 1.20 

FCA
Transporte Total de Carga
Em mil Toneladas Líquidas

                           
MERCADORIA 2006 MERCADORIA 2006

Minério de Ferro 2.226,3 Soja 587,3
Calcário Siderúrgico 1.551,2 Farelo de Soja 492,0
Ferro Gusa 0,0 Açúcar 848,7
Sucata 2,7 Grãos - Milho 18,0
Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF 5,3 Calcário Corretivo 0,0
Prd. Siderúrgicos - Placa 45,3 Cloreto de Potássio 32,6
Prd. Siderúrgicos - Tubos 1,5 Fosfato 1.195,0
Prd. Siderúrgicos - Tarugo 6,4 Rocha de Fosfato 0,0
Prd. Siderúrgicos - Vergalhões 63,9 Adubo Orgânico Acondicionado 0,1
Prd. Siderúrgicos - Outros 156,1 Amônia 0,4
Cimento à Granel 612,6 Uréia 30,9
Areia 124,4 Outros - Adubos e Fertilizantes 0,0
Clínquer 64,9 Toras de Madeira 0,2
Escória 86,0 Álcool 67,7
Gesso 30,2 Gasolina 236,1
Pedras em Blocos e Placas 89,1 Óleo Diesel 805,7
Carvão Mineral 25,7 Outros - Combustível, Derivados, Petróleo, Álcool 516,2
Coque 105,5 Outras mercadorias 0,0
Bauxita 2.326,9 Container de 20 pés - Cheio 54,9
Cal 468,9 Container de 20 pés - Vazio 5,3
Cobre 48,4 Container de 40 pés - Cheio 296,0
Cromita 317,0 Container de 40 pés - Vazio 4,4
Dolomita 366,3 Lab 57,0
Enxofre 669,7 Máquinas, Motores, Peças e Acessórios 33,4
Magnesita 231,8 Produtos Químicos 11,5
Manganês 30,0 Outras - Carga Geral (não containerizada) 4,9

TOTAL GERAL 15.176,50

Fonte: ANTT  
 
 
Diagnóstico do Corredor Espírito Santo - Rio de Janeiro - São Paulo 
 
São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores destinos das importações realizadas pelo porto 
de Vitória, cujo transporte é realizado por via rodoviária. Além disso, é o maior 
consumidor nacional de calcário, um dos pontos fortes de produção de Cachoeiro de 
Itapemirim, cujo baixo valor agregado inviabiliza seu transporte por rodovia entre os dois 
Estados. 
 
As precárias condições operacionais da FCA e a diferença de bitola na sua interligação 
com a MRS não permitem a participação significativa do transporte ferroviário no 
corredor, prejudicando o comércio do Estado pelos maiores custos de transporte 
incorridos. 
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A consideração de uma ligação ferroviária eficiente em bitola larga servindo ao corredor 
deve ser estudada pelo grande volume de mercadorias que circulam no corredor por via 
rodoviária, aproximadamente 14 milhões de t/ano em 2008, e pelo alto potencial de 
cargas detectado no projeto da Litorânea Sul, para Ubu e Cachoeiro. 
 
 

3.1.3 Projeto da Ferrovia Litorânea Norte 
 
O projeto de Implantação da Ferrovia Litorânea Norte (FLN), prevê a interligação da 
malha ferroviária do Espírito Santo ao sul do Estado da Bahia. 
 
As cargas do norte do Espírito Santo como madeira, rochas ornamentais e álcool, devido 
as suas particularidades de volume e peso necessitam de logística específica de transporte 
para exportação pelo complexo portuário do Estado. O desenvolvimento da região 
litorânea norte induzido pela produção na área petrolífera tem atraído novos 
investimentos para a região com a instalação de novas indústrias, que deverão gerar 
volumes de produtos para exportação. 
 
Em 1988 a ADERES - Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo S.A., 
desenvolveu estudos para analisar a viabilidade do empreendimento, que apresentou as 
seguintes características: 
 

- extensão de aproximadamente 320 km (contornando a reserva de Sooretama), 
ligando a EFVM à localidade de Taquari, na Bahia, incluindo ramal de 16 km à 
Bahia Sul Celulose S.A; 

- cargas previstas: cerca de 4 milhões de toneladas no primeiro ano de operação, 
destacando-se os seguintes produtos: madeira, celulose, papel, carvão, produtos 
agrícolas, álcool, derivados de petróleo, mármore e granito. 

 
No estudo de viabilidade realizado pela ADERES uma alternativa de diretriz passando 
pela Reserva de Sooretama, com previsão de investimentos de aproximadamente 
US$ 115,3 milhões, com participação da iniciativa privada e do governo em 70 e 30% 
dos investimentos, respectivamente, apresentou atratividade de retorno para os 
empreendedores privados. 
 
 

3.1.4 Projeto da Ferrovia Litorânea Sul 
 
A linha da FCA entre as estações de Cobiça de Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, 
e Argolas, em Vila Velha, com 150,1 km de extensão, apresenta sérias restrições de 
traçado, como já comentado. Agravam essas condições as dificuldades causadas pelas 
restrições físicas operacionais da região urbana próxima do pátio de Argolas - 
cruzamentos em nível com inúmeras vias urbanas, estrangulamento da faixa de domínio 
por edificações e pela utilização da faixa de domínio como depósito de lixo. 
 
Considerando a necessidade de uma ligação ferroviária eficiente com o pólo de 
Cachoeiro de Itapemirim e com o Porto de Ubu, foi estudada uma nova ligação com 
165 km, com o objetivo de suportar o desenvolvimento do pólo siderúrgico de Anchieta e 
do pólo industrial de Cachoeiro de Itapemirim, interligando-os à malha da EFVM. 
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• Extensão Total: 165 km 

– C. de Itapemirim-Fazenda Maguariba: 

75 km 

– Fazenda Maguariba-Santa Leopoldina 

(Flexal): 75 km 

– Ramal Fazenda Maguariba-Porto de 

Ubu: 15 km 

• Cronograma do Projeto: 

– Projeto de Engenharia: Set/07 

– Licença Prévia: Abr/08 

– Projeto Executivo: Set/08 

– Início das Obras:Jan/2009 

– Conclusão das Obras: Jul/2011 

• Trem-tipo: 80 vagões 

 

• Investimento previsto: R$ 800 MM 

 

• Potencial de Cargas: 

Minério-de-ferro / Pelotas / Carvão 

Prod. Siderúrgico / Contêineres / 

 
Ilustração 1.20 - Informações do Projeto da Ferrovia Litorânea Sul 

 
No Quadro 1.21 são apresentadas as previsões de demandas da FLS, estimadas a partir de 
2007. A conclusão de suas obras foi prevista para julho de 2011. 
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Quadro 1.21 

FCA
Previsão de Demanda da FLS
Em Toneladas

2007 2008 2009 2010

Samarco Minério de Ferro Flexal Ubu 4.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000
Samarco Cálcario Cobiça Ubu 300.000 300.000 300.000 300.000
Samarco Óleo Combustível Ubu Diversos 180.000 180.000 180.000 180.000
Samarco Óleo Diesel Ubu Diversos 800.000 800.000 800.000 800.000
CST Calcário Cobiça Tubarão 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
CST Bobina de Aço Tubarão Rio de Janeiro 100.000 100.000 100.000 100.000
Cimento Nassau Escória Tubarão Fab. Nassau 540.000 540.000 540.000 540.000
Cimento Nassau Carvão Tubarão Fab. Nassau 120.000 120.000 120.000 120.000
Cimento Nassau Cimento Fab. Nassau Pedro Nolasco 360.000 360.000 360.000 360.000
Belgo (BMP) Produtos Siderúrgicos Pedro Nolasco Rio de Janeiro 480 480 480 480
Mizu Cimento Tubarão Rio de Janeiro 500.000 500.000 500.000 500.000
Ind. Paineiras Açúcar (Saca) Cobiça Pedro Nolasco 14.000 14.000 14.000 14.000
Sindirochas Mármore Beneficiado Cobiça Pedro Nolasco 6.480 6.480 6.480 6.480
Sindirochas Mármore Bruto Cobiça Pedro Nolasco 7.200 7.200 7.200 7.200
Sindirochas Granito Bruto Pedro Nolasco Cobiça 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000
Sindirochas Granito Beneficiado Cobiça Pedro Nolasco 85.000 85.000 85.000 85.000
Aracruz Toretes Cobiça Aracruz 500.000 500.000 500.000 500.000
Vale (Usinas) Cálcario Cobiça Tubarão 400.000 400.000 400.000 400.000

TOTAL GERAL 10.113.160 11.613.160 13.113.160 15.113.160

Fonte: ADERES

Nota: O granito bruto com origem em Pedro Nolasco é originado no Terminal de Colatina.

VOLUME
EMPRESA PRODUTO ORIGEM DESTINO

 
 
 

3.2 Análise da Demanda Ferroviária 
 
A análise e projeções das demandas de transporte ferroviário para o período 2011 a 2030 
relacionadas com o desenvolvimento do Complexo Portuário do Espírito Santo e do 
próprio Estado no âmbito de seu Plano Estratégico de Logística de Transporte, PELTES, 
considerou os seguintes tópicos: 
 

- projeção da demanda captável pelo transporte ferroviário na área de influência do 
Corredor Centro Leste, formado pela integração da EFVM e FCA; 

- projeção da demanda captável pelo transporte ferroviário na área de influência da 
Ferrovia Litorânea Sul, como uma variante da FCA, no Estado do Espírito Santo; 

- projeção da demanda captável pelo transporte ferroviário no eixo Espírito 
Santo/Rio de Janeiro/São Paulo, vis a vis a sua expansão de capacidade e 
competição com o modal rodoviário, nos fluxos de mercadorias atualmente 
movimentados pelo modal rodoviário. 

 
O estudo foi realizado com base na coleta e análise de dados secundários, destacando-se 
as seguintes fontes: 
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- as conclusões sobre o mercado de produção e consumo do Estado do Espírito 
Santo e dos fluxos de transportes dos estudos elaborados para o Plano Diretor 
Rodoviário e PELTES; 

- o Estudo de Viabilidade da Ferrovia Litorânea Sul - ADERES; 
- os Relatórios Estatísticos da EFVM dos anos de 2006 e 2007 - ANTT. 

 
Na projeção dos cenários das demandas ferroviárias foi mantida a trajetória de 
crescimento ditado pelo incremento do PIB definido nos estudos econômico do PELTES, 
exceto para os fluxos do Corredor Centro Leste, para os quais foram consideradas as 
taxas de crescimento dos fluxos portuários. 
 
 

3.2.1 Corredor Centro Leste (Integração EFVM e FCA) 
 
Na análise da evolução da produção de transportes na EFVM nos anos de 2006 e 2007 a 
demanda foi dividida em três grupos, a saber: 
 

- cargas não comerciais: cargas cujo transporte é um serviço interno da VALE; 
- cargas comerciais relacionadas ao sistema VALE: cargas oriundas e/ou destinadas 

as unidades do sistema VALE e cujo transporte é de responsabilidade de terceiros 
ou mesmo de empresas do sistema VALE, destacando-se o minério de ferro; 

- cargas comerciais de terceiros: serviços de transporte feitos para empresas não 
integrantes do sistema VALE (siderurgias, grãos agrícolas etc.). 

 
Estima-se que com os investimentos em modernos sistemas de sinalização ora em 
instalação, a capacidade de transporte da EFVM será elevada dos atuais cerca de 130 
milhões para 150 milhões de toneladas/ano. Nos últimos anos, devido à forte demanda 
internacional, a EFVM priorizou o transporte de minério de ferro em detrimento das 
demais cargas. Entre 2005 e 2007 o transporte de minério da EFVM aumentou de 98 
milhões para 115,9 milhões de toneladas e o das demais cargas foi reduzido de 28,1 para 
19,7 milhões de toneladas, um total de 8,4 milhões de toneladas, evidenciando a 
prioridade ao atendimento do transporte de minério de ferro induzida pelo limite de 
capacidade da via e a alta demanda por este produto. 
 
O volume de mercadorias transportadas nos últimos dois anos (2006 a 2007) consta no 
Quadro 1.22, que apresenta também as projeções das cargas considerando, para o minério 
de ferro, o ano base de 2007, e para as demais cargas, o maior valor entre os dois anos 
bases de 2006 e 2007. 
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Quadro 1.22 

EVOLUÇÃO DAS CARGAS TRANSPORTADAS E PROJETADAS 

Em Mil TU 

2006 2007 2011 2015 2020 2025 2030
CRESCIMENTO  NO PERÍODO 1,89% 5,04% 16,86% 13,86% 9,20% 5,59%
MINÉRIO DE FERRO 108.087,3 116.889,3 122.780,5 143.481,3 163.367,8 178.397,7 188.370,1
MINÉRIO DE FERRO NOVA USINA (**) 9.000,0 18.000,0 18.000,0 18.000,0
CARVÃO MINERAL 4.689,8 4.755,0 4.994,7 5.836,8 6.645,7 7.257,1 7.662,8
SOJA 2.230,3 814,1 2.342,7 2.737,7 3.117,1 3.403,9 3.594,2
OUTRAS - CARGA GERAL 1.871,5 519,5 1.965,8 2.297,3 2.615,7 2.856,3 3.016,0
PRD. SIDERÚRGICOS – BOBINA – BF 645,8 1.734,1 1.821,5 2.128,6 2.423,6 2.646,6 2.794,5
TORETES 1.582,6 526,1 1.662,4 1.942,6 2.211,9 2.415,4 2.550,4
PRD.SIDERÚRGICOS – OUTROS 676,2 1.299,4 1.364,9 1.595,0 1.816,1 1.983,2 2.094,0
COQUE 1.222,1 1.486,8 1.283,7 1.500,1 1.708,0 1.865,2 1.969,4
FERRO GUSA 2.340,5 1.152,5 1.210,6 1.414,7 1.610,8 1.759,0 1.857,3
CELULOSE 886,1 1.062,1 1.115,6 1.303,7 1.484,4 1.621,0 1.711,6
TORAS DE MADEIRA 0,0 899,9 945,3 1.104,6 1.257,7 1.373,4 1.450,2
CALCÁRIO SIDERÚRGICO 859,8 455,0 903,1 1.055,4 1.201,7 1.312,2 1.385,6
PRD. SIDERÚRGICOS – FIO MÁQUINA 847,3 324,4 890,0 1.040,1 1.184,2 1.293,2 1.365,4
PRD. SIDERÚRGICOS – TARUGO 792,5 661,9 832,4 972,8 1.107,6 1.209,5 1.277,1
CALCÁRIO CORRETIVO 678,0 205,7 712,2 832,2 947,6 1.034,8 1.092,6
ESCÓRIA 653,6 662,5 686,5 802,3 913,5 997,5 1.053,3
FARELO DE SOJA 624,3 427,1 655,8 766,3 872,5 952,8 1.006,1
PRD. SIDERÚRGICOS – PLACA 584,3 417,5 613,7 717,2 816,6 891,8 941,6
GRÃOS – MILHO 322,3 177,3 338,5 395,6 450,5 491,9 519,4
CLORETO DE POTÁSSIO 247,0 308,1 323,6 378,2 430,6 470,2 496,5
ANTRACITO 130,8 288,4 302,9 354,0 403,1 440,2 464,8
PEDRAS EM BLOCOS E PLACAS 304,3 273,5 287,3 335,7 382,3 417,4 440,8
CALCÁRIO BRITADO 249,8 200,8 262,4 306,6 349,1 381,2 402,6
GRÃOS – TRIGO 246,4 223,2 234,4 274,0 312,0 340,7 359,7
DUNITO 222,0 211,3 221,9 259,4 295,3 322,5 340,5
MANGANÊS 152,2 151,2 158,8 185,6 211,3 230,8 243,7
DOLOMITA 139,5 150,3 157,9 184,5 210,1 229,4 242,2
URÉIA 102,5 112,5 118,2 138,1 157,2 171,7 181,3
AMÔNIA 83,6 98,9 103,9 121,4 138,2 150,9 159,4
OUTROS - Adubos e Fertilizantes 0,7 34,1 35,8 41,9 47,7 52,0 55,0
FOSFATO 10,7 32,5 34,1 39,9 45,4 49,6 52,4
TIJOLOS E TELHAS 14,5 2,0 15,2 17,8 20,3 22,1 23,4
CROMITA 12,3 14,1 14,8 17,3 19,7 21,5 22,7
CONTÊINER CHEIO DE 20 PÉS 29,0 9,7 10,2 11,9 13,6 14,8 15,6
CONTÊINER CHEIO DE 40 PÉS 13,4 7,3 7,7 9,0 10,2 11,1 11,8
AÇÚCAR 52,0 5,1 5,4 6,3 7,1 7,8 8,2
CIMENTO ACONDICIONADO 5,5 4,4 4,6 5,4 6,1 6,7 7,1
CONTÊINER VAZIO DE 20 PÉS 1,6 3,1 3,3 3,8 4,3 4,7 5,0
ILMENITA 3,0 0,0 3,2 3,7 4,2 4,6 4,8
AREIA 1,9 2,0 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2
MÁQUINAS, MOTORES/ACESSÓRIOS 1,7 1,9 2,0 2,3 2,7 2,9 3,1
SUCATA 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6
CONTÊINER VAZIO DE 40 PÉS 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6
DORMENTES DE MADEIRA 0,3 0,0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
PÓ DE PEDRA 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
SUBTOTAL MINÉRIO DE FERRO 108.087,3 116.889,3 122.780,5 152.481,3 181.367,8 196.397,7 206.370,1
SUBTOTAL DEMAIS CARGAS 23.533,1 19.716,1 26.650,5 31.143,8 35.460,4 38.722,7 40.887,3
TOTAL GERAL 131.620,4 136.605,4 149.431,1 183.625,1 216.828,2 235.120,4 247.257,4
Fonte: ANTT

Foi considerado a operação da Ferrovia Transcontinental em 2016

MERCADORIAS
REALIZADAS PROJETADAS

(*) Crescimento no período, a mesma taxa de evolução da projeção das cargas portuárias.

(**) Minério de ferro da Nova Usina na Vale no ES, produção de 5 milhões t na primeira fase e de 10 
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Na projeção foram consideradas as taxas de crescimento do Cenário de Fluxos de Cargas 
pelos Portos do Espírito Santo, tendo em vista que os fluxos movimentados pelo Corredor 
destinam-se, prioritariamente, para o comércio exterior. 
 
Nota-se, pela evolução das cargas projetadas, que a demanda estimada para 2011, de 149 
milhões de toneladas, já estaria perto da saturação da capacidade do Corredor. Da mesma 
forma, o sistema não teria capacidade de atender também as projeções de 2015 até 2030. 
Conclui-se que a EFVM, para atender as demandas futuras previstas para o período 
2015/2030, deve ampliar sua oferta de capacidade de transportes. 
 
Existe ainda a possibilidade da concorrência com o novo corredor de transporte a ser 
formado pela futura Ferrovia Transcontinental e com o terminal Porto de Açu no 
transporte das cargas do Corredor formado pelas FCA e EFVM e pelo Complexo 
Portuário do Espírito Santo. Com a saturação da capacidade de transporte da EFVM, a 
Ferrovia Transcontinental poderá captar parte da produção de cargas não atendida pela 
saturação de capacidade do Corredor. 
 
O futuro corredor aumentará mais sua concorrência com a integração EFVM/FCA e o 
Complexo Portuário do Espírito Santo se de seu traçado forem construídos ramais 
acessando o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Segundo a VALEC, empresa 
concessionária, a Ferrovia Transcontinental deve entrar em operação em 2016. 
 
Os Quadros 1.23 e 1.24 apresentam um exercício sobre a estimativa de demanda em cada 
um dos corredores concorrentes, para o período considerado, mantendo-se a capacidade 
do Corredor EFVM/FCA em 150 milhões de toneladas/ano. 
 
Estima-se que o novo corredor ferroviário desviará no mínimo 24 milhões de toneladas 
no cenário de 2030. Nesta hipótese, a EFVM apresentará nesse ano um déficit de 
capacidade de 73 milhões de toneladas, ou seja, 247 milhões de toneladas menos 24 
milhões de toneladas (desviados para Ferrovia Transcontinental) e menos 150 milhões de 
toneladas (a sua capacidade atual com os investimentos em sinalização). 
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Quadro 1.23 

EVOLUÇÃO DAS CARGAS DA EFMV (INTEGRAÇÃO COM A FCA) 

COM A CONCORRÊNCIA DA FERROVIA TRANSCONTINENTAL E PORTO DE AÇU 

Em Mil TU 

2011 2015 2020 2025 2030
CRESCIMENTO  NO PERÍODO 5,04% 16,86% 13,86% 9,20% 5,59%
MINÉRIO DE FERRO 122.780,5 129.133,2 147.031,0 160.557,9 169.533,1
MINÉRIO DE FERRO NOVA USINA (**) 0,0 9.000,0 18.000,0 18.000,0 18.000,0
CARVÃO MINERAL 4.994,7 5.836,8 6.645,7 7.257,1 7.662,8
SOJA 2.342,7 1.916,4 2.182,0 2.382,7 2.515,9
OUTRAS - CARGA GERAL 1.965,8 1.608,1 1.831,0 1.999,4 2.111,2
PRD. SIDERÚRGICOS – BOBINA – BF 1.821,5 1.596,5 1.817,7 1.985,0 2.095,9
TORETES 1.662,4 1.457,0 1.658,9 1.811,5 1.912,8
PRD.SIDERÚRGICOS – OUTROS 1.364,9 1.196,3 1.362,1 1.487,4 1.570,5
COQUE 1.283,7 1.125,1 1.281,0 1.398,9 1.477,1
FERRO GUSA 1.210,6 1.061,0 1.208,1 1.319,2 1.393,0
CELULOSE 1.115,6 1.303,7 1.484,4 1.621,0 1.711,6
TORAS DE MADEIRA 945,3 1.104,6 1.257,7 1.373,4 1.450,2
CALCÁRIO SIDERÚRGICO 903,1 1.055,4 1.201,7 1.312,2 1.385,6
PRD. SIDERÚRGICOS – FIO 890,0 1.040,1 1.184,2 1.293,2 1.365,4
PRD. SIDERÚRGICOS – TARUGO 832,4 972,8 1.107,6 1.209,5 1.277,1
CALCÁRIO CORRETIVO 712,2 832,2 947,6 1.034,8 1.092,6
ESCÓRIA 686,5 802,3 913,5 997,5 1.053,3
FARELO DE SOJA 655,8 651,4 741,7 809,9 855,2
PRD. SIDERÚRGICOS – PLACA 613,7 717,2 816,6 891,8 941,6
GRÃOS – MILHO 338,5 395,6 450,5 491,9 519,4
CLORETO DE POTÁSSIO 323,6 378,2 430,6 470,2 496,5
ANTRACITO 302,9 354,0 403,1 440,2 464,8
PEDRAS EM BLOCOS E PLACAS 287,3 335,7 382,3 417,4 440,8
CALCÁRIO BRITADO 262,4 306,6 349,1 381,2 402,6
GRÃOS – TRIGO 234,4 274,0 312,0 340,7 359,7
DUNITO 221,9 181,6 206,7 225,7 238,4
MANGANÊS 158,8 129,9 147,9 161,5 170,6
DOLOMITA 157,9 129,1 147,0 160,6 169,5
URÉIA 118,2 96,7 110,1 120,2 126,9
AMÔNIA 103,9 85,0 96,8 105,7 111,6
OUTROS - Adubos e Fertilizantes 35,8 29,3 33,4 36,4 38,5
FOSFATO 34,1 27,9 31,8 34,7 36,7
TIJOLOS E TELHAS 15,2 12,5 14,2 15,5 16,4
CROMITA 14,8 12,1 13,8 15,1 15,9
CONTÊINER CHEIO DE 20 PÉS 10,2 8,3 9,5 10,4 10,9
CONTÊINER CHEIO DE 40 PÉS 7,7 6,3 7,1 7,8 8,2
AÇÚCAR 5,4 4,4 5,0 5,4 5,8
CIMENTO ACONDICIONADO 4,6 3,8 4,3 4,7 5,0
CONTÊINER VAZIO DE 20 PÉS 3,3 3,4 3,9 4,3 4,5
ILMENITA 3,2 3,7 4,2 4,6 4,8
AREIA 2,1 2,2 2,5 2,7 2,9
MÁQUINAS, 2,0 2,1 2,4 2,6 2,8
SUCATA 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
CONTÊINER VAZIO DE 40 PÉS 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
DORMENTES DE MADEIRA 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
PÓ DE PEDRA 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
SUBTOTAL MINÉRIO DE FERRO 122.780,5 138.133,2 165.031,0 178.557,9 187.533,1
SUBTOTAL DEMAIS CARGAS 26.650,5 27.060,6 30.811,2 33.645,8 35.526,6
TOTAL GERAL 149.431,1 165.193,8 195.842,2 212.203,7 223.059,7
Fonte: ANTT e PELTES

MERCADORIAS
PROJETADAS
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Quadro 1.24 

 EVOLUÇÃO DAS CARGAS DA FERROVIA TRANSCONTINENTAL E PORTO DE AÇU 

 Demanda da EFVM desviadas pela Concorrência da Nova Ferrovia e Porto de Açu - Em Mil TU 

2011 2015 2020 2025 2030
CRESCIMENTO  NO PERÍODO 5,04% 16,86% 13,86% 9,20% 5,59%
MINÉRIO DE FERRO 0,0 14.348,1 16.336,8 17.839,8 18.837,0
MINÉRIO DE FERRO NOVA USINA (**) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CARVÃO MINERAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SOJA 0,0 821,3 935,1 1.021,2 1.078,3
OUTRAS - CARGA GERAL 0,0 689,2 784,7 856,9 904,8
PRD. SIDERÚRGICOS – BOBINA – BF 0,0 532,2 605,9 661,7 698,6
TORETES 0,0 485,7 553,0 603,8 637,6
PRD.SIDERÚRGICOS – OUTROS 0,0 398,8 454,0 495,8 523,5
COQUE 0,0 375,0 427,0 466,3 492,4
FERRO GUSA 0,0 353,7 402,7 439,7 464,3
CELULOSE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TORAS DE MADEIRA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CALCÁRIO SIDERÚRGICO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRD. SIDERÚRGICOS – FIO MÁQUINA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRD. SIDERÚRGICOS – TARUGO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CALCÁRIO CORRETIVO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ESCÓRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FARELO DE SOJA 0,0 114,9 130,9 142,9 150,9
PRD. SIDERÚRGICOS – PLACA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRÃOS – MILHO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CLORETO DE POTÁSSIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANTRACITO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PEDRAS EM BLOCOS E PLACAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CALCÁRIO BRITADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRÃOS – TRIGO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DUNITO 0,0 77,8 88,6 96,7 102,2
MANGANÊS 0,0 55,7 63,4 69,2 73,1
DOLOMITA 0,0 55,3 63,0 68,8 72,7
URÉIA 0,0 41,4 47,2 51,5 54,4
AMÔNIA 0,0 36,4 41,5 45,3 47,8
OUTROS - Adubos e Fertilizantes 0,0 12,6 14,3 15,6 16,5
FOSFATO 0,0 12,0 13,6 14,9 15,7
TIJOLOS E TELHAS 0,0 5,3 6,1 6,6 7,0
CROMITA 0,0 5,2 5,9 6,5 6,8
CONTÊINER CHEIO DE 20 PÉS 0,0 3,6 4,1 4,4 4,7
CONTÊINER CHEIO DE 40 PÉS 0,0 2,7 3,1 3,3 3,5
AÇÚCAR 0,0 1,9 2,1 2,3 2,5
CIMENTO ACONDICIONADO 0,0 1,6 1,8 2,0 2,1
CONTÊINER VAZIO DE 20 PÉS 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5
ILMENITA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AREIA 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3
MÁQUINAS, MOTORES/ACESSÓRIOS 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3
SUCATA 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
CONTÊINER VAZIO DE 40 PÉS 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
DORMENTES DE MADEIRA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PÓ DE PEDRA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SUBTOTAL MINÉRIO DE FERRO 0,0 14.348,1 16.336,8 17.839,8 18.837,0
SUBTOTAL DEMAIS CARGAS 0,0 4.083,2 4.649,2 5.076,9 5.360,7
TOTAL GERAL 0,00 18.431,35 20.985,94 22.916,64 24.197,69
Fonte: ANTT e PELTES

MERCADORIAS
PROJETADAS
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3.2.2 Ferrovia Litorânea Sul - FLS 
 
A Ferrovia Litorânea Sul ligará Vitória-Cachoeiro de Itapemirim, com 165 km de 
extensão, com ramal para o Porto de Ubu, possibilitando o incremento dos fluxos de 
cargas atualmente existentes e de novos serviços de transporte. 
 
A matriz dos fluxos considerados no estudo de viabilidade da FLS é configurada de 
acordo com o Quadro 1.25, devendo ser feitas as considerações a seguir. 
 

Quadro 1.25 

EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DA FERROVIA LITORÂNEA SUL 

Em Mil Toneladas 

2011 2015 2020 2025 2030

Crescimento no Período 3,6% 4,5% 4,5% 4,5%
Crescimento ao Ano 0,88% 0,88% 0,88% 0,88%
Samarco Minério de Ferro Flexal Ubú 8.000 8.287 8.660 9.049 9.457
Samarco Cálcario Cobiça Ubú 300 311 325 339 355
Samarco Òleo Combustível Ubú Diversos 180 186 195 204 213
Samarco Òleo Diesel Ubú Diversos 800 829 866 905 946
CST Cálcario Cobiça Tubarão 1.200 1.243 1.299 1.357 1.418
CST Bobina de Aço Tubarão Rio de Janeiro 100 104 108 113 118
Cimento Nassau Escória Tubarão Fab. Nassau 540 559 585 611 638
Cimento Nassau Carvão Tubarão Fab. Nassau 120 124 130 136 142
Cimento Nassau Cimento Fab. Nassau P. Nolasco 360 373 390 407 426
Belgo (BMP) Produtos Siderúgicos P. Nolasco Rio de Janeiro 0 0 1 1 1
Mizu Cimento Tubarão Rio de Janeiro 500 518 541 566 591
Ind. Paineiras Açúcar (Saca) Cobiça P. Nolasco 14 15 15 16 17
Sindirochas Mármore Beneficiado Cobiça P. Nolasco 6 7 7 7 8
Sindirochas Mármore Bruto Cobiça P. Nolasco 7 7 8 8 9
Sindirochas Granito Bruto P. Nolasco Cobiça 2.000 2.072 2.165 2.262 2.364
Sindirochas Granito Beneficiado Cobiça P. Nolasco 85 88 92 96 100
Aracruz Toretes Cobiça Aracruz 500 518 541 566 591
CVRD (Usinas) Cálcario Cobiça Tubarão 400 414 433 452 473
Nova Siderúrgica(*) Produtos Siderúgicos Nova Usina Ubú 5.000 5.000 5.000 5.000
Nova Siderúrgica(*) Minério de Ferro Flexal Nova Usina 9.000 9.000 9.000 9.000
Nova Siderúrgica(*) Carvão Mineral Tubarão Nova Usina 3.500 3.500 3.500 3.500
Nova Siderúrgica(*) Cálcario Cobiça Nova Usina 1.500 1.500 1.500 1.500
TOTAL 15.113 34.655 35.359 36.095 36.865

Nota: O granito bruto com origem em P. Nolasco é originado do Terminal de Colatina.

EMPRESA MERCADORIAS ORIGEM DESTINO
VOLUMES em 1.000 t

Fonte: ADERES período 2007 a 2010, excluindo (*) Companhia Siderúrgica de Ubú.

 
 

Atualmente o transporte de minério de ferro da VALE/Samarco é realizado através de 
mineroduto de sua propriedade. Apesar da perspectiva de expansão da produção do grupo 
com a duplicação da capacidade do mineroduto, também foi considerado que parcela 
significativa desse crescimento ocorra via ferroviária, utilizando-se a FLS de Flexal até o 
Porto de Ubu. Desse modo, foram considerados quando do início da operação da 
variante, o transporte de minério de ferro e de outras mercadorias provenientes da região 
de Belo Horizonte. 
 
Para os fluxos estimados para Gusa e Produtos Siderúrgicos, entretanto, esses produtos 
têm como vocação natural de destino o Terminal de Produtos Siderúrgicos TPS, em Praia 
Mole, especializado na sua movimentação, para o qual estão previstos investimentos de 
expansão. 
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As demais mercadorias que serão movimentadas em Ubu são: Calcário (hoje 
movimentado via rodoviária) e Óleo Combustível e Diesel, que serão operados pela FLS 
quando concluída a construção do trecho Ubu-Cobiça (Cachoeiro de Itapemirim). 
Relevante também considerar as cargas de insumos e produtos acabados das novas 
siderúrgicas a serem construídas no Sul do Estado, destacando-se a Companhia 
Siderúrgica de Ubu prevista para início das operações em 2014. 
 
 

3.2.3 Eixo Vitória - Rio de Janeiro - São Paulo (Integração FCA/MRS) 
 
Na projeção dos fluxos ferroviários no eixo Vitória - Rio de Janeiro - São Paulo foram 
considerados os fluxos rodoviários identificados nas pesquisas de origem e destino do 
Plano Diretor Rodoviário do Estado. No corredor, foram identificados fluxos de 
mercadorias pelo modal rodoviário totalizando 14 milhões de toneladas, em ambos os 
sentidos em 2008, sendo 7,1 milhões de toneladas entre Vitória e Rio de Janeiro e 6,9 
milhões entre Vitória e São Paulo. Em termos de carregamento dos trechos, 14 milhões 
de toneladas trafegam entre Vitória e Rio de Janeiro e 6,9 milhões de toneladas entre Rio 
de Janeiro e São Paulo. 
 
Analisando a pesquisa por tipo de mercadoria e estimando o percentual de cargas 
tradicionais e captáveis pela ferrovia, determinou-se a partição deste mercado entre os 
modais rodoviário e ferroviário, pelo seguinte critério: 
 

- primeiro, foram identificadas as cargas ferroviárias tradicionais como: areia, 
carvão mineral, granito, cimento, insumo e produtos siderúrgicos e derivados do 
petróleo. Para essas mercadorias foi assumido, na partição entre os modais, uma 
maior vantagem, em termos de concorrência, para a ferrovia; 

- segundo, foram identificadas as cargas com potencial de serem captáveis pela 
ferrovia e que atualmente são transportadas predominantemente pelo setor 
rodoviário. Dessas cargas foram estimadas como captáveis por um serviço 
ferroviário especializado: equipamentos, máquinas, automóveis, produtos 
alimentícios, eletrodomésticos, materiais de construção, madeiras, materiais 
metálicos e outras diversas, mercadorias industrializadas com maior valor 
agregado que podem ser transportados em unidades de cargas (contêineres, Swap 

Bodies e semirreboques) com grande vantagem pela ferrovia em relação à rodovia, 
como ocorre na Europa. Para estas mercadorias captáveis foi assumido, na 
partição entre os modais, uma maior vantagem, em termos de concorrência, para o 
transporte rodoviário. 

 
O Quadro 1.26 apresenta as estimativas de projeção das cargas para o modo ferroviário e 
rodoviário, em toneladas, para o horizonte do projeto. 
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Quadro 1.26 

Projeções de Carregamento dos Fluxos em Ambos os Sentidos
Toneladas

TOTAL RODOVIÁRIA FERROVIÁRIA TOTAL RODOVIÁRIA FERROVIÁRIA

2008 14.024.994 8.238.705 5.786.289 6.901.676 4.165.733 2.735.943
2011 15.325.489 9.002.655 6.322.835 7.541.647 4.552.009 2.989.638
2015 17.983.185 10.563.865 7.419.320 8.739.646 5.275.100 3.464.546
2020 22.259.175 13.075.711 9.183.464 10.740.044 6.482.506 4.257.538
2025 27.555.091 16.186.692 11.368.400 13.200.158 7.967.389 5.232.769
2030 34.338.658 20.171.563 14.167.094 16.449.799 9.928.816 6.520.982

TGA 4,15% 4,15% 4,15% 4,03% 4,03% 4,03%

ES-RJ
ANO

RJ-SP

 
 
Do Quadro 1.26 conclui-se que do total dos fluxos estimados no eixo Vitória-Rio de 
Janeiro-São Paulo (34 milhões de toneladas em 2030), a ferrovia tem potencial para 
captar 14 milhões de toneladas, sendo 7,5 milhões entre Vitória e Rio de Janeiro e 6,5 
milhões entre Vitória e São Paulo. Cerca de 50% dos fluxos do Eixo Vitória-Rio de 
Janeiro-São Paulo são de cargas tradicionais da ferrovia. 
 
Para captação desse fluxo, a ferrovia deve ter uma operação eficiente e ser altamente 
competitiva em termos comerciais. 
 
 

3.3 Estratégia para o Setor Ferroviário 
 

3.3.1 Corredor Ferroviário Vitória-Rio de Janeiro-São Paulo 
 
A Análise da Demanda Ferroviária evidenciou a existência de um fluxo de cerca de 14 
milhões de toneladas de cargas, em 2008, trafegando por caminhão no Eixo Vitória-Rio 
de Janeiro-São Paulo, em ambos os sentidos, no qual é praticamente inexpressiva a 
participação da carga transportada por trem. A causa da pouca participação da ferrovia 
nos fluxos do corredor tem várias explicações: 
 

- a diferença das bitolas da FCA, de 1,0 m no trecho Vitória-Rio de Janeiro, e da 
MRS, de 1,60 m no trecho Rio de Janeiro-São Paulo; 

- as grandes ineficiências no traçado, na manutenção da via e na operação da FCA; 
- a ausência de uma proposta de operação ferroviária eficiente e concorrente com o 

caminhão. 
 
O volume de cargas no eixo deve aumentar com a entrada em operação de futuros 
projetos estratégicos no Espírito Santo, tais como as siderurgias na região sul do Estado, a 
expansão do Porto de Ubu, o projeto do futuro terminal da FERROUS e o Porto de Açu, 
no norte do Estado do Rio de Janeiro. Neste contexto, foi estudada a viabilidade da maior 
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participação da ferrovia no transporte das cargas do Corredor através da redução do efeito 
das causas citadas acima. 
 
A primeira proposta diz respeito à implantação de um sistema operacional ferroviário no 
corredor semelhante ao estudado para o corredor Rio de Janeiro-São Paulo pelo GEIPOT. 
O estudo constatou um grande fluxo de mercadorias transportadas por caminhão entre 
Santos-São Paulo-Campinas-Rio de Janeiro pela Via Dutra, que poderia ser transferido 
para a Ferrovia MRS caso fosse implantado um sistema novo sistema operacional 
acompanhado de melhorias na ferrovia. 
 
O Sistema Expresso Carga previa a implantação de um sistema de transporte ferroviário 
entre terminais intermodais, centros concentradores e distribuidores de insumos e 
produtos industriais, dotados de bons acessos (rodoviários e ferroviários) e localizados 
estrategicamente nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
O sistema proposto previa a operação de trens programados, em linhas existentes e a 
construir (ferroanel da cidade de São Paulo, projeto incluído no PAC), visando a 
melhorar a circulação de cargas, com oferta de serviços de acordo com a solicitação dos 
clientes. 
 
As características das cargas no eixo Vitória - Rio de Janeiro - São Paulo, pesquisadas 
pelo PELTES, são semelhantes, com expressivo volume potencial de cargas que poderia 
ser captado pela ferrovia. 
 
O novo sistema deve ser voltado para a modernização do transporte no corredor com o 
conseqüente aumento no nível de serviço (qualidade e oferta de capacidade) para o 
usuário. Sua concepção, além de investimentos e de novas tecnologias de operação, deve 
privilegiar o incremento das condições de competição entre operadores ferroviários e 
desses com os rodoviários. A implantação do novo sistema ferroviário deve, dessa forma, 
incrementar a percepção/necessidade do operador em competir no mercado de cargas 
para aumentar sua participação na tonelagem transportada, saindo da postura de inércia 
atualmente verificada no sistema de transporte ferroviário no Espírito Santo. 
 
A implantação do novo sistema operacional no corredor exige que sua infra-estrutura 
ferroviária seja remodelada e/ou recuperada, para atender ao grande volume de cargas 
projetado. 
 
Sob o ponto de vista das intervenções físicas, as principais características do novo 
sistema proposto para o PELTES baseiam-se em: 
 

- desempenho comercial e operacional suficiente para atrair uma fatia significativa 
das cargas rodoviárias no eixo Vitória - Rio de Janeiro - São Paulo, em ambos os 
sentidos dos fluxos; 

- utilização de trens completos, programados, operando entre terminais intermodais 
no transporte de produtos em unidades de carga (contêineres, Swap Bodies e 
semirreboques). 
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As medidas propostas, de modo a garantir conexões ferroviárias confiáveis e rápidas 
entre os terminais previstos, referem-se aos itens passíveis de serem construídos 
gradativamente: 
 

- adequação da infra-estrutura e dos sistemas ferroviários existentes; 

- solução do gargalo de capacidade entre Japeri e Saudade, devido o expressivo 
crescimento no transporte de minério de ferro previsto pela MRS para os portos 
do litoral do Rio de Janeiro; 

- implantação dos terminais intermodais e de seus respectivos acessos; 
- aquisição de material rodante e equipamentos, implantação de novos sistemas 

operacionais e construção de instalações de manutenção e reparo. 
 
As principais impedâncias à eficiência desta proposta são: a necessidade de melhorar o 
padrão das ferrovias e a existência de diferentes bitolas no percurso entre Vitória e São 
Paulo. 
 
Foram analisadas três alternativas para implantação do sistema até Vitória, a partir do Rio 
de Janeiro: 
 

- Alternativa 1: continuar com a transferência das cargas entre as duas bitolas, a 
estreita, 1,0 m, entre Vitória e Ambaí (RJ) e a larga, 1,60 m, entre Ambaí e São 
Paulo; 

- Alternativa 2: bitola larga entre São Paulo e Vitória, com colocação do 3º trilho 
(BL) na atual ligação entre Ambaí (RJ) e Vitória; 

- Alternativa 3: bitola larga entre São Paulo e Vitória, com a construção de nova 
linha, também em bitola larga, entre Ambaí (RJ) e Vitória. 

 
As Alternativas 2 e 3 possibilitariam resolver o problema da diferença de bitolas 
existente. 
 
A Alternativa 3 depende da construção da Ferrovia Transoceânica, em bitola larga, pela 
VALEC, empresa concessionária e responsável pela implantação do projeto. O traçado da 
nova ferrovia fará ligação da região norte do Estado do Rio de Janeiro com a Região 
Centro-Oeste, atravessando o Estado de Minas Gerais. De acordo com informações 
obtidas na ANTT, o traçado da ferrovia atingiria a cidade do Rio de Janeiro, conectando-
se com a malha de bitola larga da MRS. É de fundamental importância que também seja 
previsto, a partir do norte do Estado do Rio de Janeiro, um novo ramal até Vitória, em 
bitola larga, conectando-se com o sistema ferroviário existente e com os portos do 
Estado. Com esta proposta o Eixo Vitória-Rio de Janeiro-São Paulo seria servido com 
uma ferrovia nova, com traçado moderno, totalmente em bitola larga. 
 
O custo da Alternativa 2 entre Rio e Vitória foi estimado em aproximadamente US$ 1,4 
bilhões. Para a alternativa 3, no mesmo percurso, o custo de implantação do novo traçado 
foi estimado em US$ 1.265 bilhões, considerando a extensão de 550 km, com um custo 
médio de construção de US$ 2,3 milhões/km. 
 
Dessa forma, das alternativas analisadas, a terceira é a mais recomendada, pela 
necessidade de ligar o Complexo Portuário e o Estado do Espírito Santo à malha 
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ferroviária de bitola larga brasileira, que serve aos principais centros econômicos da 
Região Sudeste. 
 
A ANTT, como entidade reguladora do sistema ferroviário nacional, estuda adotar um 
modelo de operação onde a VALEC seria a proprietária e responsável pela manutenção 
das instalações fixas, via permanente, sinalização e telecomunicação e pela operação do 
centro de controle operacional do tráfego, cobrando o direito de passagem para outros 
operadores. Nesse novo esquema de gestão operacional em parceria com os futuros 
operadores, seria permitido que os clientes operassem seus próprios trens, arcando com 
os investimentos e custos operacionais dos mesmos e pagando o direito de passagem pelo 
uso via permanente. 
 
Esse modelo seria o que melhor atende ao propósito de uma maior participação do 
transporte ferroviário no Eixo Vitória - Rio de Janeiro - São Paulo, pois incentivaria a 
maior competição entre operadores no mercado de cargas, mudando radicalmente o 
comportamento das atuais concessionárias ferroviárias de privilegiar o atendimento de 
cargas de seu interesse, sem foco em um atendimento mais amplo da economia como um 
todo. 
 
O Espírito Santo conectado à malha de bitola larga receberá os benefícios promovidos 
pela competição e pela a eliminação dos atuais e futuros gargalos ferroviários, 
principalmente os limites de capacidade já alcançados pela EFVM, com a ocorrência de 
desvios de cargas para portos de outros estados. 
 
Juntamente com esforços para viabilizar a construção da ligação em bitola larga entre 
Vitória e o Rio de Janeiro, o Governo do Espírito Santo deve buscar junto ao governo 
federal meios de assegurar e implantar formas efetivas de competição entre os operadores 
de ferrovias que servem o Estado, visando seu crescimento econômico com o apoio de 
uma infra-estrutura ferroviária eficiente e capacitada para atender a demanda de 
transportes projetada pelo PELTES. Nesse sentido, deve atuar junto à ANTT e ao núcleo 
central do governo federal apoiando a adoção do novo modelo de gestão operacional 
baseado no direito de passagem, que está sendo analisado. 
 
Ainda, com relação ao Corredor, o governo estadual deve, em atuação conjunta com a 
ANTT e a VALEC, atualizar a viabilidade econômica e financeira da implantação do novo 
sistema operacional e realizar os projetos de engenharia considerando a Alternativa 3. 
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Ilustração 1.21 - Corredor Vitória/Rio de Janeiro/São Paulo 

 
 

3.3.2 Corredor Centro Leste (EFVM/FCA) 
 
O principal problema deste corredor é a definição da capacidade da via da EFVM, 
considerando os transportes de minério de ferro e as demais mercadorias. Com os 
recentes investimentos em sistema de sinalização, estimou-se a capacidade da EFVM em 
150 milhões de t/ano. Outros gargalos do Corredor, que podem ser considerados 
históricos pelo tempo que permanecem nas pautas recorrentes de demandas por infra-
estrutura, são os que atualmente limitam a capacidade de atração de fluxos adicionais, 
principalmente de soja e derivados, para o Espírito Santo: 
 

- trecho da Serra do Tigre, entre Ibiá e Sete Lagoas; 
- contorno ferroviário de Belo Horizonte. 

 
A capacidade operacional da EFVM é agravada em situações de aquecimento do mercado 
de minério de ferro. Nos quatro últimos anos, o aquecimento da demanda de minério de 
ferro fez inibir a participação da EFVM nas movimentações de grãos e de outras 
mercadorias para os portos do Espírito Santo, conforme apontado no Diagnóstico. 
 
A atual crise econômica mundial reduziu as demandas de minério de ferro e demais 
mercadorias exportadas pelo complexo portuário do Espírito Santo e conseqüentemente a 
produção da EFVM, proporcionando um aumento de sua disponibilidade de capacidade. 
Essa situação deve persistir somente no curto prazo. Com as previsões de retomada das 
exportações de minério de ferro para os próximos anos, a ferrovia deve voltar a priorizar 
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o transporte dessa commodity em detrimento das demais cargas, retomando a política de 
transporte praticada até 2008. 
 
A projeção dos fluxos no corredor aponta que já no ano de 2011 a EFVM estaria perto da 
saturação da sua capacidade de transporte. A partir desse ano até 2030, horizonte da 
análise, a EFVM não teria condições de atender ao crescimento projetado para seus 
fluxos. Nesse contexto, a EFVM poderá se constituir em um gargalo de transportes 
importante para o complexo portuário do Espírito Santo, devendo ser previstos 
investimentos para ampliar sua capacidade de transporte. 
 
Para capacitar a EFVM em atender à demanda projetada, será necessária a construção de 
uma nova ferrovia ligando Capitão Eduardo (MG) a Viana (ES), no entroncamento com a 
Ferrovia Litorânea Sul, praticamente semi-duplicada no conceito de um trecho de 7 km, 
com a linha duplicada (pátio sim), alternando com um trecho de 7 km, com a linha 
singela (pátio não). Sua extensão prevista é de cerca de 690 km, sendo 245 km na 
configuração de pátio sim e 245 km na configuração de pátio não. É também estimada a 
necessidade de construção de cerca de 138 km de linhas em pátios de terminais. 
 
Com relação ao segmento da FCA no Corredor, também são necessários investimentos 
para o aumento da sua capacidade de transporte e para a solução dos problemas 
operacionais tais como a construção da Travessia de Belo Horizonte, da Nova Variante 
da Serra do Tigre e de melhorias no trecho de Corinto a Pirapora. 
 
No Quadro 1.27 apresenta-se a estimativa de investimentos para a implantação da nova 
ferrovia entre Capitão Eduardo (MG) e Viana (ES), entroncamento com a Ferrovia 
Litorânea Sul, e para a construção de variantes e melhorias de trechos na malha da FCA 
totalizando US$ 3,6 bilhões, sendo que US$ 2,75 bilhões para a nova ferrovia e US$ 0,85 
bilhões para a malha da FCA. 
 
Ainda com relação ao Corredor Centro Leste, deve-se mencionar a possibilidade de 
concorrência com a Ferrovia Transcontinental no transporte das cargas para exportação. 
Com a saturação da capacidade de transporte de cargas da integração EFVM/FCA, a 
Ferrovia Transcontinental poderá captar parte da produção de cargas prevista, não 
atendida pela saturação de capacidade, estimada em cerca de 24 milhões de toneladas em 
2030. A concorrência (desvio de carga) pode ainda ser aumentada se de seu traçado 
forem construídos ramais acessando o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. 
 
Em decorrência da falta de capacidade do Corredor Centro Leste em atender à demanda 
projetada, o governo estadual deve solicitar à ANTT e ao Ministério dos Transportes o 
desenvolvimento de estudos de engenharia e de viabilidade econômica e financeira para a 
implantação da nova ferrovia e dos projetos indicados, solucionando as restrições de 
capacidade da EFVM e da FCA que inibirão o crescimento das futuras movimentações de 
mercadorias no complexo portuário do Espírito Santo. 
 
Outro aspecto relevante levantado nas considerações sobre o Corredor refere-se à atual 
política comercial da EFVM em priorizar o seu transporte próprio de minério em 
detrimento de cargas de terceiros. Da mesma forma do recomendado para o Corredor 
Vitória - Rio de Janeiro - São Paulo, o Governo do Espírito Santo deve buscar junto ao 
governo federal meios de assegurar que a EFVM atenda aos fluxos futuros previstos, sem 
discriminação de clientes e sem privilegiar cargas próprias. 
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Uma alternativa que poderia ser adotada seria o estabelecimento de subconcessão à 
VALEC para construção e gestão operacional da nova ferrovia a ser construída, com a 
adoção de modelo baseado no direito de passagem que está sendo analisado pela ANTT. 
 

Quadro 1.27 

Nova Ferrovia entre Capitão Eduardo (MG) e a 

Ferrovia Litorânea Sul (ES) e Trechos da Ferrovia Centro Atlântico 

Estimativa de Investimentos 

Distâncias (km)
  Trecho Capitão Eduardo - Litorânea Sul 690,8

Extensões (km)
 Linha Tronco Simi-duplicada 690,8
 Linha de Pátios (configuração pátio sim pátio não a cada 7 km ) 345,4
 Linhas de Terminais 138,16
 Extensão Total de Linhas 1.174,36

Orçamentos (US$ Milhões)

Nova Ferrovia entre Capitão Eduardo e Ferrovia Litorânea Sul
Linha Tronco 
 Superestrutura da Linha Tronco 446,6
 Superestrutura dos Pátios Sim 223,3
 Infraestrutura da Linha Tronco 1.191,6
 Infraestrutura dos Pátios Sim 476,6
 Subtotal da Linha Tronco 2.338,2

Orçamento dos Terminais
 Superestrutura das Linhas dos Terminais 89,3
 Infraestrutura dos Terminais 181,6
 Subtotal dos Terminais 270,9

Sinalização e Telecomunicações
Subtotal de Sinalização e Telecomunicações (US$) 140,9
Orçamento da Nova Ferrovia 2.750,0

Ferrovia Centro Atlântico
Serra do Tigre (Nova Variante Ibiá - Sete Lagoas) 742,26
Travessia  de Belo Horizonte 55,60
Revitalização do Trecho Corinto - Pirapora 41,70
Orçamento da Ferrovia Centro Atlântico 839,6

Orçamento Total da  Nova Ferrovia e FCA 3.589,6  
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3.3.3 Ferrovia Litorânea Sul 
 
A VALE anunciou que programa a construção de siderurgia em Anchieta, com 
capacidade de produzir 5 milhões de toneladas/ano de produtos siderúrgicos. Em Ubu a 
Samarco também planeja inaugurar sua quarta usina de pelotização. Admitindo-se a 
manutenção dos projetos anunciados é possível trabalhar-se com um cenário de mais 
longo prazo referente à ampliação da produção de aço no Espírito Santo. 
 
A construção da ferrovia Litorânea Sul, provavelmente possibilitará à VALE viabilizar 
seus negócios em direção ao sul do Estado e em especial ao Porto de Ubu. Isso 
naturalmente implicará na execução do projeto de terminal em Ubu junto ao da Samarco, 
como já projetado. 
 
Esses projetos elevarão a demanda efetiva por carvão mineral em 3,5 milhões de 
toneladas/ano para um primeiro módulo da nova usina siderúrgica, chegando a 7 milhões 
de toneladas/ano para os dois módulos previstos. 
 
Levando-se em consideração a atual crise financeira mundial e o tempo necessário para a 
maturação desses projetos, é razoável supor-se que a sua operação não aconteceria nos 
próximos 5 anos, mas sim após 2015, sendo que o segundo módulo da siderúrgica seria 
construído após 2020. A Litorânea Sul, com 165 km e investimentos orçados em US$ 
380 milhões, tem previsão de concluir as obras de construção em 2011. 
 

 

Ilustração 1.22 - Mapa de Localização da Ferrovia Litorânea Sul 
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3.3.4 Outros projetos 
 
O projeto da Ferrovia Litorânea Norte contava com grandes fluxos de produtos das 
fabricas de celulose que hoje são transportados por cabotagem através de barcaças, entre 
a região de Belmonte, na Bahia, e Barra do Riacho. Também a perspectiva de 
movimentação de granitos foi reduzida com a operação do Terminal de Colatina da 
EFVM. 
 
Os estudos de demanda realizados para o Plano Diretor Rodoviário estimam fluxos, em 
2008, de três milhões de toneladas/ano pela BR-101 Norte. Desse montante, ao contrário 
do corredor para a Região Sul, os fluxos de transporte que poderiam ser captados pela 
ferrovia são de pequena expressão. 
 
O cenário de volumes de cargas previstos para a Ferrovia Litorânea Norte recomenda o 
adiamento de seu projeto para o futuro. 
 
Com relação ao ramal ferroviário para atender o projeto da FERROUS, sua construção 
depende em larga escala dos investimentos a serem feitos pela empresa, em particular na 
implantação de usina siderúrgica, a ser confirmada. 
 
 

3.4 Projetos e Ações para o Desenvolvimento do Sistema Ferroviário 
 
A situação atual do sistema ferroviário como indutor do desenvolvimento do Estado e da 
expansão do Complexo Portuário do Espírito Santo apresenta disfunções decorrentes, 
principalmente, do esgotamento de capacidade da EFVM e FCA, da necessidade de 
construção de novos trechos na sua malha interna (Ferrovia Litorânea Sul) e do 
desequilíbrio na repartição modal das cargas no eixo Vitória - Rio de Janeiro - São Paulo, 
decorrente das más condições de transporte apresentadas pela FCA nesse corredor. 
 
Essas disfunções têm efeitos negativos no esperado incremento das atividades 
econômicas no Estado e nas suas áreas de influência. 
 
Desta forma, deve ser parte da estratégia do governo do Espírito Santo para desenvolver 
sua economia, oferecer serviços de transporte ferroviário de qualidade, tendo por base a 
implantação dos projetos que solucionam as disfunções do sistema formado pela EFVM e 
FCA. 
 
Os projetos e ações recomendadas a seguir têm por objetivo solucionar as disfunções 
logísticas apontadas, que limitam o desenvolvimento do Espírito Santo. 
 
 

3.4.1 Corredor Ferroviário Vitória - Rio de Janeiro - São Paulo 
 
Visando a atrair parcela significativa dos fluxos de cargas projetados no Eixo Vitória - 
Rio de Janeiro - São Paulo, atualmente transportadas pelo modal rodoviário, propõe-se a 
implantação de um sistema de transporte ferroviário de cargas, em bitola larga, contando 
com terminais intermodais, centros concentradores e distribuidores de cargas, dotados de 
bons acessos (rodoviários e ferroviários), localizados estrategicamente nas regiões 
metropolitanas de Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. O sistema prevê a operação de 
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trens programados, em linhas existentes e a construir, visando a melhoria na circulação 
das cargas, com serviços disponibilizados de acordo com a solicitação dos clientes. 
 
Os mercados-alvos são, principalmente, produtos industrializados a serem transportados 
em contêineres ou em outros tipos de unidades de carga. 
 
Com base na estimativa do crescimento socioeconômico no Eixo Vitória-Rio de Janeiro- 
São Paulo, verifica-se que, na ausência de novos investimentos em outras modalidades, a 
rodovia deverá atender a quase totalidade do aumento esperado para o volume de cargas. 
A concentração das cargas no sistema rodoviário representa um obstáculo ao 
desenvolvimento do Estado e do seu sistema portuário, inibindo, por seus altos custos, o 
comércio no corredor e provocando o desvio de cargas para fora dos portos do Espírito 
Santo. 
 
As principais disfunções do transporte ferroviário no Eixo Vitória-Rio de Janeiro-São 
Paulo, que inibem sua utilização são: diferença de bitolas; insuficiência de capacidade e 
deficiência de condições de segurança nos trechos da malha; elevado índice de 
imobilização do material rodante; condições inadequadas e conflitos na travessia de áreas 
urbanas; deficiência de manutenção das vias, instalações e equipamentos; inadequação de 
pátios e terminais e conflitos entre tráfego ferroviário de carga (longa distância) e de 
passageiros (urbano). 
 
De acordo com as análises feitas, a implantação de um novo sistema operacional de 
transporte ferroviário de cargas no corredor possibilitaria a captação, pela ferrovia, de 
cerca de 50% dos fluxos de mercadorias atualmente transportados por caminhão, 
diminuindo seus custos de transporte e aumentando sensivelmente a oferta de capacidade 
de transporte. 
 
Das alternativas analisadas para a melhoria do transporte ferroviário no corredor, a 
recomendada prevê a construção de uma nova linha em bitola larga entre Vitória e o Rio 
de Janeiro, aproveitando a implantação da nova Ferrovia Transcontinental a ser feita pela 
VALEC. Considerando a extensão de 550 quilômetros e o custo médio de construção de 
US$ 2,3 milhões/km o seu orçamento é estimado em US$ 1.265 bilhões, cobrindo 
somente a implantação da infra-estrutura. 
 
Essa alternativa, como mencionado, depende da construção da Ferrovia Transoceânica, 
em bitola larga, planejada pela VALEC, empresa concessionária e responsável pela 
implantação do projeto. O traçado da nova ferrovia fará ligação do o Rio de Janeiro com 
a Região Centro-Oeste, atravessando o Estado de Minas Gerais. 
 
É de fundamental importância que seja previsto, a partir do norte do Estado do Rio de 
Janeiro, um novo ramal até Vitória, em bitola larga, conectando-se com o sistema 
ferroviário existente e com os portos do Estado. Com esse ramal o Eixo Vitória-Rio de 
Janeiro-São Paulo seria servido com uma ferrovia nova, com traçado moderno, 
totalmente em bitola larga. 
 
A ANTT, como entidade reguladora do sistema ferroviário nacional, estuda adotar um 
modelo de operação onde a VALEC seria a proprietária e responsável pela manutenção 
das instalações fixas, via permanente, sinalização e telecomunicação e pela operação do 
centro de controle operacional do tráfego, cobrando o direito de passagem para outros 
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operadores. Nesse novo esquema de gestão operacional, seria permitido que os clientes 
operassem seus próprios trens, arcando com os investimentos e custos operacionais dos 
mesmos e pagando o direito de passagem pelo uso via permanente. 
 
Esse modelo seria o que melhor atende ao propósito de uma maior participação do 
transporte ferroviário no eixo Vitória/Rio de Janeiro/São Paulo, pois incentivaria a maior 
competição entre operadores no mercado de cargas, mudando radicalmente o 
comportamento das atuais concessionárias ferroviárias, que privilegiam o atendimento de 
cargas de seu interesse, sem foco em um atendimento mais amplo da economia como um 
todo. 
 
A segunda alternativa recomendada seria a que contempla a colocação de terceiro trilho 
nas linhas da antiga Leopoldina, atual FCA, com a previsão de investimentos em infra-
estrutura no trecho Vitória/Rio de Janeiro de aproximadamente US$ 1,4 bilhões. 
 
Nesse caso, a operação do corredor ficaria, no trecho, com a FCA, mantendo-se as 
condições de concessão atuais, sem que seja criado um ambiente de competição entre 
operadores que beneficiaria os usuários e que seria voltado para o aumento da carga 
ferroviária. 
 
 

3.4.2 Corredor Centro Leste (EFVM/FCA) 
 
No Corredor é necessário urgente aumento de capacidade, principalmente nas linhas da 
EFVM, seja por obras na linha atual ou pela implantação de novo trecho ferroviário. A 
limitação de capacidade de transporte da EFVM já é causa de desvio de cargas para 
portos de outros estados com previsão, no futuro, do acirramento dessa disputa com a 
entrada em operação do corredor formado pela ferrovia Transcontinental e o Porto de 
Açu (RJ). 
 
Segundo os estudos efetuados, já em 2011 as projeções da expectativa de demanda da 
EFVM apontam que a ferrovia estaria perto de sua saturação. A partir desse ano até 2030, 
horizonte da análise, a EFVM não teria condições de atender ao crescimento projetado 
para seus fluxos. 
 
Os investimentos previstos visam à ampliação da capacidade instalada das vias 
ferroviárias que ligam o Estado do Espírito Santo à sua hinterlândia na Região Centro-
Oeste do país e à região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, ampliando a 
capacidade de escoamento do Corredor, promovendo maior integração entre os modos de 
transportes e melhorando a competitividade no transporte de produtos do agronegócio, 
destacadamente, soja, milho, café, açúcar/álcool, algodão, madeira/papel/celulose do 
Centro-Oeste para os portos do Estado. São os seguintes os projetos selecionados: 
 

- construção de Nova Ferrovia entre Capitão Eduardo e a Ferrovia Litorânea Sul; 
- construção da Variante Ibiá-Sete Lagoas; 
- conclusão da Travessia de Belo Horizonte; 

- revitalização do Trecho Corinto-Pirapora. 
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Os resultados esperados para o complexo portuário do Estado são: suporte ao 
desenvolvimento industrial e portuário do Estado; melhoria da integração com os estados 
da área de influência do corredor; melhoria do nível de serviço do transporte ferroviário 
com o aumento de capacidade e a eliminação de gargalos e de diversas interferências em 
travessias urbanas e redução dos custos logísticos. 
 
Os investimentos para a implantação da Nova Ferrovia entre Capitão Eduardo (MG) e 
Viana (ES), com entroncamento com a Ferrovia Litorânea Sul, possivelmente em Viana 
(ES), e da construção de variantes e melhoria de trechos na malha da FCA totalizam US$ 
3,6 bilhões, sendo que US$ 2,75 bilhões para a Nova Ferrovia e US$ 0,85 bilhões na 
malha da FCA, conforme pode ser visto no Quadro 1.28. 
 
Para a melhor definição e hierarquização dos investimentos recomenda-se a elaboração 
dos estudos de engenharia e de viabilidade econômico - financeira dos projetos para o 
Corredor elencados acima, de forma a eliminar as limitações de capacidade das ferrovias 
para a expansão do complexo portuário do Espírito Santo. 
 
Outro aspecto relevante levantado nas considerações sobre o Corredor refere-se à atual 
política comercial da EFVM em priorizar o transporte de minério em detrimento de 
cargas de terceiros. Da mesma forma do recomendado para o Corredor Vitória/Rio de 
Janeiro/São Paulo, o Governo do Espírito Santo deve buscar junto ao governo federal 
meios de assegurar que a EFVM atenda aos fluxos futuros previstos, sem discriminação 
de clientes e sem privilegiar cargas próprias. 
 
A alternativa que poderia ser adotada seria a construção e gestão operacional da nova 
ferrovia pela VALEC, com a adoção de modelo baseado no direito de passagem, 
atualmente analisado pela ANTT. 
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Quadro 1.28 

Nova Ferrovia entre Costa Lacerda (MG) e a 

Ferrovia Litorânea Sul (ES) e Trechos da Ferrovia Centro Atlântico 

Estimativa de Investimentos 

Distâncias (km)
  Trecho Costa Lacerda - Litorânea Sul 690,8

Extensões (km)
 Linha Tronco Simi-duplicada 690,8
 Linha de Pátios (configuração pátio sim pátio não a cada 7 km ) 345,4
 Linhas de Terminais 138,16
 Extensão Total de Linhas 1.174,36

Orçamentos (US$ Milhões)

Nova Ferrovia entre Costa Lacerda e Litorânea Sul
Linha Tronco 
 Superestrutura da Linha Tronco 446,6
 Superestrutura dos Pátios Sim 223,3
 Infraestrutura da Linha Tronco 1.191,6
 Infraestrutura dos Pátios Sim 476,6
 Subtotal da Linha Tronco 2.338,2

Orçamento dos Terminais
 Superestrutura das Linhas dos Terminais 89,3
 Infraestrutura dos Terminais 181,6
 Subtotal dos Terminais 270,9

Sinalização e Telecomunicações
Subtotal de Sinalização e Telecomunicações (US$) 140,9
Orçamento da Nova Ferrovia 2.750,0

Ferrovia Centro Atlântico
Serra do Tigre (Nova Variante Ibiá - Sete Lagoas) 742,26
Travessia  de Belo Horizonte 55,60
Revitalização do Trecho Corinto - Pirapora 41,70
Orçamento da Ferrovia Centro Atlântico 839,6

Orçamento Total da  Nova Ferrovia e FCA 3.589,6  
 
 

3.4.3 Ferrovia Litorânea Sul 
 
A implantação da Ferrovia Litorânea Sul tem importância para dotar o Estado de infra-
estrutura ferroviária para suportar o desenvolvimento do complexo siderúrgico previsto 
na região sul, do pólo industrial de Cachoeiro de Itapemirim e da expansão do Porto de 
Ubu, interligando-os à malha da EFVM. O projeto também se insere como parte do 
projeto do Eixo Vitória/Rio de Janeiro/São Paulo, melhorando a interligação do Estado 
com os principais centros de produção e consumo do País. 
 
O projeto da construção dessa variante da FCA está inicialmente previsto para 
2010/2011, com 165 km de extensão ligando Flexal, em Cariacica, a Cachoeiro de 
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Itapemirim, no sul do Estado, tendo ainda ramal de acesso e terminais ferroviários para o 
Porto de Ubu, em Anchieta. Os investimentos são orçados em US$ 380 milhões e a 
previsão de iniciar as obras de construção em 2010. 
 
Os resultados esperados para o Estado com a implantação dessa ferrovia são: suporte ao 
desenvolvimento industrial do Estado; melhoria da integração com os estados do sul do 
país; melhoria do nível de serviço do transporte ferroviário; redução do tráfego rodoviário 
de cargas; redução dos custos logísticos; e redução dos índices de acidentes nas rodovias 
e travessias urbanas. 
 
Em decorrência da sua inserção no Eixo Vitória/Rio de Janeiro/São Paulo, a Litorânea 
Sul deve ser implantada em bitola mista. 
 
 

3.4.4 Ação em Aspectos Institucionais para a Implantação dos Projetos 
Selecionados 
 
Um dos principais problemas atualmente enfrentados pelo sistema de transporte 
ferroviário no Espírito Santo é o comportamento dos concessionários do sistema, 
controlados por uma única empresa. 
 
No Corredor Centro Leste (integração EFVM e FCA) a produção de transporte vem 
aumentando continuamente até 2008. Esse aumento de transporte, no entanto, não 
significa que as cargas dos diversos usuários que utilizam o corredor sejam efetivamente 
transportadas de acordo com o crescimento geral da demanda. 
 
Nos últimos anos, devido à forte demanda por minério de ferro, a EFVM priorizou o 
transporte dessa commodity em detrimento das demais cargas. Entre 2005 e 2007 a 
produção de minério da EFVM aumentou de 98 milhões de toneladas para 115,9 milhões 
e a das demais cargas foi reduzida de 28,1 para 19,7 milhões de toneladas, um total de 8,4 
milhões de toneladas, evidenciando sua prioridade ao atendimento do transporte de 
minério de ferro induzida pelo limite de capacidade da via e a alta demanda por este 
produto. 
 
A atual crise econômica mundial reduziu as exportações de minério de ferro e demais 
mercadorias e conseqüentemente a produção da EFVM, proporcionando um aumento de 
sua oferta de capacidade para terceiros. Essa situação deve persistir somente no curto 
prazo. Com as previsões de retomada das exportações de minério de ferro para os 
próximos anos, a EFVM deve voltar a priorizar o transporte de minério em detrimento 
das cargas de terceiros, retomando a política de transporte praticada até 2008. 
 
Se examinarmos o corredor que demanda ao Rio de Janeiro e São Paulo, verificamos que 
apesar de alguns investimentos feitos, a FCA não parece estar preocupada em melhorar 
substancialmente as condições operacionais das suas linhas e em disputar de forma 
agressiva o mercado de cargas detectado no eixo. 
 
A falta de competição dos concessionários no mercado de cargas ou mesmo o 
desinteresse na movimentação de cargas de terceiros evidencia a necessidade da adoção 
de um novo modelo de exploração ferroviária. Nesse sentido, o Governo do Espírito 
Santo deve buscar junto ao governo federal meios de assegurar e implantar formas 
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efetivas de competição entre os operadores de ferrovias que servem o Estado, para 
atender a demanda de transportes projetada pelo PELTES. 
 
O governo estadual deve atuar junto à ANTT e ao núcleo central do governo federal 
apoiando a adoção do novo modelo de gestão operacional baseado no direito de 
passagem, que está sendo analisado pela Agência, e incentivar a implantação, pela 
VALEC, de novas infra-estruturas ferroviárias consideradas essenciais ao 
desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, a serem exploradas no modelo de 
open access por diversos operadores, garantindo o estado de competição requerido. 
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4. COMPONENTE PORTUÁRIO 
 

4.1 Diagnóstico da Situação Atual 
 
Do ponto de vista geográfico, o Sistema Portuário do Espírito Santo está essencialmente 
localizado na Cidade de Vitória e suas proximidades. Com o passar dos anos o Porto de 
Vitória procurou espaços do outro lado do estuário. Outros portos e terminais começaram 
a se instalar nos complexos industriais da VALE e da então chamada Companhia 
Siderúrgica de Tubarão (hoje ArcelorMittal). Assim foram implantados os terminais de 
Tubarão e de Praia Mole. 
 
Em seguida, foi construída a bacia de Barra do Riacho cuja principal função era atender a 
implantação do Terminal da Aracruz, o PORTOCEL, situado a cerca de 70 km ao norte 
de Vitória. 
 
Depois de mais de 20 anos sem ampliações expressivas na sua infra-estrutura portuária, o 
Espírito Santo encontra-se no momento sujeito a uma demanda explosiva por novas 
instalações portuárias. Esta demanda deverá, sem dúvida, sofrer das conseqüências da 
crise financeira mundial, mas muitos projetos deverão ser mantidos, já que são destinados 
ao atendimento comercial que se verificará daqui a alguns anos, após passar o atual 
período de turbulência. 
 
O sistema portuário do Espírito Santo é composto essencialmente por dois complexos 
principais de portos e terminais de uso privativo (TUP). O primeiro inclui os portos que 
operam no quadro da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA: o Porto de Vitória, 
e o Porto de Barra do Riacho. 
 
O segundo é constituído pelos seguintes terminais: 
 

- o Terminal de Tubarão; 

- os terminais de carvão e de produtos siderúrgicos, em Praia Mole; 
- o Terminal de Ponta do Ubu (Samarco); 
- os terminais da PETROBRAS; 

- o terminal de barcaças da ArcelorMittal. 
 
 

4.1.1 Porto de Vitória 
 
A área do porto de Vitória foi definida pelo Decreto nº 4.333, de 12 de Agosto de 2002. 
O porto está situado em ambos os lados da Baía de Vitória – estuário do Rio Santa Maria 
– ocupando parte da cidade de Vitória e do município de Vila Velha. O Porto de Vitória 
conta ainda com duas outras áreas em Praia Mole, englobando a bacia de evolução das 
instalações portuárias ali existentes e todo o seu molhe de proteção. As Ilustrações 1.23 e 
1.24 mostram a localização da sua área e a visão atual do porto. 
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Ilustração 1.23 - Localização do Porto de Vitória 

 

 
Ilustração 1.24 - O Porto de Vitória Atual 

 
 
Situação Física 
 
A parte do porto situada na Ilha de Vitória é constituída pelo Cais de Vitória, conhecido 
como Cais Comercial, e pelo Terminal da Ilha do Príncipe. 
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Na margem oposta do Estuário do Rio Santa Maria, situada no continente, estão 
localizadas as instalações portuárias que constituem o Terminal da Companhia Portuária 
de Vila Velha S/A - CPVV; o Terminal de Vila Velha – TVV; o Cais de Capuaba 
(CODESA/berços 201 e 202); o Terminal de Peiú; o Cais de Paul (terminal para 
movimentação de ferro gusa); e o Terminal de Combustíveis (FRANNEL e TA-OIL). 
 
O Cais Comercial, por estar situado na área central mais antiga da cidade, encontra-se 
totalmente envolvido por ela. O sistema viário de acesso ao porto não se distingue das 
vias de trânsito urbano, as quais se acham praticamente saturadas de veículos que por elas 
trafegam em grande volume. Na retaguarda de Capuaba e Paul, situados em Vila Velha, 
existem vários núcleos habitacionais de média e alta densidade demográfica e o acesso 
também é feito através do sistema viário urbano. 
 
As ferrovias Centro Atlântica (FCA) e Vitória-Minas (EFVM) oferecem os acessos 
ferroviários ao porto de Vitória, exceção feita para o Caís Comercial, cujas linhas férreas 
foram desativadas. 
 
O canal de acesso marítimo é alongado e estreito, com calado máximo de 10,67 m. Os 
navios no seu percurso devem fazer de duas a três mudanças de direção. A bacia de 
evolução tem aproximadamente 150 m de raio, com o mesmo calado. 
 
O acesso marítimo constitui hoje o maior problema do Porto de Vitória por causa da 
limitação do calado e da limitação no comprimento dos navios. Numa época onde 
ocorrências de navios com mais de 250 m de comprimento e calado maior de 12 m se 
tornam um fato corriqueiro, as restrições em acessar o porto limitam seu potencial. 
 
As instalações de acostagem disponíveis no Porto de Vitória estão apresentadas no 
Quadro 1.29. A Ilustração 1.25 mostra a visão aérea do Cais de Capuaba, com o terminal 
de contêineres. 
 
Com relação às instalações de armazenagem, as áreas e instalações disponíveis são, na 
maioria dos casos, insuficientes para o atendimento à demanda verificada. 
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Quadro 1.29 

PORTO DE VITÓRIA
Instalações de Acostagem

COMPRIMENTO PROFUNDIDADE ESTADO
(m) EFETIVA (m) FÍSICO

CAIS COMERCIAL
101 a 104 776(1) 9,0 a 10,5 Em manutenção Carga Geral

TERMINAL DA FLEXIBRAS (Ilha do Príncipe)
Tubos flexíveis e 

906 130(2) 6,7 Regular Atendimento de
Plataformas

CAIS DE CAPUABA
203 374,3 11,5 Bom Contêineres e
204 Em ampliação Carga Geral 
205 para 464,3 Arrendado ao TVV

201(3) 397 10,67 Bom Grãos e 
202 Carga Geral

207 187(4) 10,67 Regular Espera de 
Barcos

TERMINAL DE GUSA DO PAUL
905 160 10,67 Regular Ferro 

Gusa
TERMINAL DE PEIÚ DO PAUL

206 260 10,67 Regular Cargas 
Variadas

CPVV
903 Pier com 205 m 10,5 Ótimo Atendimento às 

 + Dolfins Plataformas

TERMINAL DE GRANÉIS LÍQUIDOS DE SÃO TORQUATO
Pier + Dolfins 

902 Navio com 162 m 8,23 Regular Líquidos a granel
(máximo)

(1) 570 m operacionais
(2) A estrutura (dolfins) permite a atracação de barcos com 130 m no máximo
(3) Antigo Atalaia
(4) A estrutura (dolfins) permite a atracação de barcos com 187 m no máximo

BERÇOS USO
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Ilustração 1.25 - Visão Aérea do Cais de Capuaba 

 
As principais áreas consideradas para a expansão do Porto de Vitória são o canto do 
Jaburuna e o Saco de Aribiri. Para a primeira, a NISIBRA está desenvolvendo um projeto 
para expansão das atividades de movimentação de carga e para atendimento a 
plataformas de petróleo (vide Ilustração 1.26). 
 

 

Ilustração 1.26 - Área de Expansão Potencial em Jaburuna 

 
O Saco do Aribiri apresenta hoje problemas de caráter ambiental, além de ser área 
pressionada pela cidade. O seu desenvolvimento portuário é possível, mas limitado. 
 
Além dessas áreas, a CODESA desenvolveu projeto para a recuperação e expansão do 
Cais Comercial, conforme mostrado a seguir. 
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Ilustração 1.27 - Plano de Recuperação do Cais Comercial do Porto de Vitória 

 
Esse projeto está conjugado ao aprofundamento e alargamento do acesso marítimo do 
porto incluído no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com previsão de 
calado máximo para 12,5 metros, e aumenta em cerca de 20 m a largura do cais atual (que 
necessita de reparos) e em 100 m o seu comprimento, gerando uma retaguarda um pouco 
maior do que a atual (34.999 m² em vez de 16.000 m²). 
 
Como comentário inicial, é necessário salientar que esse projeto encontra a limitação 
principal no tráfego urbano que continuará a prejudicar o sistema operacional do porto. 
Além disso, a expansão do cais diminui a área de manobra disponível para navios de 
maior porte, que hoje já encontram restrições para utilização do porto. Adicionalmente, é 
necessário salientar que os navios modernos exigem uma retaguarda portuária mais ampla 
do que a projetada. 
 
 
Operação de Cargas 
 
O Quadro 1.30 apresenta a movimentação do Porto de Vitória segundo as diversas 
instalações consideradas. No Quadro 1.31 pode ser vista a movimentação das principais 
mercadorias operadas em Vitória. 
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Quadro 1.30 

PORTO DE VITÓRIA
Carga pelos Diferentes Terminais do Porto (em Toneladas)
   

TERMINAL 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cais Comercial 692,72 651,18 676,90 769,19 629,83 624,89
Cais Capuaba 908,14 843,62 822,66 1.009,08 1.594,97 1.565,27
Terminal Vila Velha - TVV 1.955,13 2.320,59 2.753,62 3.018,24 3.329,42 3.290,30
Terminal PEIÚ 199,87 213,57 309,97 278,21 328,85 648,63
Flexibras 39,39 24,18 27,48 27,01 40,95 48,36
Terminal Granéis Líquidos 171,63 80,46 50,47 40,46 0,00 0,00
Cais Paul - GUSA 1.903,36 1.847,16 2.488,16 2.180,77 1.650,54 822,42
CPVV - Granéis Líquidos 151,94 119,77 149,20 189,46 258,03 237,63
CPVV - Outros 39,67 35,54 69,47 65,97 99,44 104,72

TOTAL GERAL 6.061,85 6.136,05 7.347,92 7.578,40 7.932,03 7.342,21

Fonte: CODESA  
 

Quadro 1.31 

PORTO DE VITÓRIA
Principais Mercadorias nos Terminais da Baía de Vitória (em Toneladas)

CARGA 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produtos Siderúrgicos 218.718 172.885 262.235 420.218 547.682 285.891
Mármore/Granito 609.320 682.435 721.027 785.891 1.112.137 947.008
Celulose 335.251 351.738 346.434 368.036 191.414 217.977
Bobinas de Papel 14.703 10.491 11.336 566 - -
Trigo 485.786 398.127 204.615 210.486 385.539 417.594
Malte 199.556 219.885 225.204 193.657 231.749 176.222
Arroz - 13.179 14.271 - - -
Açúcar 205.529 172.701 191.516 254.584 220.903 154.751
Fertilizante 70.346 81.392 171.548 - 35.300 205.573
Ferro Gusa 1.903.355 1.847.157 2.488.156 2.180.773 1.650.543 960.351
Granel Líquido 171.630 80.463 50.467 40.462 - -
Tubo Flexível 35.644 22.644 24.337 24.392 38.607 37.463
Carga Conteinerizada 1.406.165 1.727.277 2.172.652 2.520.321 2.892.710 2.998.000
N° de Contêineres (TEUs) 128.451 143.564 190.535 220.761 250.004 266.195
Automóveis (unidade) 22.924 14.187 18.367 17.022 18.991 ND

Fonte:CODESA  
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A carga conteinerizada responde por 45% da movimentação total do porto. Junto com 
ferro gusa, mármores e granitos, representam 67% do total operado em 2008. 
 
A CODESA tem hoje uma participação limitada na vida portuária do Estado, voltada 
praticamente para o Porto de Vitória. Apesar de ser responsável pelo porto de Barra do 
Riacho, toda a operação portuária é realizada por um terminal privativo - o PORTOCEL. 
 
Do ponto de vista físico, o problema principal do Porto de Vitória é o acesso marítimo, 
estreito, com profundidades inadequadas à demanda das embarcações modernas, e com 
restrições geológicas para seu aprofundamento. Mesmo os berços com boa profundidade 
não conseguem operar navios de maior porte devido às limitações do acesso marítimo. 
 
A operação do porto é prejudicada pela pressão que as áreas urbanas exercem sobre o 
porto, impedindo a ampliação das áreas de retaguarda e dificultando o acesso terrestre. O 
projeto existente de aumentar a área de retaguarda pelo avanço do Cais Comercial em 
cerca de 20m parece insuficiente já que não soluciona o problema do tráfego urbano e 
que, por critérios modernos, a área de serviço continuará insuficiente. 
 
Resumindo, o Porto de Vitória é um porto de concepção antiga, com restrições de acesso 
marítimo e terrestre, com uma estrutura de terminais que não atende mais à demanda de 
navios de grande porte. 
 
 

4.1.2 Terminais Portuários em Praia Mole 
 
As instalações portuárias em Praia Mole, localizadas na Ponta de Tubarão, são 
constituídas por dois terminais de uso privativo: 
 

- Terminal de Carvão de Praia Mole (TPM), de propriedade e administrado pela 
VALE; 

- Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS), de propriedade e administrado pelo 
condomínio formado pela ArcelorMittal, GERDAU AÇOMINAS e Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A (USIMINAS). 

 
O acesso ferroviário à área portuária é feito através da de Ferro Vitória - Minas (EFVM), 
que permite a ligação dos terminais à região de produção siderúrgica de Minas Gerais. 
 
O acesso marítimo se dá através do Canal de Tubarão, com 3.800 m de comprimento, 
285 m de largura e 18 m de profundidade. A bacia de evolução tem raio de 300 m e 
mesma profundidade. 
 
Os berços do TPS e TPM têm comprimento e profundidade adequados à frota de navios 
que opera nesses terminais. 
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Ilustração 1.28 - Vista do TPS e TPM em Praia Mole 

 
Atualmente o TPS está desenvolvendo um projeto de expansão em mais três berços, 
necessários para atender sua previsão de exportação futura. A Ilustração 1.29 descreve o 
projeto, em fase de desenvolvimento adiantado. 
 

 

Ilustração 1.29 - A Expansão Considerada pelo TPS 
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Quadro 1.32 

PRAIA MOLE
Movimentação Geral de Cargas (em toneladas)

ESPECIFICAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Longo Curso 7.488.716 7.288.761 6.567.090 5.978.201 5.759.689 5.810.321
  - Carga Geral (Produtos Siderúrgicos) 7.488.716 7.228.761 6.566.665 5.978.201 5.759.689 5.810.321
  - Granel Sólido - - 425 - -

Cabotagem 25.715 93.635 325.940 532.761 460.319 83.735
  - Carga Geral 25.715 93.635 325.940 532.761 460.319 83.735

TOTAL EMBARQUE 7.514.431 7.322.396 6.893.030 6.510.962 6.220.008 5.894.056

Longo Curso 10.498.552 10.597.440 11.003.677 10.286.626 10.767.551 11.488.935
 - Granel Sólido (Carvão Principalmente) 10.496.521 10.406.468 10.959.858 10.277.664 10.766.169 11.488.935
 - Carga Geral 2.031 190.972 43.819 8.962 1.382 -

Cabotagem 2.219.758 1.485.265 2.202.667 967.905 115.571 185.674
  - Granel Sólido 2.219.758 1.456.358 2.202.667 967.905 115.571 185.674
  - Carga Geral - 28.907 - - - -

TOTAL DESEMBARQUE 12.718.310 12.082.705 13.206.344 11.254.531 10.883.122 11.674.609

TOTAL 20.232.741 19.405.101 20.099.374 17.765.493 17.103.130 17.568.665

Fonte: ANTAQ  
 
A movimentação de granéis sólidos em Praia Mole tem mostrado uma tendência 
decrescente. Também a exportação de produtos siderúrgicos tem mostrado uma ligeira 
tendência declinante. 
 
Operacionalmente, Praia Mole já atingiu sua capacidade no que se refere a produtos 
siderúrgicos e superou sua capacidade em relação a graneis sólidos, nas condições 
operacionais vigentes. 
 
Praia Mole apresenta terminais de concepção moderna, com profundidades excelentes 
para a navegação que o freqüenta. Necessita, no entanto, de investimentos para o 
atendimento da demanda prevista. 
 
 

4.1.3 Porto de Barra do Riacho 
 
O Porto de Barra do Riacho está situado no Município de Aracruz, litoral norte do Estado 
do Espírito Santo, próximo do distrito de Barra do Riacho. 
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Ilustração 1.30 - Porto de Barra do Riacho (sem Expansão) 

 
Conta com acesso rodoviário (ES 010) e ferroviário (EFVM), através do ramal com 
extensão aproximada de 40 km. 
 
O Porto de Barra do Riacho é protegido artificialmente delimitado por 2 molhes: o molhe 

norte, com 850,0 m de comprimento, e o molhe sul, com 1.420 m de comprimento. 
 
O acesso marítimo se dá por canal com 159 m de largura e 650 m de comprimento. Sua 
profundidade varia de um máximo de 13,5 m a um mínimo de 12,0 m. A bacia de 
evolução, localizada no interior dos molhes de proteção, tem diâmetro de 360 m e 
profundidade de 11,8 m. 
 
A natureza do fundo varia de argila siltosa, pouco arenosa, de constituição de média a rija 
e de cor cinza, a uma argila pouco siltosa e muito arenosa, mole à rija e de cor cinza clara. 
 
O canal e a bacia de evolução estão sendo dragados para aumento de profundidade até 
12,5 m. 
 
Barra do Riacho dispõe hoje apenas de um terminal privativo, da PORTOCEL, que 
pertence à ARACRUZ e à CENIBRA. A PETROBRAS está construindo instalações 
próprias de um terminal portuário na bacia definida pelos molhes. 
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As instalações da PORTOCEL compreendem um terminal para navios de longo curso e 
cabotagem e um terminal para barcaças, com comprimento de berços e profundidades 
adequadas. 
 
A movimentação de Barra do Riacho, centrada no terminal da PORTOCEL, tem crescido 
muito rapidamente nos últimos anos, devido essencialmente à movimentação de celulose 
que inclui também as exportações da VERACEL, empresa do Sul da Bahia que conta 
com participação acionária da ARACRUZ. As perspectivas são muito otimistas, 
considerando a expansão da ARACRUZ e da VERACEL, e considerando também a 
entrada da PETROBRAS na movimentação do Porto. 
 
O Quadro 1.33 apresenta a movimentação em Barra do Riacho para o período 2002 a 
2007. 
 

Quadro 1.33 

PORTO DE BARRA DO RIACHO
Movimentação Geral de Cargas (em Toneladas)

ESPECIFICAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Longo Curso 3.322.249 2.796.390 3.080.523 3.450.998 4.329.062 3.197.634
  - Carga Geral (Celulose principalmente) 2.302.598 2.773.532 3.062.202 3.450.998 4.329.062 3.197.634
  - Granel  Líquido 19.651 22.858 18.321 - - -

Cabotagem - - - 49.328 45.268 106.636
  - Carga Geral - - - 49.328 45.268 106.636

TOTAL EMBARQUE 2.322.249 2.796.390 3.080.523 3.500.326 4.374.330 3.304.270

Longo Curso 6.751 4.683 5.034 - 4.020 -
  - Granel Líquido - - 5.034 - - -
  - Carga Geral 1.744 4.683 - - 4.020 -
  - Granel Sólido 5.007 - - - - -

Cabotagem (navios) 87.948 99.921 116.621 399.243 123.158 844.486
  - Granel Sólido (Sal principalmente) 87.948 99.921 116.621 143.299 123.158 96.550
  - Carga Geral - - - 255.944 - 747.936

Cabotagem (Barcaças) - 1.156.722 995.236 1.301.158 2.696.796 1.142.956
  - Carga Geral (Cavacos) - 1.156.722 995.236 1.301.158 2.696.796 1.142.956

TOTAL DESEMBARQUE 94.699 1.261.326 1.116.891 1.700.401 2.823.974 1.987.442

TOTAL GERAL 2.416.948 4.057.716 4.197.414 5.200.727 7.198.304 5.291.712

Fonte – ANTAQ e CODESA

*Dados preliminares  
 
A expansão do PORTOCEL está em curso, e inclui a construção de um berço adicional, 
um novo terminal de barcaças, um novo armazém para celulose e a dragagem do terminal 
para 12,5 m. Espera-se, com isso, aumentar a capacidade do terminal para a exportação 
anual de 7,5 milhões de toneladas de celulose. 
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A Ilustração 1.31 aponta, a seguir, o esquema previsto de expansão. 
 

 
Ilustração 1.31 - PORTOCEL - Esquema de Expansão (em Final de Implantação) 

 
As Ilustrações 1.32 e 1.33, a seguir, ilustram os planos existentes na CODESA para a 
ocupação da bacia do Porto de Barra do Riacho. A localização da PETROBRAS no 
módulo deve obrigar uma atualização do atual PDZ conforme apresentado nas figuras 
citadas. 
 
As Ilustrações 1.34 a 1.36 apresentam as fases de expansão previstas pela PORTOCEL. 
 
A Ilustração 1.37 apresenta o projeto do píer da PETROBRAS, em fase de implantação. 
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Ilustração 1.32 - Barra do Riacho - Aproveitamento Proposto (PDZ Atual) 

 

 

Ilustração 1.33 - Barra do Riacho - Aproveitamento Proposto de Longo Prazo (PDZ Atual) 
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Ilustração 1.34 - PORTOCEL - Esquema de Expansão (Etapa - Até 2012) 

 

 
Ilustração 1.35- PORTOCEL - Esquema de Expansão (Etapa 2012 - 2014) 
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Ilustração 1.36 - PORTOCEL - Esquema de Expansão (Etapa após 2014) 

 

 

Ilustração 1.37 - Esquema de Expansão da PETROBRAS 

 
O Porto de Barra do Riacho apresenta hoje os seguintes problemas: 
 

- uma área protegida não completamente abrigada da agitação provocada pelas 
ondas oceânicas; 

- uma área de expansão portuária limitada, na bacia hoje delimitada; 
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- um solo resistente às operações de dragagem que são, em conseqüência, 
encarecidas; 

- a falta de planejamento integrado das instalações gerais de infra-estrutura como 
água, drenagem, esgotos, eletricidade e acessos terrestres; 

- a necessidade de reavaliar o uso do espaço e a definição do crescimento portuário. 
 
Por outro lado, o porto goza de amplas áreas de retaguarda e, potencialmente, de 
excelentes acessos terrestres. 
 
O terminal da PORTOCEL é especializado, muito bem operado e programado, o que 
permite uma alta taxa de ocupação sem muitos tempos de espera para navios e barcaças. 
 
 

4.1.4 Sistema Portuário da VALE 
 
O Sistema Portuário da VALE é composto pelos Terminais abaixo: 
 

- o Terminal de Tubarão (de propriedade da VALE); 
- o Terminal de propriedade da Samarco na Ponta de Ubu (a VALE e BHP Billiton 

ocupam posição de parceiros igualitários no capital social da empresa). 
 
 
Terminal de Tubarão 
 
O Terminal de Tubarão usa o mesmo acesso marítimo de Praia Mole. Sua bacia de 
evolução possui raio de 300 m e profundidade de 17,1 m. 
 
As Ilustrações 1.38 e 1.39 apresentam o Terminal de Tubarão na sua situação atual. 
 

 
Ilustração 1.38 - Vista do Terminal de Tubarão 
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Ilustração 1.39 - Terminais de Grãos e Fertilizantes 

 

As características das instalações portuárias que compõem o Terminal de Tubarão, 
discriminadas a seguir, podem ser vistas no Quadro 1.34, por tipo de movimentação de 
produtos. 

- TMF – Terminal de Minério de Ferro: incluí dois piers com 3 frentes de atracação. 

- TPD – Terminal de Produtos Diversos: inclui dois terminais – TPD3, para grãos, e 
TPD4, para fertilizantes e outros produtos. 

- TGL – Terminal de Graneis Líquidos. 
 

Quadro 1.34 

TERMINAL DE TUBARÃO
Instalações de Acostagem dos Principais Terminais

COMPRIMENTO PROFUNDIDADE CALADO*
(m) (m) (m)

Pier 1 - Norte TMF 353,7 18,0 17,0 Minério de Ferro
Pier 1 - Sul TMF 340,3 17,0 15,5 Minério de Ferro
Pier 2 - TMF 400,0 24,0 20,0 Minério de Ferro
Pier 3 - PD3 300,0 13,0 14,7 Fertilizantes e Outras Cargas
Pier 4 - TPD4 240,9 16,0 12,0 Grãos e Farelos
Pier 5 - TGL 124,5 12,5 11,3 Granéis Líquidos

Fonte: Vale

(*)Pode-se acrescer ao calado a altura de maré do momento

PIER USO
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Falta ao Terminal de Tubarão, um plano diretor de longo prazo. No entanto, sem obras 
importantes de proteção, o Terminal não conta com muita capacidade de expansão em 
termos de geração de berços. A disponibilidade de área de retaguarda, muito solicitada 
pelo crescimento industrial da VALE, está limitada. No momento, a VALE só considera 
a otimização do uso de suas instalações fixas, como a substituição dos carregadores de 
minério mais antigos. 
 
Os Quadros 1.35 e 1.36 descrevem a movimentação de carga do Terminal. Como a 
PETROBRAS opera o TGL, destacou-se em separado o fluxo de granéis líquidos. 
 
Os fluxos de carga mais importantes de Tubarão são: minério de ferro, soja e derivados, 
milho e fertilizantes. A primeira carga domina fortemente todas as outras e dispõe de 
instalações potentes para sua movimentação. 
 
 

Quadro 1.35 

TERMINAL DE TUBARÃO*
Movimentação de Cargas (em Toneladas)

ESPECIFICAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EMBARQUE 73.531.303 74.571.296 82.436.108 96.576.789 92.184.127 102.295.112

Longo Curso 73.531.303 74.571.296 82.436.108 96.576.789 92.184.127 102.295.112
Granel Sólido 
(Minério de Ferro, Soja e Milho)
Granel  Líquido
(Derivados de Petróleo)

Cabotagem - - - - -

DESEMBARQUE 988.374 1.428.865 1.439.185 997.902 1.055.527 1.163.275

Longo Curso 988.374 1.428.865 1.439.185 997.902 1.055.527 1.163.275
Granel Sólido 
(Fertilizantes e Outros)

Carga Geral 92.612 53.787 - - -

Cabotagem - - - - - -

TOTAL 74.519.677 76.000.161 83.875.293 97.574.691 93.239.654 103.458.387

Fonte: ANTAQ - Anuário Estatístico 

*Exceto TGL

895.762 1.375.078 1.439.185 997.902 1.055.527 1.163.275

354.482 156.430 18.075 - - -

73.176.821 74.414.866 82.418.033 96.576.789 92.184.127 102.295.112

] 

 
 
 
 

Quadro 1.36 
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TERMINAL DE TUBARÃO
Terminal de Granéis Líquidos*
Movimentação de Cargas (em Toneladas)

ESPECIFICAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

DESEMBARQUE 672.639 567.874 557.924 1.096.742 1.124.255 1.214.280
Cabotagem 672.639 567.874 557.924 1.096.742 1.124.255 1.214.280
Granel  Líquido
(Derivados de Petróleo)

Fonte: ANTAQ - Anuário Estatístico 
*Operado pela PETROBRAS

672.639 567.874 557.924 1.096.742 1.124.255 1.214.280

 
 
Os principais problemas do Terminal de Tubarão podem ser resumidos da seguinte 
forma: 
 

- problemas de agitação do plano da água na bacia do Terminal, que geram 
limitações de atracação no TGL (Terminal de Graneis Líquidos). 

- alta taxa de espera dos barcos para atracar, o que assinala a saturação das 
instalações operacionais existentes. 

- capacidade limitada de expansão portuária na bacia atual, especialmente na área 
de retaguarda. 

 
O Terminal de Tubarão se distingue por profundidades muito grandes da lâmina d’água, 
o que permite aos maiores graneleiros do mundo atracar nos seus berços. 
 
O TPD 3 e o TPD 4 não apresentam, no entanto, as melhores instalações possíveis para a 
operação dos granéis aos quais são destinados. A eficiência do sistema de torres fixas 
para o carregamento de soja e farelos é discutível apesar da excelente mobilização 
operacional que se verifica. A operação de fertilizantes e produtos químicos inorgânicos 
também não é a melhor devido às deficiências do cais (que não suporta equipamentos 
sobre trilhos), agravadas por acidente ocorrido. 
 
De forma geral, o Terminal está chegando ao limite de sua capacidade de expansão, 
considerando a bacia delimitada. Qualquer aumento substancial de capacidade que reduza 
as esperas dos navios necessitará de obras de porte ou da procura de outro local. 
 
 
Terminal da Samarco na Ponta de Ubu 
 
O Terminal da Ponta de Ubu está localizado no litoral sul do Espírito Santo a cerca de 
70 km de Vitória. O Terminal foi construído para escoar a produção de pelotas de 
minério de ferro da Samarco e movimenta também carvão em pequenas quantidades. 
 
A Ilustração 1.40 apresenta a situação atual do Terminal da Samarco na Ponta do Ubu. 
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Ilustração 1.40 - Terminal da Samarco na Situação Atual 

 
O acesso rodoviário é feito pelas BR-101, BR-262, e pelas ES-146 e Rodovia do Sol. O 
terminal não tem ligação ferroviária. Existe a possibilidade da construção de um ramal a 
partir da ferrovia Litorânea Sul, prevista para ser implantada pela EFVM/FCA a partir de 
2010. A construção de uma siderurgia em Anchieta, anunciada pela VALE, exigirá a 
construção desse acesso. 
 
Um sistema de mineroduto com 396 km de extensão liga a região de mineração às 
fábricas de pelotização em Ubu, com capacidade de movimentar 16,5 milhões de 
toneladas secas por ano. 
 
O canal de acesso tem 1.852 m de comprimento, 370 m de largura e profundidade média 
de 20 m. O calado máximo dos navios é de 16,8 m, acrescido de maré na saída. Na 
entrada é de 13 m devido à profundidade na bacia de evolução. A bacia de evolução tem 
raio de 305 m. 
 
O Quadro 1.37 descreve a movimentação anual dos fluxos de carga pelo terminal. 
 

Quadro 1.37 

TERMINAL DA SAMARCO
Movimentação de Cargas (em 1.000 Toneladas)

CARGA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Minério de Ferro
(exportação)

Carvão
(importação)

15.963,51 16.421,76

199,891 250,796 128,688 168,147 271,029 222,282 250,386 264,986

14.502,31 11.608,35 14.850,18 16.389,49 16.319,40 15.484,14
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O Terminal está operando corretamente, com uma boa programação. Está próximo à sua 
capacidade máxima devido à capacidade do mineroduto. Aumentando a eficiência 
operacional e mantendo uma programação rigorosa de embarcações, o terminal pode 
aumentar a capacidade de carregamento no seu berço de atracação. 
 
O porto apresenta um bom potencial de crescimento. 
 
 

4.1.5 Terminais do Sistema PETROBRAS 
 
Compõem o Sistema PETROBRAS os seguintes terminais: 
 

- o Terminal de Regência, já desativado; 
- o Terminal Norte Capixaba da TRANSPETRO; 
- o TGL (Terminal de Graneis Líquidos) em Tubarão, já comentado. 

 
Além desses terminais, a PETROBRAS, através da TRANSPETRO, planeja a construção 
de um novo terminal em Ubu e outro em Barra do Riacho, como já apresentado, para 
movimentar gás e gasolina. 
 
O Terminal Norte Capixaba substituiu o Terminal de Regência, recebendo petróleo 
extraído em terra por oleoduto, armazenando e enviando o produto por meio de monobóia 
para o navio. Adicionalmente, o terminal deverá receber um subproduto do gás tratado 
em Cacimbas, o C5+, que deverá ser adicionado ao petróleo e enviado para a refinaria. 
 
Em 2007, este terminal movimentou 979.850 toneladas. 
 
A Ilustração 1.41 mostra as instalações existentes constituídas por um parque de tanques 
e uma monobóia. 
 

 
Ilustração 1.41 - Terminal Norte Capixaba da TRANSPETRO 
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4.1.6 Terminal de Barcaças Oceânicas da ArcelorMittal 
 
Inaugurado em outubro 2006, o Terminal de Barcaças Oceânicas (TBO) destina-se 
essencialmente à transferência de bobinas de aço produzidas pela ArcelorMittal para a 
usina de laminação Vega do Sul (pertencente ao mesmo grupo) situada perto do Porto de 
São Francisco do Sul. 
 
Pelo terminal está previsto o embarque de cerca de 1,1 milhões de toneladas/ano de 
bobinas. 
 
A operação das barcaças e dos empurradores está sob a responsabilidade da Companhia 
de Navegação Norsul, que projetou e construiu o sistema. O percurso de 630 milhas 
náuticas (aproximadamente 1.167 km) do Espírito Santo a Santa Catarina é completado 
em três dias. A frota de quatro barcaças e dois empurradores permite que se tenha uma 
barcaça em cada um dos dois terminais continuamente. 
 
A ArcelorMittal está considerando expandir o terminal para atender ao crescimento 
projetado do seu tráfego de cabotagem (projeto Porto Marlim). 
 
A Ilustração 1.42 apresenta o terminal de barcaças na sua configuração atual. 
 

 
Fonte: ArcelorMittal 

Ilustração 1.42 - Vista Geral do Terminal da ArcelorMittal 

 
 

4.1.7 Portos e Terminais em Fase de Planejamento 
 
As expansões portuárias consideradas no Espírito Santo encontram-se listadas a seguir: 
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- Porto de Vitória: alargamento do Cais Comercial e aprofundamento do Canal de 
Acesso; 

- Praia Mole: expansão do Terminal de Produtos Siderúrgicos; 
- Porto de Barra do Riacho: expansão em curso da PORTOCEL e inicio de 

implantação do Terminal da PETROBRAS; 

- Terminal da Samarco: expansão planejada para atender o crescimento da 
exportação. 

 
A esses projetos devem-se acrescentar os seguintes em diversos estágios de 
desenvolvimento: 
 

- novo terminal de exportação de minério de ferro da FERROUS; 

- novo terminal da VALE em Ubu, em fase de estudos; 
- novo terminal da PETROBRAS na ponta de Ubu para o atendimento de supply 

boats; 

- novo terminal da ArcelorMittal (Porto Marlim); 

- novo porto público em Ponta de Tubarão, projeto desenvolvido pela CODESA. 
 
Além desses projetos, deve-se considerar: 
 

- o projeto do estaleiro da JURONG, nas proximidades de Barra do Riacho; 
- a instalação de um parque de tanques para produtos químicos da empresa 

norueguesa ODFJELL, na retaguarda de Barra do Riacho. 
 
 
Terminal da FERROUS 
 
O Terminal de Presidente Kennedy, com características de instalação off shore para poder 
atingir profundidades adequadas, deverá ser abastecido por um mineroduto, de forma 
semelhante à Samarco. Estão ainda previstas usinas para pelotização. 
 
A empresa adquiriu cerca de 13 milhões de metros quadrados em área de litoral e 
pretende exportar anualmente, numa primeira etapa, cerca de 50 milhões de toneladas, 
passando posteriormente para 70 milhões anuais. 
 
As Ilustrações 1.43 e 1.44 permitem a visualização projeto. 
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Ilustração 1.43 - Posição Geográfica do Terminal da FERROUS no Espírito Santo 

 

 
Ilustração 1.44 - Concepção Preliminar do Terminal da FERROUS 
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Terminal da Companhia Siderúrgica em Ubu (VALE) 
 
Esse terminal estava previsto para atender à Usina Siderúrgica de Vitória, que teve sua 
localização vetada por motivos ambientais. Posteriormente a VALE anunciou a 
implantação de nova usina, agora com produção prevista de 5 milhões de toneladas/ano 
de produtos siderúrgicos. 
 
O terminal foi planejado para operar na importação de carvão e na exportação de placas 
de aço (Ilustração 1.45). 
 

 

Ilustração 1.45 - Concepção do Terminal da VALE em Ubu 
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Base de Apoio Marítimo da TRANSPETRO em Ubu 
 
Terminal off shore, ligado ao continente por uma ponte sobre estacas, posicionada em 
paralelo à ponte do terminal da Samarco, mais ao Sul. Esse projeto, que deve servir as 
bases marítimas da PETROBRAS, sofreu pequenas alterações para diminuição do seu 
custo de construção. 
 
A Ilustração 1.46 mostra a localização da Base. 
 

Base de Apoio Marítimo de Ubu

 
 Fonte: PETROBRAS/TRANSPETRO 

Ilustração 1.46 - Concepção da Base de Apoio da BRASPETRO em Ubu 

 
 
Estaleiro da JURONG 
 
Projeto em fase adiantada de concepção. O interesse na sua concepção provém do fato 
que ele se localiza a cerca de 1.100 m ao sul de Barra do Riacho, em terreno que está 
sendo adquirido da ARACRUZ. 
 
Destina-se o estaleiro a construir plataformas para a PETROBRAS e a prestar serviços de 
reparos navais para navios de grande porte como os do tipo Capesize, por exemplo. 
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Terminal da ArcelorMittal 
 
O projeto visa a atender a estratégia futura de distribuição de produtos siderúrgico da 
ArcelorMittal Tubarão, por cabotagem, suportando o crescimento projetado para o 
mercado interno. Trata-se de um terminal privativo localizado na Ponta de Tubarão, em 
frente à usina siderúrgica. O empreendimento encontra-se em fase de estudo. 
 
Sua concepção preliminar pode ser vista na Ilustração 1.47. 
 

 
Fonte: ArcelorMittal 

Ilustração 1.47 - Concepção Preliminar do Terminal Porto Marlim 

 
 
Porto Público na Ponta de Tubarão (CODESA) 
 
A CODESA, partindo da iniciativa da Intersindical,organização capixaba que agrega os 
sindicatos de mão de obra portuária do Estado, está interessada em desenvolver um novo 
porto público na Ponta de Tubarão, na área entre os atuais terminais de Praia Mole e o 
terminal projetado da ArcelorMittal. 
 
A Ilustração 1.48 apresenta a concepção inicial do terminal realizada pela CODESA, com 
as seguintes características, com custo estimado de aproximadamente R$ 2 bilhões: 
 

- 4.927 m de quebra-mar; 
- 5 berços de atracação para navios porta- contêiner - 90.000 DWT, totalizando 

1.875 m de cais; 

- 2 berços de atracação para navios graneleiros - 250.000 DWT; 
- 981.047 m² de retroárea; 
- capacidade total para 2.750.000 TEUs. 
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Ilustração 1.48 - Porto Público na Ponta de Tubarão - Concepção Preliminar 

 
 

4.1.8 Visão Geral do Sistema Portuário do Espírito Santo 
 
Situação Atual do Sistema Portuário 
 
O Espírito Santo conta com um sistema de portos e terminais localizado em um raio 
aproximado de 70 km a 100 km da cidade de Vitória. 
 
Em 2007, esse sistema movimentou cerca de 154,4 milhões de toneladas, e teve uma 
participação expressiva (20%) na movimentação de cargas no sistema portuário brasileiro 
(Quadro 1.38). 
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Quadro 1.38 

SISTEMA PORTUÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
Movimentação de Cargas - 2007 (em Toneladas)

PORTO MOVIMENTAÇÃO

Porto de Vitória 7.342.208
Terminal de Praia Mole 17.568.665
Terminal de Tubarão 104.672.667
Porto de Barra do Riacho 7.163.712
Terminal da Ponta de Ubu 16.686.749
Terminal Norte Capixaba 979.850

Total Espírito Santo 154.413.851
Total Brasil 754.716.655
Participação ES no Brasil 20,45%

 
 
A vocação do Espírito Santo, como Estado Portuário, é confirmada pela presença de 
águas profundas (apesar de abrigadas artificialmente) que podem acolher os navios 
modernos. 
 
No entanto, o Sistema Portuário do Espírito Santo enfrenta hoje problemas de 
crescimento, resumidos da seguinte forma. 
 
 
Envelhecimento do Sistema Portuário 
 
O Porto de Vitória é o exemplo típico do porto que sobrevive por falta de alternativa. As 
condições do seu canal de acesso e o comprimento dos seus berços são as suas limitações 
principais. Mas pode-se citar ainda a pressão urbana e o tráfego subseqüente, assim como 
a armazenagem inadequada, como outros fatores determinantes do seu envelhecimento. 
 
Vitória não é o único a sofrer o esse processo em suas áreas e instalações. O Terminal de 
Tubarão também apresenta um sistema de carregamento da soja antigo. Também o cais 
de fertilizantes, que sofreu impacto reduzindo sua estabilidade, não apresenta o melhor 
rendimento possível. 
 
 
Esgotamento das Áreas para Expansão Portuária 
 
A análise comprovou a falta de áreas adequadas para expansão ou mesmo a limitação do 
potencial de expansão em Vitória, Tubarão e Praia Mole, esses dois últimos no quadro da 
configuração atual das bacias e pelo congestionamento das áreas de retaguarda. 
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O Porto de Vitória somente tem áreas passíveis de serem utilizadas para expansão em 
Jaburuna e Aribiri, com problemas de ocupação ou ambientais. Todas as alternativas 
encontrariam as limitações do canal de acesso com fundo duro ou rochoso, que torna seu 
alargamento economicamente problemático. 
 
Praia Mole ainda apresenta certa capacidade limitada de expansão na configuração atual 
da bacia. Mas esse potencial seria muito rapidamente esgotado. O Terminal de Tubarão 
não pode ser expandido sem uma mudança radical na configuração da bacia. No entanto, 
o problema mais importante dessas duas áreas encontra-se na retaguarda esgotada (caso 
de Tubarão) e nos acessos terrestres (caso de Praia Mole) devido à urbanização cada vez 
mais forte de sua envoltória. 
 
O Porto de Barra do Riacho esgota praticamente sua capacidade de aceitar mais terminais 
após a alocação de ampla área à Petrobras. Na configuração atual sobram apenas frentes 
de atracação sujeitas às ondulações oceânicas que penetram na bacia, com áreas de 
retaguarda limitadas. 
 
 
Congestionamento dos do Sistema Portuário Capixaba 
 
Parte dos terminais especializados apresentam uma taxa de ocupação relativamente 
elevada e muitos apresentam um alto tempo de espera para atracação, o que é sinal de 
congestionamento do sistema. 
 
Os terminais de Tubarão e de Praia Mole apresentam elevados tempos de espera para 
atracar (exceto o TGL que sofre de limitações físicas). Os cais de Capuaba e Peiú estão 
também em vias de esgotamento do sistema operacional atual. Deve-se mencionar, sobre 
Capuaba, que recentemente o TVV informou que a partir de 2006 houve redução 
substancial dos congestionamentos no terminal, confirmada por sua menor taxa de 
ocupação. 
 
Em função deste congestionamento o Espírito Santo tem perdido carga, em especial para 
o Rio de Janeiro, podendo-se citar o ferro gusa e veículos novos. Mesmo a soja tem 
procurado outros centros para escoamento da produção devido à incapacidade do TPD3 
em aceitar uma movimentação mais alta. 
 
Até hoje o Porto de Vitória não firmou sua vocação na exportação de frutas. 
 
 
Crescimento Desordenado do Sistema Portuário 
 
Na situação atual, o sistema portuário do Espírito Santo apresenta problemas semelhantes 
aos do Brasil. Empresas de grande porte buscam solucionar suas necessidades portuárias 
de forma independente, sem utilização do porto público, acarretando, pela dispersão de 
suas instalações, maiores impactos ambientais na região litorânea e a diminuição dos 
ganhos de rentabilidade e de eficiência dos investimentos no sistema. 
 
Assim, pode-se ver a VALE, a Samarco e a TRANSPETRO apresentando no mesmo 
local, em Ubu, três soluções portuárias com sistemas de quebra-mar razoavelmente 
independentes. 
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Em Barra do Riacho, a instalação do terminal da PETROBRAS restringe a ocupação da 
área portuária por outros terminais que poderiam atender às deficiências operacionais 
existentes em Vitória. 
 
Também em Barra do Riacho a JURONG gera uma bacia artificial a 1 km da existente no 
Porto, e não há a preocupação de aproveitamento dos investimentos previstos para o 
atendimento de uma demanda portuária insatisfeita. 
 
A ArcelorMittal planeja um novo terminal frente a sua usina para operar seus produtos 
siderúrgicos, evitando as dificuldades do transporte rodoviário. 
 
Nesse quadro, não há a ação coordenadora do poder público para canalizar as iniciativas 
de investimentos existentes de forma a atender às necessidades do Estado, contentando-se, 
o poder público, em atuar pontualmente em função das solicitações da iniciativa privada. 
Não existe também o incentivo a soluções integradoras para as demandas insatisfeitas, 
como acontece para o tráfego de soja, de fertilizantes, de ferro gusa e de contêineres. 
 
Além desses, outro problema que existe hoje no Espírito Santo (e em todo o Brasil) é o da 
ocupação desordenada da costa para fins portuários, evidenciando a falta de um Plano 
Integrado de Zoneamento Costeiro que defina de antemão zonas suscetíveis de 
desenvolvimento portuário. 
 
 

4.2 O Potencial de Desenvolvimento Portuário do Estado do Espírito 
Santo 
 
A localização e o desenvolvimento de um Sistema Portuário dependem de vários 
condicionantes físicos, ambientais e socioeconômicos. A esses componentes, adicionam-
se as características da frota futura de navios que deverá freqüentar o Espírito Santo. 
Essas características condicionam as profundidades dos canais de acesso e seu traçado, as 
dimensões das bacias de evolução e o comprimento dos berços de atracação. Dessas 
exigências decorre a própria localização dos portos. 
 
A fim de evidenciar o potencial do Estado no campo portuário, analisaram-se as 
características da frota esperada, os condicionantes físicos e os condicionantes ambientais 
mais gerais. 
 
É preciso salientar a carência de numerosas informações, em especial na área marítima e 
ambiental. Apesar de serem encontrados estudos sofisticados na área marítima, com 
especial ênfase no trabalho pioneiro da UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, a 
base dos dados medidos no campo está ainda limitada, introduzindo certo nível de 
incerteza que será salientado oportunamente. 
 
 

4.2.1 Perspectivas das Frotas de Navios que Freqüentarão o Espírito Santo 
 
As análises feitas visam a identificar as características físicas das frotas que deverão 
freqüentar os portos do Espírito Santo no futuro, em função dos tipos e volumes de cargas 
que serão movimentadas. 
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Frota que Freqüenta os Portos Capixabas 
 
Navios que operam líquidos a granel 
 
O Espírito Santo apresenta hoje um tráfego limitado de petróleo cru na exportação da 
produção do Estado. Os navios usados para esse transporte são do tipo Handymax ou 
Panamax, operando em terminais off shore usando sistemas de bóias e não entrando nos 
portos organizados. 
 
Os derivados de petróleo são essencialmente operados por navios de cabotagem, 
relativamente pequenos. O berço de Tubarão (TGL) pode receber navios até 40.000 TPB. 
Os navios que operam no Porto de Vitória também são de porte restrito, condicionado 
pelas limitações do canal de acesso e da bacia de evolução. 
 
 
Navios graneleiros (granel sólido) 
 
O Espírito Santo movimenta um grande número de granéis sólidos operados em tráfegos 
específicos. O mais importante é o minério de ferro, mas existem também tráfegos de 
carvão, grãos, fertilizantes e clinker. O ferro gusa é operado também como granel. 
 

- Minério de ferro - navios do tipo Panamax e Capesize. 
- Carvão - navios do tipo Panamax, entre 60.000 e 80.000 TPB. 
- Soja, milho e farelos (exportação) - a maioria dos navios varia entre 30.000 e 

80.000 TPB. Cerca de 25% da frota é constituída por pequenos Capesize, entre 
110.000 e 150.000 TPB. Acredita-se que o alto tempo de espera para atracar no 
TPD3 (Tubarão) inibe a utilização de um número maior de Capesize. 

- Malte e trigo - tráfego limitado pelas condições do canal de Vitória e de sua bacia 
de evolução. Os navios chegam a cerca de 50.000 TPB, mas muitos são bem 
menores, da ordem de 15.000 TPB. 

- Fertilizantes e clinker - Os navios variam de 20.000 a 50.000 TPB. 
 
 
Navios de carga geral 
 
Esse tráfego se concentra em grande parte na celulose, produtos siderúrgicos e blocos de 
pedra ornamental. 
 

- Celulose - embarcações entre 30.000 e 50.000 TPB. 
- Produtos siderúrgicos - navios raramente ultrapassam 50.000 TPB. 
- Mármore e granito - navios com porte entre 20.000 e 50.000 TPB, chegando a 

52.000 TPB. 
 
 
Navios porta-contêineres 
 
A maior parte dos navios apresentou um porte entre 26.000 e 39.000 TPB. O maior navio 
utilizado foi de 43.000 TPB. O comprimento médio dos navios foi de aproximadamente 
de 200 m e o maior comprimento verificado foi de 242 m. 



Componente Portuário 

 

                                                                          126 

Concluindo, pode-se dizer que o Espírito Santo apresenta uma vasta gama de 
embarcações para todos os tráfegos, exceto o tráfego de longo curso de óleo cru e de 
derivados de petróleo. Existe uma demanda reprimida para o uso de navios maiores no 
tráfego de contêineres e no tráfego de exportação de grãos. Na importação, navios 
maiores poderiam ser usados com condições adequadas de canal e bacia de evolução. O 
tráfego de ferro gusa exige melhores condições de operação e poderia sem dúvida ser 
operado por navios de maior porte. 
 
 
Condições e Tendências da Navegação Mundial 
 
A navegação mundial está passando por um período altamente influenciado pela crise 
financeira mundial. Ao estourar a crise em 2008 a navegação mundial estava 
experimentando uma fase de expansão acentuada. Em 2009, é de se prever que devido a 
um caderno de encomendas já definido, a expansão da frota mundial deverá continuar, 
devendo, no entanto, desacelerar substancialmente até a estabilização das tendências de 
crescimento da economia globalizada. 
 
É necessário salientar que a globalização da economia tem provocado um crescimento da 
demanda de transporte maior que sua própria evolução: em 2007, o PIB mundial cresceu 
3,8% e as exportações mundiais cresceram 5,5%, em relação ao ano anterior (dados da 
UNCTAD). Isto mostra claramente que não se verificando nenhuma mudança em relação 
a um possível aumento do protecionismo e mantendo-se a atual tendência pela 
liberalização da atividade comercial, a demanda pelo transporte marítimo só poderá 
aumentar, superadas as dificuldades hoje existentes. 
 
Mantido o mesmo ritmo de crescimento dos últimos 30 anos, a expectativa do transporte 
marítimo mundial é de 11,5 bilhões de toneladas em 2020 e de 16 bilhões em 2030, ou 
seja, o dobro do volume atual. Isso se traduzirá sem dúvida em maior número de navios e 
em barcos maiores. 
 
Os Quadros 1.39 e 1.40 descrevem a evolução da frota mundial com uma visão mais 
fixada nos últimos anos. 
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Quadro 1.39 

EVOLUÇÃO DA FROTA MUNDIAL TOTAL E POR
CATEGORIA DE EMBARCAÇÃO (em 1.000 TPB)

CATEGORIA 2005 2006 2007 2008

Navios tanques (petr. cru) 336.156 354.219 382.975 407.881
Navios graneleiros 320.584 345.924 367.542 391.127
Navios de carga geral 92.048 96.218 100.934 105.492
Navios porta-contêineres 98.064 111.095 128.321 144.655
Outros 48.991 52.508 62.554 69.624

TOTAL 895.843 959.964 1.042.328 1.117.779

Fonte: UNCTAD - Lloyd´s Register - Fairplay  
 

Quadro 1.40 

TENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO DA FROTA MUNDIAL DE PORTA-CONTÊINERES

QUANTIDADE MUNDIAL 1987 1997 2006 2007 2008

Número embarcações 1.052 1.954 3.494 3.904 4.276
Capacidade TEU 1.215.215 3.089.682 8.120.465 9.436.377 10.760.173
Capacidade média do navio 1.155 1.581 2.324 2.417 2.516

Fonte: UNCTAD - Lloyd´s Register - Fairplay  
 
A seguir, reproduzimos três ilustrações que descrevem o comprimento, o calado e a 
capacidade dos navios modernos. São tiradas do trabalho da ISEMAR - Institut Supérieur 
d´Économie Maritime Nantes-St Nazaire (França) intitulado As novas Dimensões do 
Transporte Marítimo (Janeiro 2007). 
 

 
Fonte: ISEMAR 

Ilustração 1.49 - Comprimento, Porte e Calado Máximo de  
Alguns Navios em Operação Hoje 
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Fonte: ISEMAR 

Nota: aonde se vê EVP, lê-se TEU 

Ilustração 1.50 - Capacidade em TEU de Vários Navios Porta-contêineres 
inclusive Calado Máximo 

 

 
Fonte: ISEMAR 
Nota: aonde se vê EVP, lê-se TEU 

Ilustração 1.51 - Comprimento, Calado Máximo e Capacidade de Navios 
Porta-contêineres em Operação 

 
Um planejamento de longo prazo deve tomar em consideração que esses navios, hoje 
considerados grandes, deverão se tornar cada vez mais comuns. As perspectivas futuras 
das características dos navios são vistas a seguir. 
 

- Os Navios Tanque não deverão crescer muito no futuro apesar de sua operação 
portuária exigir apenas um sistema de bóias em mar aberto. A tendência do navio 
médio encomendado é de estabilização nos últimos anos, variando entre 100.000 e 
110.000 TPB. 

- A maior parte das encomendas dos navios graneleiros para transporte de minério 
deverá se situar entre o Panamax e o Capesize. No futuro próximo, navios em 
torno de 250.000 TPB deverão se tornar cada vez mais comuns. 

- No tráfego de carvão, o crescimento do navio não deve atingir uma capacidade 
acima do Capesize, em função da capacidade de estocagem nas usinas e nos 
portos. 

- No tráfego de grãos também deverá ocorrer crescimento no tamanho das 
embarcações, atingindo 150.000 TPB, mas continuando a usar ainda por muito 
tempo o navio tipo Panamax. 

- O tráfego de fertilizantes tem usado tradicionalmente navios velhos e 
relativamente pequenos, carregando vários produtos pelos diversos porões. Essa 
carga, muito sensível ao frete vigente, não deverá sofrer grande mudanças no 
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navio usado, empregando, todavia, embarcações maiores quando encontrar 
condições favoráveis de armazenagem. 

- Para os Navios de Carga Geral não se prevê mudanças na frota. O navio médio 
nas carteiras de encomendas, em dezembro de 2007, estava em somente 12.000 
TPB. 

- Para os Navios Porta-Contêineres existe hoje uma lista extensa de navios entre 
8.000 TEU´s e 14.000 TEU´s, com mais de 300 m de comprimento e 42 m de 
boca. A maior parte se encontra no tráfego entre a Ásia, União Européia e Estados 
Unidos. É difícil fazer previsões sobre as tendências de crescimento desse tipo de 
navio. Devido à crise internacional, deverá se verificar um tempo de espera sem 
novas encomendas, em função dos riscos envolvidos na utilização de navios de 
maiores tamanhos. 

 
 
Os Navios que Freqüentarão o Espírito Santo 
 
O Espírito Santo faz parte de alguns dos mais importantes tráfegos marítimos do mundo, 
podendo-se citar: minério de ferro, celulose, carvão, soja e farelos, produtos siderúrgicos, 
e ainda, café (contêiner), pedras ornamentais (contêiner e blocos), ferro gusa e 
fertilizantes. 
 
Para o minério de ferro, o Brasil está construindo os maiores navios do mundo, os 
Chinamax de 388.000 TPB. Exigirão berços em torno de 400 a 450 m e profundidades de 
água em torno de 25 m. 
 
A PORTOCEL está preparando seus canais de acesso para 12,5 m de calado, para receber 
navios maiores, provavelmente do tipo Panamax, com cerca de 200 a 250 m de 
comprimento. 
 
O carvão usa hoje navios do tipo Panamax. Em futuro próximo deverá empregar navios 
tipo Capesize (cerca de 150.000 TPB), em função do crescimento da capacidade da 
indústria e da sua capacidade de recebimento. Se o TPM não puder aumentar sua 
capacidade de estocagem, esse navio não poderá ser empregado. O comprimento do 
berço necessário seria de 300 a 350 m com uma profundidade d’água de 15 m. 
 
Para a soja, farelos e milho as características da embarcação máxima não deverão mudar 
fazendo-se presente, cada vez mais, o navio Capesize, que exige um berço de atracação 
de 350 m e uma profundidade mínima de 15 m. 
 
Os produtos siderúrgicos deverão continuar a serem movimentados em navios 
semelhantes aos atuais, sendo suficientes berços de cerca de 250 m com profundidade 
entre 12 e 13 m. 
 
O Espírito Santo verá sem dúvida sua movimentação de contêineres crescer com o tempo. 
Navios de 242 m já escalam o Porto de Vitória, mas algumas linhas suspenderam suas 
operações em função da inadequação do calado do seu acesso marítimo. No entanto, é 
necessário salientar que o Espírito Santo continuará tendo um importante tráfego de 
contêineres, tanto na cabotagem como no longo curso. Considerando as análises acima e 
o fato de que na costa brasileira já operam embarcações com capacidade acima de 4.000 
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TEUs, com comprimento superior a 270 m, a construção de novos berços para navios 
porta-contêineres deverá considerar as características de no mínimo 300 m de 
comprimento e profundidade de 15 m. 
 
Em relação ao ferro gusa, é de se esperar que a utilização de navios do tipo Capesize seja 
bem vista pelo exportador. No entanto, um atendimento mínimo para navios do tipo 
Panamax seria aceitável. Um berço especializado isolado deveria ter cerca de 350 m e de 
16 a 17 m de profundidade. 
 
Não se espera uma grande mudança no futuro nos navios de fertilizantes que 
normalmente descarregam em várias partes do litoral brasileiro. Prevê-se no futuro navios 
em torno de 50.000 TPB nesse tráfego. 
 
Como conclusão, pode-se afirmar que as tendências de desenvolvimento da frota 
mercante no mundo apontam para um crescimento geral do porte médio do navio na 
maior parte dos fluxos marítimos. 
 
Por isso, qualquer porto novo que se planeje deveria prever a utilização de berços de pelo 
menos 300 m de comprimento, sendo aconselháveis berços com 350 a 400 m em alguns 
casos, e profundidades de pelo menos 15 m, podendo ir até 25 m em casos específicos, 
como o do minério de ferro. 
 
 

4.2.2 Condicionantes Físicos e Ambientais 
 
Quando se avalia o potencial portuário de uma costa procura-se em primeiro lugar 
localizações naturalmente protegidas da ação das ondas e eventualmente das correntes 
marinhas. Esses locais são em geral embocaduras de rios ou baías litorâneas como a baía 
de Vitória (que também é a embocadura do Rio Santa Maria). O passo seguinte é a 
identificação de locais que, com algumas obras, poderiam se tornar protegidos. É o 
exemplo de Tubarão e Praia Mole. 
 
Os três fatores condicionantes mais importantes para a localização de um porto são: 
 

- disponibilidade de profundidades adequadas de água para os navios previstos ou a 
possibilidade de atingir as profundidades desejadas com uso de dragagem; 

- disponibilidade de áreas terrestres de retaguarda, adequadas e livres (ou com 
potencial para serem liberadas); 

- acessos terrestres disponíveis ou com potencial de desenvolvimento. 
 
Assim, como se viu, o Porto de Vitória encontrou um abrigo natural adequado aos navios 
da época e a alguns navios de hoje. O Terminal de Tubarão se estabeleceu numa baía 
razoavelmente protegida, mas teve que completar sua proteção construindo um quebra-
mar. Praia Mole foi construído para inicialmente atender a antiga CST (hoje 
ArcelorMittal), procurando aproveitar o canal de acesso de Tubarão, sem perder sua 
proximidade à usina que deveria servir. Para isso, foi necessário construir um quebra-mar 
bem maior que o de Tubarão. 
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Barra do Riacho e Ubu, por sua vez, são completamente artificiais, com molhes que 
geram uma bacia protegida. O que influiu na sua localização foi a localização do 
complexo industrial que deviam servir. O Terminal de Ubu apresenta profundidades 
naturais boas bem perto da costa, o que também pode ter influído na sua localização. 
 
Os novos terminais em fase de planejamento (FERROUS, ArcelorMittal, VALE e 
PETROBRAS) possuem todos um abrigo artificial completo, não procurando mais 
aproveitar as características naturais da Costa. Os terminais da PETROBRAS, da VALE 
e da FERROUS procuram chegar às profundidades desejadas ou perto delas, construindo 
portos off shore, ligados ao continente por ponte, protegendo com quebra-mares as zonas 
de atracação. 
 
 
Características Gerais da Costa do Espírito Santo 
 
A análise foi baseada no ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL 
BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO de autoria de Jacqueline Albino, Gisele Girardi e 
Kleverson Alencastre do Nascimento, da Universidade Federal do Espírito Santo, no 
quadro de um trabalho mais amplo que abrangeu o Brasil e que foi coordenado pelo Dr. 
Dieter Muehe (Universidade Federal do Rio de Janeiro) para o Ministério do Meio 
Ambiente. 
 
A região litorânea do Estado foi analisada sob o enfoque do relevo apresentado e da sua 
geologia e geomorfologia. Considerou-se a subdivisão fisiográfica da costa do Espírito 
Santo por cinco setores, adotada no trabalho citado, apresentando suas características 
geológicas e os problemas de erosão da costa, quando existirem. 
 
Da análise realizada constata-se que: 
 

- a costa do Espírito Santo não apresenta unidade morfológica, apresentando várias 
células marítimas que se comportam diferentemente, dependendo de sua 
orientação em relação às ondas e correntes, e do seu nível de proteção natural por 
ilhas espalhadas ao longo do litoral. 

- de uma forma geral, observa-se uma tendência acentuada à erosão das praias, 
excetuando-se algumas regiões em equilíbrio dinâmico. Poucas praias, situadas 
perto da embocadura dos rios, estão em progradação (acréscimo do volume de 
areia) devido aos sedimentos trazidos pelas vazões verificadas. Nesse último caso 
encontra-se a Praia das Neves, em Presidente Kennedy, na fronteira com o Estado 
do Rio de Janeiro. 

- exceto a embocadura dos rios, não existem lugares abrigados disponíveis na costa, 
e há muito poucos lugares semi-abrigados, a maior parte ocupada por núcleos 
urbanos, explicando-se porque os novos portos planejados para águas profundas 
procuraram soluções de proteção totalmente artificiais. 

 
Em conseqüência da falta de homogeneidade da costa do Espírito Santo, estudos de 
hidráulica marítima deverão ser desenvolvidos para cada local específico escolhido para o 
desenvolvimento portuário. 
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Áreas Prioritárias para Conservação do Espírito Santo 
 
A seguir apresentamos o mapa de áreas prioritárias para conservação do Espírito Santo, 
ano 2005 (Ilustração 1.52). 

 

 
Ilustração 1.52 - Áreas Prioritárias para Conservação (2005) 

 
Praticamente toda a costa norte do Estado está classificada como de extrema prioridade 
para conservação, até a região do Porto de Barra do Riacho. Ao sul de Barra do Riacho, 
até Vitória, as áreas litorâneas encontram-se liberadas, a exceção de pequenos trechos. 
 
Ao sul de Vitória e até Meaípe, a costa é considerada ambientalmente em um nível de alta 
à extrema prioridade para conservação. Ao sul de Meaípe, as restrições são praticamente 
inexistentes até a fronteira com o Rio de Janeiro, no rio Itabapoana, onde a zona praiana 
se encontra em extrema prioridade de preservação. 
 
Com relação aos aspectos relacionados a ondas e ventos, dados levantados pelo Centro 
Tecnológico de Hidráulica da Universidade de São Paulo (CTH/USP) entre fevereiro de 
1972 e janeiro de 1973, e pela EMCAPA (1981), demonstram que os ventos de maior 
freqüência e maior intensidade são os provenientes dos quadrantes NE-ENE e SE, 
respectivamente. Os primeiros estão associados aos ventos alísios, que sopram durante a 
maior parte do ano, enquanto que os de SE estão relacionados às frentes frias que chegam 
periodicamente à costa capixaba. 
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Segundo o ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL 
BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO, as ondas procedem de dois setores principais NE-
E e SE-E, com predominância do primeiro. Essas ondas são geradas pelos dois sistemas 
de ventos existentes na região. As ondas do setor sul, associadas às frentes frias, embora 
sejam menos freqüentes, são mais energéticas do que as do quadrante NE. 
 
Informações do INPH (Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias), entre março de 
1979 a setembro de 1980, nas proximidades do porto de Tubarão, Vitória, mostram que a 
altura significativa das ondas ultrapassa ligeiramente 1,5 m, sendo as alturas de 0,9 e 
0,6 m as mais freqüentes. O período freqüente está em torno de 5 a 6,5 s, sendo o máximo 
encontrado de11,5 s. 
 
Na análise das profundidades naturais existentes foram utilizados mapas da Marinha. 
Exceto levantamentos específicos em portos existentes ou em alguns portos em 
planejamento, não há disponibilidade de dados batimétricos nas proximidades da costa do 
Espírito Santo. 
 
A observação dos mapas do DHN mostra que a linha batimétrica de -20 m passa a cerca 
de 6 km da linha de costa, no norte do Estado, chegando a cerca de 3 km em Barra do 
Riacho até Vitória. A partir de Vitória, esse afastamento passa a variar entre 3 e 4,5 km 
até Meaípe, onde se situa bem próxima da costa e da baixada de Maimbá. Mais ao sul, em 
Ubu, o terminal apresenta condições favoráveis de profundidades. Essas condições não se 
repetem mais no trecho ao sul de Anchieta. 
 
 
Acessos Terrestres 
 
O principal problema do acesso rodoviário aos portos existentes é devido aos 
congestionamentos urbanos que se verificam no Porto de Vitória e com um pouco menos 
de intensidade em Tubarão/Praia Mole. Barra do Riacho e Ubu, situados fora das zonas 
urbanas, não apresentam problemas rodoviários. 
 
É recomendável que expansões portuárias sejam planejadas fora das zonas urbanas a 
menos que soluções de acesso rodoviário possam ser asseguradas ou que a demanda de 
carga esteja muito próxima da zona portuária. A localização de um porto no sul do Estado 
permitiria um melhor atendimento pelo modo rodoviário, com a rede viária atual. 
 
No acesso por ferrovias, a EFVM, originalmente concebida para escoar o minério de 
ferro da VALE, apresentou ao final de 2007, início de 2008, fortes sinais de saturação, 
indicando a necessidade de investimentos para aumento de capacidade. 
 
A FCA, que liga o Espírito Santo ao Rio de Janeiro e São Paulo, apresenta condições 
operacionais precárias, não incentivando a sua utilização. 
 
Deve-se mencionar a existência de projeto para a construção da ferrovia Litorânea Sul, de 
Vitória a Cachoeiro de Itapemirim, com previsão de um ramal para Ubu, que atenderia à 
futura usina siderúrgica que a VALE pretende implantar em Anchieta. 
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Disponibilidades de Áreas de Retaguarda 
 
Área de retaguarda portuária pode ser gerada artificialmente por aterro. Essa solução, no 
entanto, é cara, sendo recomendável dispor de amplas áreas mais ou menos próximas da 
linha de costa para permitir a instalação de terminais e serviços relacionados com a 
movimentação portuária. Neste aspecto, a Grande Vitória apresenta-se como a região 
mais congestionada, com pouca disponibilidade de áreas para novos terminais ou mesmo 
para novas indústrias, dificultando sua interligação com o porto. 
 
De Vitória a Barra do Riacho a região, embora urbanizada, apresenta-se mais propícia ao 
desenvolvimento portuário por ainda existirem áreas para a instalação de indústrias e 
serviços ligados ao porto. 
 
A região de Meaípe até Presidente Kennedy também possui um bom potencial de áreas 
de retaguarda para a atividade portuária, apesar do grau de urbanização existente ao longo 
da costa. 
 
Observe-se que a região ao norte de Barra do Riacho, que apresenta disponibilidades 
muito grandes de áreas não urbanizadas, está quase que totalmente inserida em áreas de 
extrema prioridade para conservação ambiental. 
 
Em função das análises apresentadas, pode-se concluir que as áreas suscetíveis de 
desenvolvimento portuário no Espírito Santo encontram-se na porção do litoral que vai de 
Barra do Riacho até as proximidades da foz do rio Itabapoana, no limite do Estado do Rio 
de Janeiro, excetuando-se algumas áreas reservadas para conservação. 
 
Essa conclusão, examinada à luz das análises sobre profundidades naturais existentes, 
acessos terrestres e disponibilidade de áreas de retaguarda, indica a necessidade de 
explorar ao máximo o potencial dos portos existentes, que estão localizados nos pontos 
naturais mais favoráveis à atividade portuária. 
 
 

4.3 Estimativa da Capacidade de Atendimento Instalada nos Portos 
Existentes 
 

4.3.1 Metodologia 
 
A estimativa da capacidade de um porto está intrinsecamente ligada à sua produtividade, 
ou seja, a movimentação de carga por unidade de tempo. Quanto mais alta a 
produtividade de uma instalação portuária mais alta será a sua capacidade. 
 
A capacidade de um porto depende de vários fatores. Um elemento deficiente em um 
deles pode criar limitações e problemas em toda a cadeia operacional. Assim, a 
capacidade de um porto depende: 
 

- dos acessos marítimos; 
- do navio; 

- do terminal; 
- do tipo da carga e de sua eventual embalagem; 
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- dos acessos terrestres; 

- dos condicionantes ambientais; 
- dos condicionantes de segurança. 

 
As características do canal de acesso de um porto definem o maior navio que pode 
freqüentá-lo. Os elementos que definem o canal são sua largura, lâmina d’água e sua 
variação (marés, enchentes etc.), raios de curva, cruzamento de embarcações, tráfego 
noturno, correntes de marés e outras, e sinalização. 
 
Com relação ao navio, os seguintes elementos influenciam a operação: porte, número e 
características de porões a operar, disponibilidade de equipamento de bordo e o nível de 
organização da carga nos porões. 
 
Por sua vez, a produtividade operacional de um terminal depende dos equipamentos 
disponíveis, da armazenagem, do sistema de recepção e entrega das cargas e de outros 
fatores ligados à sua infra-estrutura. 
 
Cada tipo de carga apresenta um nível de produtividade operacional dependendo do nível 
de preparação que recebe para movimentação e também de suas características. 
 
Dessa forma, quando se fala de capacidade de um porto é recomendado especificar 
claramente todos os elementos condicionantes. Se forem muito variados, como é o caso 
nos portos públicos onde atracam navios de muitos tipos e não há cargas totalmente 
padronizadas, deve-se chegar ao problema de uma forma que permita efetuar uma 
estimativa global, sabendo que a mudança de um elemento pode mudar toda a perspectiva 
de análise. 
 
O processo de avaliação da capacidade das instalações portuárias do Espírito Santo 
considerou como elemento principal a capacidade da movimentação de carga e descarga 
de mercadorias do navio nos diversos terminais. Subsidiariamente foram considerados a 
capacidade das instalações de armazenagem, a capacidade de entrega e recebimento de 
carga a as limitações dos acessos marítimo e terrestres. 
 
Além das informações levantadas junto aos portos e terminais, foram utilizados os 
parâmetros definidos no manual das Nações Unidas: Port Development - A Handbook for 

Planners in Developing Countries - segunda edição - 1985. 
 
 

4.3.2 Porto de Vitória 
 
Para a análise da capacidade operacional do porto de Vitória foi calculada, inicialmente, a 
partir das informações levantadas e analisadas no Diagnóstico (ano 2006), a 
produtividade durante o tempo de atracação para os seus diversos terminais, por tipo de 
carga movimentada - Cais Comercial, Capuaba, TVV, Peiú e Paul - ferro gusa. 
 
A capacidade de um terminal corresponde à seguinte fórmula: 
 

C = Pn* 8.712*To 
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Onde: 
 

- Pn é a produtividade aceita para um navio em tempo de atracação; 

- 8.712 é o número de horas no ano que são operacionais (363 dias); 
- To é a taxa de ocupação aceitável para o terminal ou o berço. 

 
O Quadro 1.41, a seguir, resume a capacidade anual estimada para o Porto de Vitória. 
 

Quadro 1.41 

QUADRO RESUMO DA CAPACIDADE ANUAL INSTALADA
NO PORTO DE VITÓRIA

TERMINAL CAPACIDADE 
MÍNIMA (1.000 t)

CAPACIDADE 
MÁXIMA (1.000 t)

Cais Comercial 800 800
Capuaba 1.200 1.450
TVV 4.000 4.000
Peiú 600 900
Paul (Ferro Gusa) 1.800 1.800

TOTAL 8.400 8.950

 
O TVV informou que em função dos investimentos realizados e das ações de gestão 
feitas na operação do terminal, a sua produtividade teria aumentado substancialmente, 
com reflexos positivos na capacidade do terminal, ainda que influenciada pelos acessos 
marítimo e terrestre limitados. 
 
As instalações da CODESA em Vitória estão muito perto de sua saturação em termos de 
capacidade.  Pode-se melhorar a produtividade operacional em quase todos os terminais, 
com melhor utilização da sua retroárea e adequação de seus acessos, para atendimento da 
demanda existente. Estão previstos investimentos no alargamento do cais comercial, 
acesso rodoviário à Capuaba, além da dragagem. Esses investimentos, no entanto, têm 
repercussão limitada na capacidade operacional do Porto em função das suas condições 
de acesso marítimo e terrestre e de suas instalações, comprimidas pela área urbana. 
 
 

4.3.3 Porto de Barra do Riacho 
 
A capacidade anual (ano 2006) estimada para o terminal da PORTOCEL em Barra do 
Riacho foi: 
 

- terminal para navios: 4.000.000 t/ano. Com o berço adicional poderá chegar a 
6.000.000 t/ano; 

- terminal para barcaças: 3.400.000 t/ano. 
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O terminal para navios do PORTOCEL está próximo ao seu limite de saturação, e mais 
um berço já se encontra em fase final de construção. 
 
 

4.3.4 Praia Mole 
 
A estimativa de capacidade foi feita para os dois terminais de uso privativo existentes, 
utilizando-se dados referentes ao ano de 2006: o Terminal de Praia Mole (TPM) - 
operado pela VALE; e o Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS) - operado pelo 
Condomínio ArcelorMittal, USIMINAS e Gerdau AÇOMINAS. 
 
A capacidade anual do TPM foi estimada entre 15.000.000 t/ano e 18.000.000 t/ano. Para 
o TPS, foi estimada uma capacidade de 6.000.000 t/ano. 
 
O TPM pode ainda crescer mantendo suas condições operacionais atuais, com uma 
programação de embarques mais rigorosa. Se isso não for possível deverá se pensar no 
aumento da sua capacidade de recepção. 
 
O TPS já está saturado no sistema operacional existente. O Terminal tem planos de 
expansão que devem ser executados. 
 
 

4.3.5 Terminal de Tubarão 
 
A capacidade anual do Terminal de Tubarão está apresentada no quadro a seguir. 
 

Quadro 1.42 

CAPACIDADE ANUAL (2006) 

TERMINAL 
CAPACIDADE MÍNIMA 

(T/ANO) 
CAPACIDADE MÁXIMA 

(T/ANO) 

   
Terminal minério de ferro - 105.000.000 

Terminal de soja e farelo 2.250.000 2.900.000 

Terminal de fertilizantes 750.000 1.000.000 

Terminal granel líquido 260.000 600.000 
   

 

A exceção do TGL, o Terminal de Tubarão está atingindo seu nível de saturação (se já 
não o ultrapassou) para as cargas que movimenta. 
 
 

4.3.6 Terminal de Ponta de Ubu (Samarco) 
 
Capacidade anual do terminal na exportação de pellets: 16.500.000 t/ano. Com o novo 
mineroduto poderão ser atingidas 21.000.000 t/ano. 
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4.4 Estudo das Localizações Portuárias Potenciais 
 
As análises aqui desenvolvidas visam a identificar no litoral capixaba localizações 
passíveis de receberem novas instalações portuárias, considerando as restrições e 
condicionantes identificados anteriormente. 
 
Deve-se salientar que locais ideais para portos são muito difíceis de encontrar. Em geral 
investimentos substanciais devem ser feitos, tais como dragagem, para construir 
instalações mais perto da costa, obras de proteção marítima e de mitigação de alguns 
problemas ambientais. 
 
O nível de informação atualmente existente no Espírito Santo sobre os fatores 
condicionantes de um estudo de localização é precário. A batimetria da costa é pouco 
conhecida, fenômenos hidráulicos locais são pouco estudados e não existem muitas 
medições de ondas e de correntes. Poucas informações existem sobre a circulação de 
sedimentos ao longo da costa. 
 
A implantação de um porto implica sempre num custo ambiental e limita obviamente o 
uso do litoral para fins alternativos. O problema do planejador é procurar sempre 
minimizar esse impacto. 
 
Em decorrência do nível de informações disponíveis e do caráter de plano estratégico do 
presente estudo, deve-se sublinhar que as indicações de locais para a implantação de 
novos portos deverão exigir confirmação posterior com estudos mais aprofundados. 
 
De uma forma geral, os critérios usados para o planejamento portuário são os seguintes: 
 

- aproveitar ao máximo o espaço gerado dentro das bacias portuárias existentes, 
considerando as exigências da frota e da carga esperados; 

- concentrar a atividade portuária no menor número de locais, evitando sua 
dispersão ao longo da costa e reduzindo, dessa forma, o impacto ambiental na 
costa capixaba; 

- usar áreas já comprometidas com desenvolvimento portuário, impactadas 
ambientalmente, para implantar novas instalações portuárias nas suas 
proximidades. 

 
O estudo das diversas alternativas de localizações portuárias possíveis para a implantação 
de um novo porto no litoral do Espírito Santo obedeceu aos seguintes critérios, quando 
possível: 
 

- proximidade de portos existentes; 

- passagem da linha batimétrica -20 m relativamente perto da costa (usando os 
mapas da DHN); 

- impacto ambiental limitado ou podendo ser controlado; 
- afastamento de zonas urbanas altamente povoadas. 

 
O trabalho de localização de novas áreas portuárias se desenvolveu considerando o trecho 
da costa de Barra do Riacho ao Rio Itabapoana, limite do Estado com o Rio de Janeiro. O 
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litoral ao norte de Barra do Riacho não apresenta nenhum local particularmente favorável 
para um porto público, além de não responder especificamente a nenhuma operação de 
carga. Acrescente-se que nessa faixa do litoral existem muitas zonas de preservação 
ambiental delimitadas. 
 
 

4.4.1 Barra do Riacho 
 
As Ilustrações 1.53 e 1.54 mostram, respectivamente, a vista aérea e a planta batimétrica 
da região de Barra do Riacho. 
 

 
Fonte: Google Earth. 

Ilustração 1.53 - Vista Aérea da Região de Barra do Riacho 
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 Fonte: DHN, Marinha do Brasil. 

Ilustração 1.54 - Planta Batimétrica da Região de Barra do Riacho 

 
Em Barra do Riacho, além do terminal da PORTOCEL, está em fase de implantação um 
terminal da PETROBRAS na área adjacente àquele terminal, ocupando uma parte 
substancial da bacia do Porto (Ilustração 1.55). 
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Fonte: BRASPETRO. 

Ilustração 1.55 - Projeto da PETROBRAS em Barra do Riacho 

 
A Ilustração 1.56 apresenta uma alternativa de aproveitamento da área que sobra da bacia 
existente. A capacidade de expansão é de dois a três berços adicionais, mas o layout 
definitivo dependerá do tipo de carga a ser movimentado. 
 
A Ilustração apresenta, também, uma possível solução (que deve ser testada usando 
modelo numérico) para a redução do nível de agitação da água na bacia protegida, um 
dos principais problemas para o aproveitamento da região sul da área do Porto de Barra 
do Riacho: a construção de um segundo molhe que geraria uma difração complementar 
das ondas penetrantes, reduzindo assim sua energia. 
 
A bacia do Porto de Barra do Riacho só permitirá navios com calados de até 12,5 m - 
somente alguns navios do tipo Panamax poderão utilizá-la, dependendo de seu 
comprimento e da maré. O aprofundamento do canal está limitado pelo alto custo da 
dragagem que deve ser feita em laterita dura. 
 
Para tentar diminuir a necessidade de dragagem, apresenta-se, Ilustração 1.57, uma 
alternativa para localização de um porto de águas profundas, entre a bacia atual e a área 
do futuro estaleiro da JURONG. Essa alternativa depende de confirmação por estudos 
mais detalhados, já que a bacia da JURONG foi desenhada a partir de informações 
preliminares, dentro das limitações dos dados existentes. 



Componente Portuário 

 

                                                                          142 

 

Ilustração 1.56 - Alternativa de Aproveitamento da Bacia Existente do 
Porto de Barra do Riacho 
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Novo Porto

 

Ilustração 1.57 - Proposta de Expansão Portuária para o Porto de Barra do Riacho 

 
 

4.4.2 Ponta de Santa Cruz 
 
Apesar de previamente selecionada, a Ponta de Santa Cruz não foi considerada como uma 
alternativa válida para a implantação de uma nova infra-estrutura portuária no Estado. 
Embora apresente profundidades de 15 a 20 m relativamente próximas da costa e 
disponibilidade de áreas de retaguarda, o local deverá ser declarado área de proteção 
ambiental pela riqueza de sua fauna e flora submarina, tornando-o inadequado para 
finalidades portuárias. 
 
 

4.4.3 Região de Ponta de Tubarão 
 
A área apresenta potencial portuário já anteriormente estudado pela VALE. Na área, a 
ArcelorMittal também estuda a ampliação de seu terminal de barcaças para atendimento a 
navios de cabotagem e longo curso. 
 
As Ilustrações 1.58 e 1.59, a seguir, apresentam as instalações portuárias atuais e a planta 
batimétrica da área. A Ilustração 1.60 procura indicar a localização de um possível novo 
porto. 
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Fonte: Google Earth. 

Ilustração 1.58 - Vista Aérea da Região de Ponta de Tubarão 

 

 
 Fonte: DHN 

Ilustração 1.59 - Planta Batimétrica da Região de Ponta de Tubarão 
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Na região já existe uma infra-estrutura portuária, diminuindo os impactos do ponto de 
vista ambiental. Apresenta disponibilidade de águas profundas e acesso ferroviário. 
 
Como desvantagens, apresenta acessos rodoviários congestionados dentro de área urbana, 
sem área de retaguarda para desenvolvimento de um novo pólo industrial associado ao 
porto. 
 
Devem ainda ser avaliados os possíveis impactos da construção do novo porto sobre as 
operações e expansões das empresas localizadas nas regiões. 
 

 
Fonte:Google Earth. 

Ilustração 1.60 - Localização Possível de um Novo Porto em Ponta de Tubarão 

 
 

4.4.4 Atual Porto de Vitória 
 
A análise das características do Porto de Vitória feita anteriormente evidenciou os 
principais problemas existentes que dificultam sua operação e expansão: 
 

- profundidades limitadas e canal de acesso relativamente estreito, com limitações; 
- custos de dragagem altos, com exigência de derrocamentos para aprofundamento;  
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- existência de forte pressão urbana sobre a área portuária; 

- acessos rodoviários urbanos e muito congestionados; 
- áreas de retaguarda insuficientes. 

 
As obras de aprofundamento programadas para 12,5 m no canal de acesso e na bacia de 
evolução não resolvem o problema das limitações de áreas de retaguarda e dos 
comprimentos insuficientes dos berços existentes, obrigando navios grandes a ocuparem 
o espaço de um segundo berço na atracação, reduzindo assim a capacidade de 
atendimento do Porto. 
 
O Porto de Vitória não apresenta um potencial importante para o desenvolvimento de 
novas instalações portuárias. A expansão portuária do Estado deve procurar outros locais 
para um novo porto público. 
 
 

4.4.5 Região de Meaípe - Ponta de Ubu 
 
A região de Meaípe - Ponta de Ubu é uma dos poucas regiões do Espírito Santo onde a 
batimétrica de -10 m se encontra próxima da batimétrica de -20 m, tornando-a propícia 
para a implantação de instalações portuárias voltadas para a operação de navios de maior 
porte. Ao sul de Ubu a influência dos sedimentos trazidos pelo rio Paraíba do Sul começa 
a se fazer sentir, gerando uma declividade do fundo do mar muito mais suave e que afasta 
substancialmente a batimétrica de -20 m da costa. 
 
As Ilustrações 1.61 e 1.62 apresentam uma visão geral da área, com o atual terminal da 
Samarco, e a planta batimétrica da região. A Ilustração 1.63 mostra uma alternativa de 
aproveitamento do local para a construção de um novo porto. 
 
A região apresenta as seguintes vantagens: 
 

- acessos rodoviários existentes, com previsão de construção de um ramal da 
ferrovia Litorânea Sul para acesso à área do terminal; 

- boas profundidades da lâmina d’água, não muito longe da costa; 

- possibilidade de geração de aterros hidráulicos com o aproveitamento do Baixo de 
Maimbá ou de áreas mais ao sul, para fins de geração de retaguarda; 

- a zona não apresenta uma urbanização densa. 
 
Como desvantagens, são relacionadas as seguintes: 
 

- problemática ambiental mais complexa; 

- necessidade de estudo de integração entre um distrito industrial potencial e um 
possível porto de uso múltiplo. 

 
Devem ainda ser avaliados os possíveis impactos da construção do novo porto sobre as 
operações e expansões das empresas localizadas nas regiões. 



Componente Portuário 

 

                                                                          147 

 
 Fonte: Google Earth 

Ilustração 1.61 - Vista Geral da Região Meaípe - Ubu 
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 Fonte: DHN 

Ilustração 1.62 - Planta Batimétrica da Região Meaípe - Ubu 
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Fonte:Google Earth. 

Ilustração 1.63 - Alternativa de Desenvolvimento Portuário na Região de Meaípe - Ubu 

 
 

4.4.6 Região de Itapemirim 
 
A região foi incluída por ter sido considerada por empreendedores privados como 
alternativa para a implantação de um novo porto para operação de contêineres. Situa-se, 
no entanto, na região de influência do rio Paraíba do Sul, recebendo depósitos 
expressivos de seus sedimentos. 
 
A alternativa para um novo porto na região deveria ter características off shore, com 
investimentos elevados de dragagem para operar navios modernos de maior calado. Em 
decorrência da influência do rio Paraíba do Sul, qualquer obra de dragagem teria como 
conseqüência, um assoreamento substancial das praias na região. 
 
Dessa forma, a área não foi considerada como alternativa para a expansão do sistema 
portuário do Estado. 
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4.4.7 Região do Rio Itabapoana 
 
Também aqui a presença dos sedimentos fluviais gera uma declividade da costa 
relativamente suave. O terminal projetado pela FERROUS só encontra águas com 
profundidades adequadas a cerca de 5 km da praia, aproveitando uma ligeira aproximação 
da batimétrica de -10 m e da batimétrica de -20 m. 
 
 

4.4.8 Conclusões 
 
Existem poucos locais favoráveis para a implantação de novos portos públicos que 
possam atender a frota que deverá operar as cargas da pauta de movimentação portuária 
do Espírito Santo e todos exigem a geração de águas protegidas artificialmente. Estes 
locais são: 
 

- a região de Barra do Riacho; 
- a região de Ponta de Tubarão; 

- a região de Meaípe-Ubu. 
 
A indicação dos locais mais favoráveis para a expansão da infra-estrutura portuária 
pública no Espírito Santo foi feita com base nos condicionantes físicos de localização 
portuária mencionados. No entanto, é necessário sublinhar que os dados disponíveis são 
insuficientes para uma definição precisa da melhor localização, devendo ser 
complementados por estudos adicionais, que deverão, ainda, avaliar os possíveis 
impactos da construção do novo porto sobre as operações e expansões das empresas 
localizadas nas regiões. 
 
Outros condicionantes que deverão influir na estratégia de desenvolvimento portuário do 
Estado são a necessidade de um porto público alternativo ao Porto de Vitória para atender 
à demanda projetada de movimentação de cargas e a necessidade de racionalizar o uso do 
litoral, concentrando a atividade portuária em alguns pontos predefinidos. 
 
 

4.5 Determinação das Necessidades de Expansão da Capacidade 
Instalada 
 
Identificados os principais condicionantes para o sistema portuário, sua capacidade atual 
e as localizações potenciais para implantação de novas infra-estruturas portuárias, a 
análise se concentra na determinação das necessidades de expansão da capacidade 
instalada em função da demanda de movimentação futura de carga. A metodologia 
adotada foi a seguinte: 
 

- comparação da capacidade de movimentação atual instalada com a demanda 
futura, para cada carga considerada; 

- aumento de capacidade possível nos berços existentes através do aumento da 
produtividade operacional, considerando as limitações de calado, de comprimento 
de berços e de áreas de retaguarda; 
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- análise da demanda adicional de frentes de atracação (berços) para cada carga 
importante movimentada; 

- identificação da bacia portuária que receberá os berços novos; 
- consolidação de uma estratégia de desenvolvimento portuário. 

 
 

4.5.1 Análise das Cargas Importantes 
 
A relação a seguir mostra as cargas que foram objeto de análise específica para 
determinação da demanda portuária no Espírito Santo. As demais cargas serão agrupadas 
sob a denominação de Outras Cargas e serão analisadas em bloco: 
 

- minério de ferro; 
- produtos siderúrgicos; 

- carvão, coque, antracita e outros; 
- ferro gusa; 
- trigo; 

- malte; 
- soja e farelos de soja; 
- fertilizantes; 

- açúcar; 
- celulose e toras de madeira; 
- veículos; 

- pedras ornamentais em bloco; 
- contêineres; 
- derivados de petróleo e outros granéis líquidos (inclusive etanol); 

- produtos destinados às plataformas petroleiras; 
- outras cargas. 

 
As projeções realizadas para a determinação da demanda futura levaram em consideração 
o momento econômico mundial, que ainda apresenta um grau razoável de incerteza. Por 
isso adotou-se uma estratégia prudente, que não implique em um estrangulamento do 
desenvolvimento do Estado. 
 
A título de exemplo, são apresentadas a seguir, as análises efetuadas para algumas das 
principais cargas. 
 
 
Minério de Ferro 
 
O terminal de Tubarão apresenta uma retaguarda já saturada, o que obrigaria a VALE a 
gerar áreas secas ganhas sobre o mar ou a deslocar uma expansão da exportação para 
outro local. O local mais favorável para isso é sem dúvida Ubu, que será servido por um 
ramal ferroviário e para o qual existe o projeto de um terminal de águas profundas 
planejado pela VALE para operar produtos siderúrgicos e carvão para a futura usina 
siderúrgica em Anchieta. 
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Tubarão apresenta hoje uma capacidade que foi estimada em cerca de 105 milhões de 
toneladas. Considera-se que a capacidade máxima de Tubarão, com os melhoramentos 
programados, será de cerca de 130.000.000 toneladas/ano, incluindo um uso mais intenso 
das áreas de armazenamento. Em decorrência, para Ubu deverá ser prevista a 
possibilidade de construção de pelo menos dois berços para exportação de minério com 
comprimento de 400 m e profundidade podendo atingir 25 m. O primeiro berço poderá 
ser planejado para entrar em operação com a expansão da Samarco e a entrada em 
operação da ferrovia. O segundo berço constituirá uma reserva para expansão futura. 
 
 
Produtos Siderúrgicos 
 
O Quadro 1.43 apresenta duas hipóteses de projeções para a movimentação de produtos 
siderúrgicos no Estado, conservadora e mais otimista em relação ao mercado mundial. 
 

Quadro 1.43 

PROJEÇÕES DE CARGA
PRODUTOS SIDERÚRGICOS (em Toneladas)

ANO
PRIMEIRA 
HIPÓSTESE

SEGUNDA 
HIPÓSTESE

2011 7.078.000 7.078.000
2015 7.663.000 9.542.000
2020 8.462.000 11.195.000
2025 9.345.000 13.952.000
2030 10.320.000 17.386.000

 
 
Os três berços do TPS têm uma capacidade de atendimento de 6 milhões de toneladas/ano, 
considerando-se uma redução nos tempos de espera dos navios. No futuro, prevê-se a 
disponibilidade de mais três berços para o TPS em Praia Mole o que elevaria sua 
capacidade para pelo menos 12 milhões de toneladas por ano, atendendo a hipótese 
conservadora amplamente. 
 
A implantação do terminal Porto Marlim da ArcelorMittal elevaria essa capacidade para 
pelo menos 16 milhões de toneladas. No entanto, é preciso lembrar que a intenção atual 
da CST é atender o mercado nacional por seu novo terminal, continuando a usar o TPS 
para exportações internacionais. 
 
A hipótese otimista integra a demanda proveniente da produção da nova usina siderúrgica 
da VALE em Anchieta, no sul do Estado. Nesse caso, está prevista a movimentação de 
cerca de 5 milhões de toneladas por Ubu, nos dois berços previstos pela VALE. 
 
Os cinco novos berços previstos, três em Praia Mole e dois em Ubu, permitirão atender a 
previsão otimista de exportação. O terminal privativo da ArcelorMittal (o Porto Marlim), 
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apesar de ser planejado para atender a demanda por cabotagem poderá se constituir em 
terminal reserva em caso de serem ultrapassadas as previsões. 
 

Ferro Gusa 
 
Movimentado no cais do Paul (Porto de Vitória), o ferro gusa há muito tempo sofre de 
uma operação portuária de qualidade limitada, devendo os navios esperar a maré para sair 
ou, dependendo do seu porte, acabar seu carregamento em Tubarão. 
 
Coincidindo com o encerramento da gestão da VALE no Paul, a exportação de gusa 
deslocou-se em grande parte para o Porto do Rio de Janeiro, onde também tem  operação 
precária, com o carregamento dos navios ancorados na baía sendo efetuado por meio de 
barcaças posicionadas ao seu costado. 
 
Pode-se supor que, ao dispor de facilidades portuárias adequadas e de transporte 
ferroviário, a exportação de ferro gusa voltará a ser operada no Espírito Santo. Nesse caso, 
as estimativas de projeção efetuadas têm seus resultados apresentados no Quadro 1.44. 
 

Quadro 1.44 

PROJEÇÕES DE CARGA
FERRO GUSA (em Toneladas)

ANO FERRO GUSA

2011 1.000.000
2015 3.262.000
2020 4.065.000
2025 5.066.000
2030 6.313.000

 
 
No quadro acima, o pequeno volume apresentado para 2011 reflete a situação atual. 
Considera-se que ao decidir pela implantação de um terminal especializado, este poderá 
estar pronto em 2015 e a exportação de ferro gusa poderá ser recuperada e aumentada. 
 
Ao ser implantado um novo berço especializado, poderá ser considerada uma 
produtividade efetiva de 1.000 t/h, o que poderia ser conseguido com um carregador de 
cerca de 2.000 t/h nominais, ou dois carregadores de 1.000 t/h. A produtividade média 
diária estimada, nessa situação, seria de 24.000 t/dia. A ocupação do berço chegaria a 
47% em 2020 quando deveria ser duplicada a capacidade do berço ou equipado um 
segundo berço com a mesma produtividade. Esta situação atenderia a demanda estimada 
para o ano de 2030. 
 
Assim, deve-se prever a implantação já de um berço para a movimentação de ferro gusa, 
com a reserva de local para mais um berço. 
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A expansão não poderia ser em Vitória por falta de espaço de armazenamento e pelas 
limitações existentes para a navegação, mas realizada preferivelmente em um dos novos 
sítios portuários planejados. 

Soja e Farelos de Soja 
 
A falta de área de retaguarda no TPD, em Tubarão, que reduz o crescimento da 
movimentação potencial de soja na área é a principal limitação hoje existente. 
 
É necessária a implantação de um berço adicional (o atual está no seu limite ou, 
dependendo do ano, muito perto dele), com capacidade para movimentar cerca de 
4.000.000 de toneladas em 2030, em um novo porto com acesso ferroviário e amplas 
áreas de armazenagem. O novo berço teria 350 m de comprimento e capacidade de 
carregamento nominal de 3.000 t/h. 
 

Quadro 1.45 

PROJEÇÕES DE CARGA
SOJA E FARELOS DE SOJA (em Toneladas)

ANO SOJA E FARELOS

2011 3.000.000
2015 3.000.000
2020 4.458.000
2025 5.556.000
2030 6.924.000

 
 
 
Contêineres 
 
O Quadro 1.46 apresenta as estimativas de projeções da movimentação de contêineres, 
em tonelagem. 
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Quadro 1.46 

PROJEÇÕES DE CARGA
CARGA CONTÊINERIZADA (em Toneladas)

ANO CARGA CONTÊINERIZADA

2011 3.755.000
2015 4.741.000
2020 5.958.000
2025 7.164.000
2030 8.363.000

 
 
A análise de capacidade efetuada estimou a capacidade operacional do TVV em cerca de 
4 milhões de toneladas/ano de produtos conteinerizados, ou seja uma movimentação de 
cerca de 2 milhões de toneladas/ano por berço. No limite, poderia ainda atender à 
demanda projetada para 2015, mas com uma taxa de ocupação razoavelmente alta e a 
consequente espera provável de navios para atracação. 
 
Em decorrência, a indicação da construção de um novo terminal de contêineres em outro 
local parece acertada, já que o porto de Vitória não apresenta local adicional adequado 
para um terminal de contêineres moderno. 
 
Considerando uma produtividade de 500 t/h por navio, seriam necessários em 2030 entre 
3 a 4 berços, considerando uma taxa de ocupação entre 50 e 60%. 
 
Inicialmente seriam necessários 2 berços construídos de forma seqüencial, até 2020. O 
atual TVV continuaria a operar contêineres, e os novos berços garantiriam a não 
ocorrência de estrangulamentos na movimentação. O TVV, em função dos 
desenvolvimentos que ocorrerão ao longo do tempo no estuário de Santa Maria, poderia 
repensar sua operação e ajustar-se à demanda da época. Um terceiro berço para 
contêineres está previsto até 2030, sendo que o plano diretor do novo porto deve prever, 
além disso, mais um berço para expansão futura. 
 
 
Conclusões 
 
Da análise efetuada para cada tipo de carga a partir da metodologia acima definida, para o 
período 2010 a 2030, pode-se concluir que as necessidades portuárias futuras do Espírito 
Santo em termo de berços adicionais aos existentes, serão as apresentadas no Quadro 1.47. 
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Quadro 1.47 

DEMANDA PREVISTA DE NOVOS BERÇOS NO
SISTEMA PORTUÁRIO CAPIXABA (2010-2030)

2015 2020 2025 2030

Minério de ferro Presidente Kennedy
Ubu 2

Contêineres Novo Porto público 1 1 1

Celulose Barra do Riacho 1 1
Localização a estudar

Carvão Ubu 1 1

Produtos siderúrgicos Praia Mole (3)
Ubu (2)

Soja e farelos Novo Porto público 1

Fertilizantes Novo Porto público 1 1

Ferro Gusa Novo Porto público 1 1

Granéis Líquidos Barra do Riacho 1

Outras cargas Novo Porto público 1

TERMINAL LOCALIZAÇÃO
NÚMERO DE BERÇOS ADICIONAIS 

NECESSÁRIOS

2 2 1

 
 
 

4.6 Distribuição Espacial do Desenvolvimento Portuário do Espírito 
Santo 
 

4.6.1 Necessidade de Novo Porto Público 
 
No Espírito Santo somente o Porto de Vitória, na prática, opera debaixo de uma 
Autoridade Portuária. 
 
Devido à pressão urbana, à falta de espaço, às condições limitadas de acesso marítimo e 
às instalações envelhecidas, o Porto de Vitória não responde mais às exigências de um 
porto moderno para a movimentação significativa de carga. Mesmo as obras programadas 
para o aprofundamento e alargamento do seu canal de acesso não irão resolver os 
problemas existentes de limitações de comprimento do cais, falta de área de retaguarda e 
congestionamento dos acessos rodoviários. 
 
A bacia de Tubarão já está saturada e não pode expandir as frentes de atracação devido à 
falta de áreas de retaguarda. 
 
A bacia atual de Praia Mole pode ter o TPS expandido em mais três berços, mas a 
expansão do terminal de carvão em mais um berço exigiria o prolongamento do molhe de 
proteção, além da construção de novas pontes de correias transportadoras e a definição de 
áreas de armazenagem na retaguarda, obtidas por aterros no mar. A intenção da VALE é, 
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por enquanto, não expandir as instalações portuárias de Tubarão e Praia Mole, investindo 
somente em aumento de produtividade e, eventualmente, em equipamentos. 
 
A bacia portuária de Barra do Riacho está em grande parte ocupada pela PORTOCEL e 
pelo futuro terminal da PETROBRAS. O resto da bacia sofre de um nível incômodo de 
agitação de água, devido às ondas vindas do nordeste e do norte e que não sofrem um 
grau adequado de amortização na difração na entrada do Porto. Se esse problema for 
atenuado pela construção de mais um molhe interno, o resto da bacia poderá ser 
aproveitado. 
 
Devido à sua profundidade limitada, a vocação natural do uso da bacia remanescente em 
Barra do Riacho seria para barcos relativamente pequenos. Neste contexto, a implantação 
terminais de granéis líquidos, complementando a atuação da PETROBRAS, ou ainda de 
terminais para supply boats seria mais apropriada. 
 
Os portos capixabas se apresentam saturados e com pequena possibilidade de expansão, 
quando existe. Logo, novas instalações portuárias são necessárias para o atendimento da 
demanda estimada. A implantação de um ou mais portos públicos permitiria a 
concentração dos novos berços, evitando a tendência à dispersão portuária que se verifica 
ao longo da costa brasileira e, principalmente, da capixaba. Não há muitos locais 
adequados para a construção de novos portos na costa capixaba e a melhor opção seria a 
de explorar os locais existentes para o bem comum. 
 
A tendência da empresa privada em procurar um terminal privativo, fugindo ao porto 
público, é uma tendência verificada a nível nacional. No entanto, no quadro de escassez 
de localizações portuárias na costa do Estado, deve-se procurar melhorar a administração 
do porto público e voltar à prática de uma política racional de gestão de um bem que se 
torna escasso - a disponibilidade de sítios apropriados na costa marítima do país e do 
Espírito Santo. 
 
Alguns sítios na costa capixaba foram preliminarmente indicados para a localização de 
um novo porto público: 
 

- Barra do Riacho - entre a bacia atual e o futuro estaleiro da JURONG; 
- Ponta de Tubarão - ao norte da área atual dos terminais de Praia Mole; 

- Ubu - integrando o terminal da Samarco e o terminal projetado pela VALE em um 
complexo maior. 

 
Para a escolha da localização definitiva, deverá ser realizado estudo comparativo mais 
aprofundado, que deverá incluir levantamentos batimétricos e sondagens geológicas. 
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4.6.2 Comparação Preliminar das Alternativas de Localização do Novo Porto 
Público 
 
Diretrizes de política socioeconômica do Governo Estadual 
 

- Descentralização industrial - o Espírito Santo deve criar outros Pólos industriais 
fora da área da Grande Vitória, gerando assim centros populacionais menos 
dependentes deste centro urbano. 

- Desenvolvimento de uma plataforma logística - o Estado deve reforçar sua 
vocação logística criando plataformas onde se integram rodovia, ferrovia e 
navegação. 

- Descentralização urbana do Estado - a ser obtida através do reforço de centros 
urbanos fora de Vitória ou pela implantação de novos Pólos urbanos. 

 
Quadro 1.48 

COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO
CRITÉRIOS SOCIOECONÔMICOS

BARRA DO RIACHO PONTA DE TUBARÃO UBU

Descentralização 
industrial

Reforça o pólo gerado pela ARACRUZ 
e pela JURONG

Reforça a concentração industrial em 
torno de Vitória

Acompanha os novos projetos da 
VALE. Reforça o pólo da SAMARCO.

Plataforma logística Potencial excelente Reforça a grande plataforma logística 
existente

Completa e integra o desenvolvimento 
portuário da região 

Descentralização 
urbana

Influência relativa já que a 
descentralização é puxada pela 
ARACRUZ e a JURONG

Reforça a centralização urbana em 
torno de Vitória

Reforça a descentralização urbana do 
Estado

LOCALIZAÇÃO
CRITÉRIO

 

 
 
Problemática Ambiental 
 
Em princípio, cabe salientar que todas as localizações se encontram em áreas já 
impactadas por outras instalações portuárias existentes, o que diminui os problemas 
causados pela implantação de uma nova instalação portuária. O Quadro 1.49 resume o 
conhecimento preliminar existente. 
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Quadro 1.49 

COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO
CRITÉRIOS AMBIENTAIS

BARRA DO RIACHO PONTA DE TUBARÃO UBU

Fauna e flora 
terrestre

A grande área de aterro marítimo reduz 
a necessidade de áreas terrestres.

As zonas protegidas são definidas e não 
se pretende alterá-las.

A grande área de aterro marítimo reduz 
a necessidade de áreas terrestres.

Fauna e flora 
marinha

Impactada na área de construção do 
porto.

Impactada na área de construção do 
porto.

Impactada na área de construção do 
porto.

Erosão marinha A área se encontra entre dois 
empreendimentos e não impactará as 
zonas próximas.

A área se encontra numa região 
industrial já impactada, não devendo ser 
mais prejudicada.

A área se encontra em sítio portuário. 
Talvez seja necessário cuidar das praias 
ao norte com alimentação artificial de 
areia durante um certo período.

Poluição do ar Com os devidos cuidados, impactos 
serão mínimos.

Com os devidos cuidados, impactos 
serão mínimos.

Com os devidos cuidados, impactos 
serão mínimos.

Poluição do lençol 
freático

Não se prevê o manuseio de produtos 
tóxicos. Com a devida 
impermeabilização e drenagem das 
áreas de armazenagem, o impacto será 
mínimo.

O porto se encontra numa zona 
industrial já impactada. Não se prevê 
poluição adicional.

Não se prevê o manuseio de produtos 
tóxicos. Com a devida 
impermeabilização e drenagem das 
áreas de armazenagem, o impacto será 
mínimo.

Poluição do mar Com os devidos cuidados, será mínima. Com os devidos cuidados, será mínima. Com os devidos cuidados, será mínima.

Dragagem e 
aterros

Problemas existentes que deverão ser 
resolvidos.

Problemas existentes que deverão ser 
resolvidos.

Problemas existentes que deverão ser 
resolvidos.

CRITÉRIO
LOCALIZAÇÃO

 
 
 
Condicionantes Físicos 
 
O Quadro 1.50 resume a comparação das três localizações, considerando os critérios: 
 

- disponibilidade de acesso rodoviário; 
- disponibilidade de acesso ferroviário; 

- disponibilidade de áreas para implantação de indústrias; 
- disponibilidade de retro-área portuária suficiente em terreno natural ou aterrado;  
- necessidade de dragagem; 

- necessidade de obras de proteção marítima; 
- disponibilidade de profundidades d’água adequadas; 
- facilidade para operação de granéis sólidos; 

- facilidade para operação de granéis líquidos; 
- facilidade para operação de contêineres e carga geral. 
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Quadro 1.50 

COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO
CRITÉRIOS FÍSICOS

BARRA DO RIACHO PONTA DE TUBARÃO UBU

Disponibilidade de acesso rodoviário Existe e pode ser melhorado 
facilmente.

Existe e pode ser ajustado à 
demanda com obras de vulto.

Existe e pode ser melhorado 
facilmente.

Disponibilidade de acesso ferroviário Existe Existe, mas com certo 
congestionamento.

Em fase de implantação. Existem 
soluções para acesso ao porto.

Disponibilidade de áreas para 
implantações indústriais

Existe com certa proximidade do 
porto.

Existe, mas  distante do Porto. Existe com certa proximidade do 
porto.

Disponibilidade de retro-área 
portuária suficiente

Existe em terreno natural e 
aterros.

Existe em terreno aterrado Existe em terreno natural e 
aterros.

Necessidade de dragagem Necessária em volumes 
substanciais.

Necessária em volumes 
substanciais.

Necessária em volumes 
substanciais.

Necessidade de obras de proteção 
marítima

Necessárias Necessárias Necessárias 

Disponibilidade de profundidades 
adequadas

Com dragagem (15 a 20 m ou 
mais)

Com dragagem (15 a 20 m ou 
mais)

Com dragagem (15 a 20 m ou 
mais)

Facilidade em operação de granéis 
sólidos

Operação com pequena distância 
às áreas de armazenagem.

As áreas de armazenagem serão 
aterradas e provavelmente 
apertadas.

Operação com pequena distância 
às áreas de armazenagem.

Facilidade em operação de granéis 
líquidos

Operação muito favorável. As áreas de armazenagem serão 
aterradas e provavelmente 
apertadas criando problemas de 
segurança.

Operação muito favorável.

Facilidade em operação de 
contêineres e carga geral

Operação muito favorável. Operação muito favorável. Operação muito favorável.

CRITÉRIO
LOCALIZAÇÃO

 
 
A disponibilidade de acessos rodoviários adequados ao novo porto se apresenta mais 
problemática na região de Ponta de Tubarão. Estudos mais aprofundados foram 
desenvolvidos para essa área e comprovaram a necessidade de investimentos elevados 
para a adequação das vias de acesso rodoviário da área para comportar o tráfego de 
veículos pesados que será gerado pelo novo porto. 
 
 

4.6.3 Estratégia de Desenvolvimento Espacial do Sistema Portuário 
 
Estratégia de Desenvolvimento Físico 
 
A estratégia para o desenvolvimento físico da infra-estrutura portuária do Espírito Santo 
será dividida em quatro pontos principais da costa (Ilustração 1.64) e incluirá Barra do 
Riacho, Vitória, Ponta de Tubarão e o Ubu. A esses se somam os seguintes terminais de 
atendimento predominantemente privado (Ilustração 1.65): o terminal da ArcelorMittal, o 
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terminal da FERROUS, o sistema PETROBRAS e a expansão do terminal da 
PORTOCEL ao norte do quebra-mar de Barra do Riacho. 
 

 

Ilustração 1.64 - Complexo Portuário do Espírito Santo com características públicas - 
Porto de Vitória, Ponta de Tubarão, Ubu e Barra do Riacho 

 

 

Ilustração 1.65 - Terminais Privados que Complementam o Sistema Portuário do 
Espírito Santo 

 
O novo porto público projetado deverá possuir terminais especializados para atender às 
seguintes cargas, além de incluir um cais de uso múltiplo: 
 

- ferro gusa; 
- soja e farelos (complementando o terminal da VALE em Tubarão); 

- fertilizantes (complementando o terminal da VALE em Tubarão); 
- contêineres. 

 
O Porto de Barra do Riacho deve aproveitar sua capacidade de expansão existente para 
procurar especializar-se em granéis líquidos. 

 
Terminal da FERROUS 

(Presidente Kennedy) 

 
Terminal da 

ArcelorMittal 

 
Sistema Portuário da 

PETROBRAS 

 
Expansão 

PORTOCEL 
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Para expandir as instalações de Barra do Riacho seriam necessários estudos e obras para 
tranqüilizar as águas no lado sul da sua bacia portuária. Após a realização dessas obras, 
esse trecho do porto poderá servir para movimentação de granéis líquidos ou para 
atendimento a supply boats. 
 
O atual TPS em Praia Mole deverá ser expandido em mais três berços, para produtos 
siderúrgicos. Com relação ao novo terminal projetado pela ArcelorMittal seu objetivo é o 
de atender o mercado nacional via cabotagem, evitando a movimentação de seus produtos 
por via ferroviária e rodoviária. 
 
Também em Praia Mole a expansão do TPM em mais um berço é pouco provável, porque 
exigiria uma maior área de armazenagem para a carga, hoje não disponível e que exigiria 
aterro sobre o mar. Também seria necessário o remanejamento substancial da ponte que 
sustenta as correias transportadoras, além do prolongamento do molhe de proteção. Por 
isso, é recomendável aumentar apenas a capacidade do terminal existente, pelo acréscimo 
de mais uma correia (que atenderia o quarto guindaste) e de uma nova ponte de 
sustentação desta correia. Como em Ubu deverá ser construído um novo terminal de 
carvão, recomenda-se um deslocamento de parte da carga para essa facilidade. 
 
O Porto de Vitória continuaria com as operações de trigo e malte e com as 
movimentações de granito em bloco, açúcar e automóveis. 
 
O TVV continuaria a operar contêineres em Capuaba até a entrada gradual em 
funcionamento do terminal de contêineres no novo porto público. Prevê-se a partir dessa 
data, a operação simultânea dos dois terminais, com o crescimento maior da 
movimentação na nova instalação, em decorrência do aumento esperado da demanda de 
contêineres e das características da frota de navios porta-contêineres. 
 
Os supply boats poderão aproveitar o Cais Comercial e o Paul, além da capacidade ociosa 
do cais de Capuaba para suporte a sua operação. Se for necessário ampliar o atendimento 
para plataformas, o estuário de Santa Maria ainda tem locais que podem ser explorados, 
como o Saco do Aribiri ou o Canto de Jaburuna, dependendo dos planos urbanísticos da 
cidade de Vila Velha. Os granéis líquidos operados em Vitória poderiam continuar no 
local ou serem transferidos para Barra do Riacho. 
 
 
Estratégia Institucional 
 
A implantação de um novo porto público no Estado traz a necessidade de se repensar o 
esquema administrativo-institucional que deverá reger o empreendimento. 
 
A implantação e exploração de um porto público podem ser feitas, de acordo com o 
disposto nas leis que regem a matéria, segundo os seguintes modelos: 
 

- pelo Governo Federal através da CODESA; 
- por delegação ao Espírito Santo, para exploração por SPE estadual; 
- por outorga de concessão, realizada pela ANTAQ ou através do Estado (delegação 

para fins de concessão). 
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A delegação de um porto é possível pela Lei nº 9.277, de 1996, que autoriza a União a 
delegar a estados da Federação a administração e exploração de portos federais. Vários 
portos federais encontram-se delegados a estados, podendo ser citados os portos de Rio 
Grande (RS), Paranaguá (PR), São Sebastião (SP), Suape e Recife (PE), Cabedelo (PB), 
Itaqui (MA) e Manaus (AM). 
 
Recentemente o Decreto nº 6.620, de 2008 restabeleceu a política do governo federal de 
concessão de porto público a pessoa jurídica de direito público ou privado, através de 
licitação a ser realizada pela ANTAQ. 
 
As vantagens da exploração do porto por concessão podem ser assim resumidas: 
 

- administração profissionalizada, com diretrizes e condições estabelecidas no 
contrato; 

- redução significativa dos gastos estaduais em investimentos; 

- redução das despesas administrativas. 
 
No caso do novo porto público no Espírito Santo, a recomendação é que o governo 
estadual solicite a sua delegação para posterior concessão à iniciativa privada. 
 
Essa indicação é decorrente da grande importância que a logística de transportes no 
Estado tem sobre o seu desenvolvimento econômico, expandindo a área de influência do 
sistema portuário e aumentando a competitividade dos produtos escoados por esse 
sistema. 
 
Como já comentado ao longo do trabalho, o governo estadual tem baixa ingerência sobre 
o desenvolvimento e a exploração desse sistema, limitando-se à gestão da malha 
rodoviária estadual, sem atuação os seus sobre os principais componentes, os portos e as 
ferrovias. É necessário que exista a nível estadual uma maior gestão sobre o que será o 
principal porto público no Estado, para: 
 

- assegurar o escoamento de granéis agrícolas, minérios e de outras cargas que 
deverão ser transportadas pelo sistema ferroviário; 

- atrair novas indústrias, terminais e centros de serviço para a região; 

- propiciar a atração de capitais privados para a exploração das áreas e instalações 
do porto; 

- aumentar a competitividade da produção do Espírito Santo, ampliando o acesso à 
mercados nacionais e internacionais. 

 
O Governo do Estado deverá, também, contar com uma unidade que coordene e fiscalize 
a expansão portuária e a proteção às áreas da costa destinadas a portos. Esses assuntos 
são aprofundados no capítulo pertinente, relacionado com a parte institucional da 
estratégia recomendada. 
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4.7 Conclusões e Recomendações 
 
A elaboração da Estratégia Portuária do Estado do Espírito Santo, no quadro do PELTES, 
comprovou claramente os seguintes pontos: 
 

- os portos capixabas, hoje, apresentam um alto grau de saturação ou estão muito 
pertos desta situação; 

- muitas instalações portuárias em operação apresentam-se envelhecidas e não 
atendem às exigências das frotas modernas de embarcações; 

- as áreas suscetíveis de serem usadas para portos são escassas e devem ser 
preservadas. 

 
Em função dessa situação, é recomendável que se planeje um novo porto público que 
reduzirá a dispersão portuária ao longo da costa, ajudando a concentrar essa atividade e 
também permitindo a recuperação das cargas que deixaram de ser operadas no Espírito 
Santo. Três localizações possíveis foram identificadas, sendo recomendável que um 
estudo mais aprofundado e técnico as compare e faça a indicação do local onde deverá ser 
implantado o porto público. 
 
O governo estadual deverá solicitar a delegação do porto público para posterior 
concessão à iniciativa privada, dentro das atuais diretrizes de política definidas pelo 
Decreto nº 6.620, de 2008. 
 
Essa indicação é decorrente da grande importância que a logística de transportes no 
Estado tem sobre o seu desenvolvimento econômico, expandindo a área de influência do 
sistema portuário e aumentando a competitividade dos produtos escoados por esse 
sistema. 
 
Em paralelo, deve ser dado o apoio necessário para o uso mais intenso das bacias 
existentes, dentro da vocação de cada uma. Assim em Praia Mole deveria haver a 
expansão da operação de produtos siderúrgicos, em Vitória deveria haver o incentivo a 
instalação de empresas de abastecimento de plataformas petroleiras e Barra do Riacho 
deveria integrar operações de líquidos a granel e de celulose. 
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Ilustração 1.66 - Locais Indicados para o Novo Porto Público em Barra do Riacho 
 

 

Ilustração 1.67 - Locais Indicados para o Novo Porto Público em Ponta de Tubarão 
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Ilustração 1.68 - Locais Indicados para o Novo Porto Público em Ubu 
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5. COMPONENTE RODOVIÁRIO 
 

5.1 Rede Rodoviária Existente 
 
Em 2008 o Estado do Espírito Santo detinha uma rede rodoviária federal e estadual com 
uma extensão total de 6.526,7 km. Esta rede possuía as seguintes extensões: 
 

- 911,8 km (14%) de rodovias federais, das quais, 91,8% (837,0 km) eram 
pavimentadas, sendo 3,7% (33,3 km) em pista dupla e 88,1% (803,7 km) em pista 
simples; 

- 5.614,8 km (86%) de rodovias estaduais, das quais, 53,1% (2.981,0 km) eram 
pavimentadas, sendo 1,5% (83,6 km) em pista dupla e 51,6% (2.897,5 km) em 
pista simples; 

- de maneira global, o Estado tinha 3.816,0 km (58,5%) de sua rede rodoviária 
pavimentada sendo que desta extensão 116,9 km (3,2%) eram em pista dupla. 

 
Considerando que a área total do Estado é de 46.187 km², sua densidade rodoviária é de 
14,1 km de rodovia para cada 100 km². Todas as sedes dos seus 78 municípios podem ser 
acessadas por rodovia pavimentada. A distância média, dentro do Estado, para acessar 
uma rodovia pavimentada, federal ou estadual, é de 6,1 km. Esta distância média varia 
2,5 km a 23,9 km em função da microrregião de planejamento do Estado. 
 
Por ocasião dos levantamentos, constatou-se que 207,6 km encontravam-se em obras de 
pavimentação e a grande maioria das rodovias não pavimentadas eram de leito natural. 
 
A rede rodoviária existente em 2008 foi dividida em 568 trechos, sendo 102 federais e 
466 estaduais, o que resulta numa extensão média de 9 km para os trechos federais e 
12 km para os trechos estaduais. 
 
A Ilustração 1.69 a seguir apresenta a situação da rede rodoviária existente em 2008. 
 
A maioria das rodovias possui pavimentos com idade entre 20 e 25 anos (32,5%). Uma 
parcela significativa foi pavimentada recentemente e possui idade inferior a 5 anos 
(20,1%). 
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Ilustração 1.69 - Situação da Rede Rodoviária Existente - 2008 
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5.1.1 Geometria 
 
As características do desenvolvimento dos trechos, em planta e em perfil, se revestem de 
uma importância singular no planejamento rodoviário uma vez que ela influi nos custos e 
nas velocidades operacionais do tráfego que a utiliza e, conseqüentemente, sobre sua 
atratividade quando comparada com outras opções. 
 
As características em planta e perfil das rodovias federais pavimentadas possuem na sua 
grande maioria (77%), um perfil ondulado e seu desenvolvimento em planta levemente 
ondulado (71%). Esse fato ocorre por localizarem-se ao longo da costa e ao longo do 
Vale do Rio Doce, situações mais propícias para desenvolver um traçado harmonioso. 
 
Por sua vez, o traçado das rodovias estaduais pavimentadas pode ser classificado, em 
perfil como ondulado, e em planta, de ondulado a montanhoso (58%). 
 
Estas características diferem substancialmente das características das rodovias estaduais 
não pavimentadas que possuem condições muito mais restritivas em termos de traçado. 
Aproximadamente 78% de seu perfil podem ser classificados como ondulado e 
fortemente ondulado (78%), e em planta, de fortemente ondulado e montanhoso (52%). 
 
Desta forma o desafio que terá o DER-ES nas novas pavimentações de rodovias, é 
enfrentar condições construtivas mais adversas em termos de custo de implantação por se 
situarem as rodovias não pavimentadas, em regiões de topografia mais acentuada. 
 
 

5.1.2 Estado de Conservação 
 
As Ilustrações 1.70 a 1.72 mostram o estado de conservação da malha federal e estadual, 
por tipo de pavimento. 
 
Dos trechos pavimentados das rodovias federais avaliados, 26% apresentavam-se em bom 
estado de conservação, 58% em estado regular e 17% podem ser considerados em mau 
estado. 
 
Na rede rodoviária estadual estas condições eram de 36% em bom estado de conservação, 
51% em estado regular e 14% em mau estado. 
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Ilustração 1.70 - Condições Das Rodovias Federais Pavimentadas - 2008 

 

 
Ilustração 1.71 - Condições das Rodovias Estaduais Pavimentadas - 2008 

 

 
Ilustração 1.72 - Condições das Rodovias Estaduais Não Pavimentadas - 2008 
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5.1.3 Tipo de Revestimento 
 
Cerca de 63% da extensão das rodovias estaduais são pavimentadas em tratamento 
superficial, totalizando 1.881 km e 36% são de concreto asfáltico, totalizando 1.084 km. 
Uma pequena extensão (15 km) apresenta-se em poliédrico e corresponde aos segmentos 
localizados nas travessias de áreas urbanas. 
 

 

Ilustração 1.73 - Rede Rodoviária Estadual - Tipo de Revestimento - 2008 

 
 

5.1.4 Obras de Arte Especiais 
 
As obras de artes abrangem pontes de concreto, pontes de madeira, viadutos e pontes de 
ferro localizadas na rede rodoviária. 
 
Foram registradas na rede rodoviária do Estado 944 obras de arte especiais, perfazendo 
um total de 24.571 m, onde mais de 92% é de concreto. 
 
Em termos de quantidade, 51% das pontes de concreto nas rodovias estaduais possuem 
largura inferior a 5 m, representando 25% de sua extensão. A maioria destas pontes 
localiza-se em rodovias não pavimentadas (90%). Todas as pontes de madeira possuem 
largura inferior a 5 m e todos os viadutos possuem larguras variando de 5 a 8 m. 
 
Nas rodovias pavimentadas estaduais existem ainda sete pontes de madeira cujas 
substituições para concreto, já se encontram em fase de execução com uma previsão de 
estarem todas substituídas até o final de 2010. 
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Ilustração 1.74 - Pontes de Concreto - 2008 
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Ilustração 1.75 - Pontes de Madeira e Metálicas - 2008 



Componente Rodoviário 

 

                                                                          174 

5.2 Demanda dos Usuários 
 
O setor rodoviário possui peculiaridades bastante distintas das demais modalidades. 
Inicialmente a infra-estrutura é publica, com diversas jurisdições, atuando nela as esferas 
federal, estadual e municipal. Por sua vez a operação é privada com reduzidas barreiras 
para seu acesso, o que a caracteriza como uma modalidade de acesso aberto. 
 
A rede rodoviária é complexa, com diversos níveis funcionais e formas de conectividade. 
A demanda é pulverizada por diversos atores que possuem cada um sua sazonalidade 
específica. 
 
Como conseqüência dessas características, faz-se necessário um esforço maior para a 
caracterização da demanda dos usuários do transporte rodoviário. É necessário conhecer 
o tráfego que utiliza cada trecho, sua distribuição, as características da frota e dos seus 
usuários. 
 
São necessários dois tipos de levantamentos para a obtenção dessas informações: 
contagens volumétricas e pesquisas de origem e destino. 
 
 

5.2.1 Contagens Volumétricas 
 
Para elaboração do Plano Diretor Rodoviário do Estado do Espírito Santo foram 
realizadas contagens volumétricas em 224 trechos da rede rodoviária federal e estadual 
cobrindo 40% de sua extensão. 
 
As contagens foram realizadas com equipamentos automáticos, com tecnologia de 
microondas, sendo que, em alguns locais, as contagens foram realizadas durante 7 dias 
consecutivos e em outros, durante 14 dias consecutivos. Os equipamentos captam 
informações sobre o comprimento dos veículos e sua velocidade. Por meio de pesquisa 
auxiliar foi estabelecida uma correlação entre o comprimento dos veículos e sua 
classificação. 
 
 

5.2.2 Pesquisas de Origem e Destino 
 
Os objetivos das pesquisas de origem e destino é determinar o volume de intercâmbio 
entre área definidas do Estado, que são normalmente conhecidas como zonas de tráfego. 
 
No Plano Diretor foram consideradas as 12 microrregiões de planejamento do Estado 
como as zonas de tráfego internas. Como zonas de tráfego externas, foram consideradas 
as microrregiões homogêneas do IBGE para os Estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, que são os estados limítrofes ao Estado do Espírito Santo. Os demais Estados 
foram considerados, cada um, como uma zona de tráfego externo. 
 
Foram realizadas 76.147 entrevistas no total, sendo 55.316 em veículos de passeio, 
incluindo motos, 1.580 em veículos de transporte coletivo e 19.591 em veículos de carga. 
 
Nas entrevistas foram obtidas informações sobre o tipo do veículo, quilometragem rodada, 
tipo de combustível, idade, propriedade, marca, origem e destino da viagem. Para os 
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veículos de passeio e de transporte coletivo foram obtidas informações sobre o número de 
passageiros, motivo da viagem e tipo de linha. Para os veículos de carga foram obtidas 
informações sobre capacidade do veículo, tonelagem transportada, tipo de produto, tara 
do veículo, tipo de carroceria, e número de ajudantes. 
 
As informações obtidas nas pesquisas de origem e destino permitem gerar matrizes, por 
tipo de veículo, entre as zonas de tráfego estabelecidas. Estas matrizes representam o que 
se costuma chamar de tráfego de média e longa distância. 
 
As contagens volumétricas realizadas (224) permitem estimar o VMDA para os demais 
trechos da rede rodoviária, não cobertos com as contagens volumétricas efetuadas diretas 
no respectivo trecho. 
 
Os fluxos entre pares de origem e destino obtidos nas matrizes são alocados e ajustados 
na rede rodoviária utilizando-se um modelo apropriado (CUBE), para representar 
adequadamente o tráfego que foi obtido nas entrevistas. 
 
 

5.2.3 Características da Demanda 
 
As pesquisas realizadas nos fornecem uma avaliação das características da demanda do 
transporte rodoviário. 
 
O VMDA médio obtido nos trechos da rede rodoviária federal pavimentada situa-se em 
torno de 7.816 veículos por dia, e na rede federal não pavimentada, em 701 veículos por 
dia. 
 
Por sua vez a rede rodoviária estadual pavimentada apresenta um VMDA situado em 
torno de 2.643 sendo que, na rede rodoviária estadual não pavimentada, este valor médio 
situa-se em 349 veículos por dia. 
 

 
Ilustração 1.76 - VMDA Médio na Rede Rodoviária - 2008 
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A estrutura do tráfego, ou seja, a sua composição por tipo de veículo apresenta um quadro 
típico já verificado em estudos de tráfego realizados em outros estados, onde a 
participação dos veículos de passeio, incluindo motos, decresce na medida em que 
aumenta o VMDA até um valor onde sua participação volta a aumentar. Esse aumento da 
participação do tráfego dos veículos de passeio se dá devido ao fato dos maiores volumes 
de tráfego se encontrarem em trechos de rodovias cercados de áreas urbanas, e 
conseqüentemente, fortemente influenciados pelo tráfego urbano de curta distância. 
 

 
Ilustração 1.77 - Estrutura do Tráfego por Faixa de VMDA - 2008 

 
Nas rodovias federais pavimentadas 21,4% das motos, 43,1% dos automóveis e 27,0% 
dos ônibus e caminhões circulam com uma velocidade acima da velocidade regulamentar 
considerada de 90 km por hora. Nas rodovias estaduais pavimentadas estes valores são 
menores, mas ainda assim bastante expressivos: 8,4% das motos, 22,7% dos automóveis 
e 11,3% dos ônibus e caminhões. 
 
Estes dados podem ter algumas interpretações. A primeira é que as rodovias permitem 
velocidades maiores do que as regulares. Este fato pode ser conseqüência na melhoria do 
desempenho dos veículos nos últimos anos. Por outro lado cabe uma leitura de que os 
usuários desejam, de certa forma, rodovias com melhores condições de traçado que 
possibilitem desenvolver velocidades maiores, ou seja, um desejo expresso de melhores 
características técnicas e melhores rodovias. 
 
Uma análise da relação peso e capacidade de carga no transporte rodoviário indica que 
20,3% dos caminhões informaram estar transportando mais carga do que a capacidade do 
veículo permitiria. Isso requer um monitoramento adequado devido aos riscos inerentes à 
segurança do tráfego rodoviário. 
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5.2.4 Características da Geração 
 
A movimentação total no Estado do Espírito Santo em 2008 foi estimada em 71.602 
viagens por dia. Dessa estimativa 59% são de veículos de passeio, 12% de moto, 2% de 
ônibus e os 27% restantes de veículos de carga. 
 
Dessa movimentação, o total de 1.680 são viagens de passagem, que efetuam seu 
intercâmbio utilizando as rodovias do Estado, e representam 2,3% do total das viagens 
diárias, sendo 60% constituído por tráfego de caminhões, em sua grande maioria 
caminhões pesados. 
 

 

Ilustração 1.78 - Geração de Viagens Interna e Externa por Dia - 2008 

 
A movimentação interna (52.430 viagens por dia) representa 75% da geração e atração 
total de viagens diárias no Estado, sendo 63,1% de veículos de passeio, 1,3% de moto, 
1,9% de ônibus e os restantes 33,7%, de veículos de carga. 
 
Se analisarmos sob o ponto de vista da geração de viagens há um total de 61.176 viagens 
diárias geradas no Estado, ou seja, entre suas diversas microrregiões (internas) e para fora 
do estado (externas), representando geração interna de 86% do total. 
 
A Região Metropolitana representa 26% do total das viagens diárias seguida, em ordem 
de importância, pelo Pólo Cachoeiro (12%), Pólo Linhares (10%), Metrópole Expandida 
Sul (9%) e Pólo Colatina (7%). 
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Ilustração 1.79 - Participação das Microrregiões - Geração Total de Viagens por Dia - 2008 

 
Outro aspecto importante para análise é o total da tonelagem movimentada em ambos os 
sentidos. Estima-se que 50,0 milhões de toneladas foram movimentadas em 2008, no 
tráfego de média e longa distância, ou seja, entre as microrregiões e delas para os demais 
estados do país. 
 
A Ilustração 1.80 mostra a participação das diversas microrregiões na tonelagem total 
movimentada. Em 2008. A Região Metropolitana foi responsável por 42% das toneladas, 
seguida pelo Pólo Cachoeiro (18%), Pólo Linhares (13%), Pólo Colatina (5%) e 
Metrópole Expandida Sul (5%), representado essas cinco regiões 87% da movimentação 
total de carga do Estado. 
 

 
Ilustração 1.80 - Participação das Microrregiões - Total de Toneladas Geradas - 2008 
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Outro dado relevante é a movimentação com origem e destino nas regiões externas com as 
quais o Estado se relaciona. Estima-se que em 2008 essa movimentação alcançou um total 
de 32,6 milhões de toneladas. Os Estados com maior participação na movimentação 
externa foram: Rio de Janeiro (26%), São Paulo (24%), Minas Gerais (20%) e Bahia (15%). 
 
Verifica-se, portanto que o Corredor Rio de Janeiro - São Paulo é o mais expressivo das 
movimentações externas do Estado, representado mais de 50% da sua movimentação e 
totalizando mais de 14 milhões de toneladas ano. 
 

 

Ilustração 1.81 - Intercâmbio Externo - 2008 

 
 

5.3 Grau de Utilização 
 
Os dados relacionados com a demanda dos usuários fornecem parte das respostas quando 
se deseja analisar o comportamento de uma rede rodoviária. 
 
O principal indicador que deve ser utilizado para responder a esta questão é o veículo. km, 
obtido pelo produto do VMDA pela extensão de cada trecho. 
 
Utilizando os valores obtidos dos VMDA por trecho em 2008, após a calibração do 
modelo, verifica-se que 93,5% dos veículos.km são percorridos em rodovias 
pavimentadas e somente 6,5% em rodovias não pavimentadas. 
 
Os veículos-km na rede rodoviária federal representam 43,2% do total, apesar dela 
possuir 14% da extensão total na rede rodoviária do Estado. Isto caracteriza a rede 
rodoviária federal como a rede estruturante exercendo as funções primárias e principais 
do sistema rodoviário. É por ela que também circula o tráfego de passagem. 
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Ilustração 1.82 - Distribuição dos veículos.km na Rede Rodoviária - 2008 

 

Na rede rodoviária estadual 89% dos veículos.km ocorrem em rodovias pavimentadas o 
que representa um ótimo indicador com relação aos custos de operação do sistema. 
 
A participação dos veículos.km na rede rodoviária existente em 2008 mostra que os 
veículos de passeio representam 73,2% do total, com 41,3% nas rodovias estaduais 
pavimentadas e 26,4% nas rodovias federais pavimentadas. Os veículos de carga 
representam 25,0% do total, com 15,3% trafegando em rodovias federais pavimentadas. 
 
Esses dados indicam a preferência dos usuários de veículos de passeio pela rede estadual 
devido a elevada participação de veículos pesados na rede rodoviária federal. 
 
A Ilustração 1.83 mostra a participação das diversas microrregiões do Estado no total de 
veículos.km que trafegam na sua rede rodoviária. 
 
Na Região Metropolitana ocorrem 29,9% dos veículos.km, seguida do Pólo Linhares 
(13,3%), do Pólo Cachoeiro (12,5%) e da Metrópole Expandida Sul (7,9%). 



Componente Rodoviário 

 

                                                                          181 

 

Ilustração 1.83 - Participação das Microrregiões - Total de Veículos.km na 
Rede Rodoviária do Estado - 2008 

 
 

5.4 Evolução de Indicadores 
 
A elaboração de Planos Diretores Rodoviários no Brasil, com uma visão sistêmica e 
utilizando modelos computacionais para análise do comportamento futuro da rede 
rodoviária, foram iniciadas pelo GEIPOT durante o período de 1965 a 1968, ocasião em 
que foram efetuados planos diretores para todos os estados brasileiros com o apoio de 
consultorias internacionais contratadas através de empréstimo do Banco Mundial. 
 
Logo a seguir o DNER, através da criação do Departamento de Planos e Programas 
(DPP) na Diretoria de Planejamento, passou a rever os planos diretores por região 
brasileira, que continuou a se chamar Plano Diretor, para depois modificar sua 
denominação para Planos de Construção Rodoviária. Esta fase abrangeu o período de 
1970 a 1984. 
 
No caso do presente Plano Diretor, como forma de verificar a evolução dos principais 
parâmetros do setor o rodoviário observados no Estado, foi efetuada uma comparação 
com os dados obtidos do Plano Diretor da Região Sudeste elaborado em 1972 pelo 
DNER. A escolha desse plano para esta avaliação é devido ao fato de estar sendo 
utilizado o mesmo processo de análise, com coleta de dados de origem e destino de forma 
semelhante, o que possibilita obter visão retrospectiva de 36 anos. 
 
 

5.4.1 Rede Rodoviária 
 
Por ocasião da realização do Plano Diretor da Região Sudeste em 1972 o Estado do 
Espírito Santo detinha uma rede rodoviária federal e estadual com 5.659,2 km. Hoje esta 
rede rodoviária é de 6.526,7 km. 
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Para ambas as redes se detêm as informações sobre o VMDA para 1972 e para 2008, por 
tipo de veículo (carro de passeio, ônibus e caminhões). 
 
Entretanto as redes rodoviárias existentes em ambas as épocas não eram idêntica, sendo 
necessário definir o que se denominou rede rodoviária comum, que consiste no conjunto 
de trechos que existiam em ambos os anos. 
 
Para efeito de comparação considerou-se uma rede rodoviária comum, existente em 1972 
e em 2008, com 4.875,9 km, 74,7% da rede rodoviária existente em 2008. 
 
 

5.4.2 Características dos Usuários 
 
Veículos de Passeio 
 

- O motivo de viagem para trabalho diário se manteve praticamente igual 
representando 31,5% das viagens totais. Houve um aumento significativo das 
viagens realizadas a negócio, de 29,5% para 44,2%, e uma redução das viagens a 
passeio e férias, de 37,8% para 14,3%. Houve um aumento de outros tipos de 
viagem como para educação e saúde, que hoje representam 10,1%. 

- A propriedade do veículo sofreu alterações. Em 1972 verificou-se que 91,9% 
eram veículos de propriedade privada. Hoje isto representa somente 79,1%. A 
participação de veículos pertencentes a empresas subiu de 2,0% para 13,9%. 

- O combustível utilizado em 1972 nos veículos de passeio era exclusivamente 
gasolina. Hoje a gasolina representa somente 45,3%, o flex 39,7%, o diesel 11,0%, 
o álcool 3,3% e o GNV 0,7%. 

- O número médio de passageiros por veículo reduziu de 2,4 para 2,0. 
- A idade média subiu de 2,7 anos para 6,1 anos. 

- A quilometragem média mensal rodada reduziu de 3.363 km por mês para 
1.769 km por mês. 

 
 
Veículos de Transporte Coletivo 
 

- No transporte coletivo em 1972 a frota pertencia quase que exclusivamente a 
empresa de transporte (97,3%) com uma pequena participação de frota 
pertencente à empresa privada e serviço público. Hoje a frota de empresa de 
transporte situa-se em 68,1%, com aumento da participação de frota pertencente à 
empresa privada (17,7%), serviço público (8,3%) e particular (5,7%). 

- O tipo de combustível utilizado não teve variação significativa sendo mais de 99% 
movidos a diesel. 

- Houve uma redução do número de passageiros transportados por veículo de 24,4 
para 20,9. 

- A idade média do veículo aumentou de 4,7 anos para 8,2 anos. 
- A quilometragem media mensal rodada reduziu de 9.816 km por mês para 

7.854 km por mês. 
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Veículos de Transporte de Carga 
 

- A propriedade da frota teve modificação significativa. Houve uma redução da 
frota de particular de 70,8% para 43,9% e um aumento da frota pertencente à 
empresa transportadora de 27,9% para 54,8%. 

- Em 1972 a frota de veículo de carga utilizava gasolina (12,2%). Hoje, toda é a 
diesel. 

- Houve uma redução de caminhões vazios circulando de 47,0% para 37,2%. 
- Praticamente dobrou o número de ajudantes por caminhão de 0,2 para 0,4. 
- A tonelagem média transportada, incluindo os vazios, aumentou de 8,7 toneladas 

para 12,9 toneladas. 

- A tara média aumentou de 5,7 toneladas para 9,6 toneladas. 
- Houve uma redução na quilometragem média rodada de 7.329,1 km por mês para 

6.733,1 km por mês. 

- A idade média da frota envelheceu de 5,1 anos para 9,4 anos. 

- A capacidade média dos veículos aumentou de 9,8 toneladas para 18,0 toneladas. 
 
 

5.4.3 Taxas de Crescimento 1972-2008 
 
A taxa de crescimento dos veículos de passeio, nas rodovias que se encontram hoje 
pavimentadas aumentou uma média de 6,0% ao ano. A dos veículos de transporte 
coletivo cresceu 3,1% ao ano e a dos veículos de carga, 5,3% ao ano. O tráfego nas 
rodovias pavimentadas cresceu em média 5,7% ao ano. 
 
Nas rodovias que permaneceram não pavimentadas este crescimento foi menor 
apresentando valores de 5,2% ao ano para veículos de passeio, 1,2% ao ano para veículos 
de transporte coletivo e 3,6% ao ano, para veículos de carga. O tráfego nas rodovias não 
pavimentadas cresceu em média 4,8% ao ano. 
 
Com relação ao intercâmbio com os estados limítrofes, as taxas anuais de crescimento 
apresentaram os valores a seguir relacionados. 
 

- Carro de passeio: com o Rio de Janeiro - 2,2%; com Minas Gerais - 4,3%; e com 
São Paulo - 2,9%. Neste período verificou-se um crescimento igual a 3,4% ao ano 
com a Região Sudeste. 

- Transporte de carga: 0,7% ao ano para o Rio de Janeiro, 4,0% ao ano com Minas 
Gerais e 4,7% ao ano com São Paulo, perfazendo um crescimento anual médio de 
2,5% com a Região Sudeste. 

 
Mudanças ocorreram com o intercâmbio do Espírito Santo com as demais regiões do país. 
 

- No caso de veículos de passeio, em 1972, o Espírito Santo fazia seu intercâmbio 
principalmente com a Região Sudeste que representava, naquela época, uma 
participação de 97,4% dos intercâmbios externos do Estado.  Esta participação se 
alterou resultando numa queda no intercâmbio com a Região Sudeste para 91,2%, 



Componente Rodoviário 

 

                                                                          184 

um aumento para o Nordeste com 7,2% e o restante (1,6%) com as demais regiões 
do País. 

- No caso de veículos de carga, em 1972, o Espírito Santo tinha um intercâmbio 
com a Região Sudeste que representava, naquela época, uma participação de 
93,8% dos intercâmbios externos do Estado, possuía 3,2% com a Região Nordeste 
e 1,9% com a Região Sul. Esta participação se alterou resultando em queda no 
intercâmbio com a Região Sudeste para 76,5%, um aumento para o Nordeste com 
16,0%, e a Região Sul para 4,7%. 

 
 

5.4.4 Visão Global 
 
Com base nas análises efetuadas é possível fornecer uma visão global da evolução do 
setor rodoviário no Estado do Espírito Santo durante estes últimos 36 anos, que vai de 
1972 a 2008. 
 
Inicialmente é importante apresentar a evolução dos principais indicadores 
socioeconômicos do Estado neste período.  Esta evolução foi o a seguinte: 
 

- o número de município cresceu de 53 para 78, ou seja, cerca de 50%; 

- a população cresceu de 1.617.857 habitantes para 3.379.893 habitantes, ou seja, 
praticamente dobrou, crescendo a uma taxa média anual de 1,96%; 

- o PIB do Estado, a preços de 2008, cresceu de R$ 9,76 bilhões para R$ 68,0 
bilhões, ou seja, aumentou 7 vezes, crescendo a uma taxa média anual de 5,5%. 

 
Este aumento significativo dos principais indicadores socioeconômicos do Estado se 
traduziu na seguinte evolução no setor rodoviário: 
 

- a frota de veículos do Estado evoluiu de 32.734 unidades para 908.059 unidades, 
ou seja, aumentou quase 27 vezes, crescendo a uma taxa média anual de 9,7% ao 
ano; 

- o tráfego rodoviário total cresceu de 1.899 mil veículos.km por dia para 13.383 
mil veículos.km por dia, ou seja, aumentou mais de 8 vezes, crescendo a uma taxa 
média de 5,6% ao ano. No caso do tráfego de veículo de passeio este aumento foi 
5,9% ao ano, do transporte coletivo foi de 3,0% ao ano e no veículo de carga de 
5,1% ao ano; 

- a rede rodoviária federal e estadual, por sua vez, cresceu de 5.659 km para 
6.527 km, ou seja, teve um aumento na sua extensão de 15%. Entretanto a rede 
rodoviária pavimentada praticamente triplicou e a rede não pavimentada foi 
reduzida em 25%. 

 
O reduzido aumento na abrangência da rede rodoviária federal e estadual, e 
conseqüentemente, na sua densificação nos últimos anos, nos leva a suspeitar que a rede 
rodoviária municipal deva estar suportando aumento crescente de tráfego. 
 
Isto induz a necessidade de recomendar a realização de um planejamento concomitante 
dos três sistemas: federal, estadual e municipal, e redefinir possivelmente os trechos e as 
extensões atribuídas à rede rodoviária estadual e municipal. 
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5.5. Rede Rodoviária Básica e Planejada 
 
Os levantamentos das características físicas da rede rodoviária foram efetuados ao longo 
de 2008, ano em que foi efetuado o cadastro rodoviário e seu georreferenciamento. Neste 
período foram também coletados dados adicionais junto as Superintendências Regionais 
do DER-ES e do DNIT sobre os históricos dos pavimentos. No inicio de 2009 foi 
efetuado o vídeo registro de toda rede rodoviária do Estado. Assim, de uma maneira geral, 
pode-se dizer que os dados básicos para rede rodoviária são de 2008. 
 
O Plano Diretor Rodoviário elaborado tem por objetivo definir as intervenções que 
devem ser efetuadas de 2011 a 2025. Para isso torna-se necessário definir como estaria a 
rede rodoviária no final de 2010. Foi efetuado o levantamento de todas as obras 
rodoviárias em andamento, suas características técnicas e seu prazo de conclusão, 
definindo-se a rede rodoviária de 2010, ponto de partida da análise do Plano Diretor. 
 
O passo seguinte visualizar qual seria a rede rodoviária a ser recomendada para 2025, ou 
seja, como esta rede rodoviária deveria evoluir de 2010 até 2025 efetuando as 
intervenções que produzissem o maior retorno econômico e social para o Estado. 
 
As intervenções que podem ser efetuadas numa rede rodoviária, que definem os vários 
programas de investimentos, são de uma forma geral: 
 

- pavimentação de rodovias que se encontram implantadas ou em leito natural; 
- aumento de capacidade de trechos da rede existente; 
- construção de trechos planejados, ou seja, de ligações rodoviárias novas; 

- contornos de áreas urbanas; 
- restauração de trechos existentes. 

 
Para desenvolver o Plano Diretor Rodoviário foram utilizados três aplicativos a seguir 
descritos. 
 

- GIP - Gerenciador de Informações de Planejamento. 

- HDM4 Versão 2.05. 
- CUBE BASE e VOYAGER 5.0. 

 
O Gerenciador de Informações de Planejamento (GIP) foi um aplicativo desenvolvido 
especialmente para elaboração do Plano Diretor Rodoviário do Espírito Santo. Além de 
organizar a base de dados e de produzir informações com base nos dados das contagens 
volumétricas de tráfego, das pesquisas de Origem e Destino e da rede rodoviária efetua a 
interface entre os aplicativos HDM4 e CUBE. 
 
O HDM4 (Highway Development and Management System) é um aplicativo 
desenvolvido para investigar opções de intervenções na infra-estrutura do transporte 
rodoviário. 
 
O CUBE é formado por uma família de aplicativos que formam um completo sistema de 
avaliação de previsão de viagens e comportamento de redes para o planejamento de 
transporte. Compõe-se de diversos aplicativos: Cube Base, é o aplicativo principal com 
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suas extensões opcionais (Cube Reports, Cube Cluster e Cube Web) e seus módulos 
opcionais, que fornecem uma biblioteca de programas para aplicações especificas tais 
como: Cube Voyager, Cube Avenue, Cube Dynasim, Cube Cargo, Cube Analyts e Cube 

Land. 
 
O CUBE monta a rede rodoviária com base nas informações obtidas do 
georreferenciamento da malha e com os centros das zonas de tráfego definidas nos 
estudos sócios econômicos. Somente após a montagem da rede rodoviária no CUBE é 
que é possível iniciar a utilização dos aplicativos. 
 
O GIP exporta para o CUBE os dados das estimativas de tráfego por trecho, os dados 
expandidos de cada um dos postos das pesquisas de origem e destino por tipo de veiculo 
e os dados das características técnicas de cada um dos trechos da rede rodoviária. 
 
Com base nos dados expandidos dos postos das pesquisas de origem e destino o CUBE 
monta as matrizes de origem e destino por tipo de veiculo em função das zonas de tráfego 
estabelecidas nos estudos socioeconômicos, efetuando a calibragem do modelo. 
 
A calibragem foi efetuada com os dados de 2008, definindo o tráfego local e de média e 
de longa distância de cada trecho rodoviário. 
 
O CUBE projeta o trafego local e de longa distância através de taxas de crescimento das 
zonas de trafego fornecidas pelos estudos sócios econômicos e determina as taxas de 
crescimento do trafego de cada dos trechos rodoviários. 
 
As informações das características de cada um dos trechos rodoviários, sua estrutura de 
tráfego, o Volume Médio Diário Anual (VMDA) e a taxas de crescimento do tráfego de 
cada trecho, por tipo de veiculo, são exportadas para o HDM4, através do GIP. 
 
O HDM4 efetua então avaliação econômica de todos os trechos rodoviários aplicando as 
políticas, os custos das intervenções e avaliando os benefícios obtidos ao longo do 
período estabelecido. 
 
 

5.6 Análise Econômica e Financeira 
 
O aplicativo utilizado para a análise técnico econômica das intervenções do Plano Diretor 
Rodoviário foi HDM4, utilizado na escolha da melhor alternativa de investimento. 
Permite a análise de projetos de construção e de conservação em termos da eficiência 
econômica, avaliando os benefícios à sociedade. 
 
O aplicativo efetua estimativas de custos de construção e de conservação das rodovias, 
bem como de custos aos usuários, em termos de custos de operação dos veículos e de 
tempo de viagem. Ele é composto por modelos formados por equações nas quais estão 
presentes, dentre outras, as variáveis relacionadas com as características geométricas das 
rodovias, a estrutura do pavimento e volume e composição do tráfego, taxas de 
crescimento etc. 
 
O HDM4 compara estimativas de custos e faz avaliações de alternativas de construção, 
construção e de estratégias de intervenções, fornecendo um sistema para a gerência de 



Componente Rodoviário 

 

                                                                          187 

rodovias, para a programação de serviços de pavimentação e alocação de recursos, 
previsão de desempenho da rede rodoviária e de avaliação de projetos. 
 
 

5.6.1 Modelos 
 
Uma larga escala de modelos matemáticos e lógicos compõe o HDM4, para analisar o 
desempenho, os custos atuais e futuros da rede rodoviária, bem como, os custos 
operacionais dos veículos nas rodovias. 
 
 
Modelo de Tráfego 
 
Avalia os efeitos do congestionamento, do  impacto do tráfego gerado e as características 
futura do tráfego em cada trecho: fluxo, composição, crescimento anual, efeitos da carga 
dos eixos, efeitos sobre a operação do veículo para os veículos selecionados da frota de 
veículos; e tráfego desviado com relação às melhorias da rede. 
 
 
Modelo de Deterioração dos Pavimentos 
 
O modelo prediz a deterioração anual de cada tipo de pavimento sob a ação do eixo de 
cargas, e os efeitos ambientais. 
 
 
Modelo de Efeitos das Intervenções 
 
O modelo executa as seguintes análises: 
 

- seleciona dentro de uma listagem, as obras de conservação que abrangem: 
conservação rotineira, conservação periódica, reabilitação e reconstrução; 

- seleciona as obras de melhoramento, que podem ser: alargamento, reconstrução, 
realinhamento, acostamentos e drenagem, pavimentação, duplicação da pista e 
construção de uma nova rodovia; 

- avalia os custos, e os efeitos das obras sobre no que diz respeito à qualidade da 
rodovia. 

 
 
Modelo de Efeitos sobre os Usuários 
 

- Estimativa dos custos operacionais dos veículos, para as várias opções de projetos, 
programas e estratégias. 

- Estimativa dos custos dos tempos de deslocamento, em termos de tempo de 
viagem e tempo de atraso das cargas. 

- Estimativa dos efeitos das interações entre os veículos motorizados e os não 
motorizados. 

- Estimativa dos custos de segurança viária em função de taxas de acidente. 
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- Estimativa dos vários benefícios para os usuários das rodovias em função das 
opções de investimento. 

 
 
Modelo de Análise Econômica 
 

- Avaliação do impacto econômico total de acordo com as opções de investimento 
sobre os ciclos de vida. 

- Determinação dos benefícios líquidos totais para a sociedade (econômicos) de 
todas as opções do investimento. 

- Determinação dos investimentos e dos indicadores de desempenho dos 
investimentos (NPV, BCR, IRR, e FYB). 

 
 
Modelo de Efeitos Sociais e Ambientais 
 
Analisam o consumo de energia e as emissões de poluentes. Esses efeitos precisam ser 
considerados nas políticas de investimentos e nos projetos, pela redução dos custos de 
operação dos veículos, redução da poluição e do consumo de recursos energéticos. 
 
 

5.6.2 Gerenciadores de Dados 
 
Os modelos citados utilizam os dados constantes nos gerenciadores de dados. O HDM4 
possui funções de importação e exportação que são fornecidas para partilhar sua base de 
dado e também seus relatórios de análise. Interfaces de entrada e de saída de dados 
podem ser desenvolvidas entre HDM4 e outros sistemas de gerenciamento de redes 
rodoviárias e sistemas de alocação. No caso do Plano Diretor Rodoviário esta interface 
foi desenvolvida para o CUBE. 
 
 
Gerenciador da Frota de Veículos 
 
Contém os dados sobre as características dos veículos que operam na rede a ser analisada. 
 
 
Gerenciador da Rede Rodoviária 
 
Contém os dados que definem as características geométricas, estado da superfície, 
estrutura do pavimento, de cada trecho ou segmentos homogêneos integrantes da rede 
rodoviária. 
 
 
Gerenciador de Obras 
 
Critérios de intervenções, padrões de conservação, de construção e de melhoria, 
juntamente com os custos unitários, que serão aplicados nos diferentes trechos e ou 
segmentos homogêneos analisados no estudo. 
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Gerenciador de Configuração 
 
O gerenciador define alguns parâmetros de configuração do HDM4, de acordo com as 
características da região onde se localiza o trecho rodoviário. 
 
Os parâmetros que podem ser configurados são os seguintes: 

- fluxo de tráfego; 
- velocidade e capacidade de fluxo de tráfego; porcentagem de acidentes; 

- unidade monetária: definição da moeda; 
- condições do clima com base na classificação da umidade e do regime da 

temperatura; 

- volume de tráfego, classe da rodovia, geometria da rodovia, resistência estrutural 
do pavimento, qualidade da pista de rolamento - parâmetro importante para 
indicar as condições da rodovia, necessidade de manutenção e para prever os 
custos de operação dos veículos; 

- condição da superfície da pista; 
- textura superficial da pista. 

 
 
Gerenciador de Estudos 
 
Define os estudos de Projetos, e análise de Programas e Estratégias selecionando 
combinações de trechos da rede rodoviária de componentes da frota de veículos e obras 
padrões, que dão forma junto às opções de investimentos a ser estudadas. 
 
O gerenciador produz relatórios de dados e resultados das análises: deterioração do 
pavimento e efeito das obras, efeito sobre o usuário, dados de tráfego, efeito sobre o meio 
ambiente, resumo das análises econômicas, fluxo de caixa e dos indicadores econômicos 
(VPL, TIR etc.). 
 
 

5.6.3 Ferramentas de Análise 
 
Análise de Projetos 
 
A análise de projetos compreende a avaliação de um ou mais projetos ou opções de 
investimentos. Pode ser usado para estimar a viabilidade técnica e econômica dos 
projetos de investimentos, considerando os seguintes temas: 
 

- desempenho estrutural e deterioração dos pavimentos; 

- efeitos de intervenção nos trechos sobre os custos; 
- custos e benefícios dos usuários; 
- comparações econômicas entre as alternativas de projetos. 

 
Os projetos típicos de aplicação desta ferramenta incluem a conservação e reabilitação de 
trechos existentes, alargamento ou melhorias geométricas, melhorias no pavimento e 
construção de novos trechos. 
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Análise de Programas 
 
A análise de programas objetiva a priorização de alternativas de projetos, para um 
programa anual ou plurianual de serviços, sob orçamento pré-definido. 
 
Com base nos parâmetros pré-estabelecidos é escolhida a melhor alternativa para cada 
trecho da rede analisada. Assim é possível estimar os benefícios econômicos que seriam 
gerados pela entrada de outros projetos alternativos dentro do pacote orçamentário do 
poder público. 
 
Os índices tais como o valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno ou os 
indicadores de previsão da condição do pavimento, como o IRI, são alguns dos critérios 
que podem ser utilizados de classificação das intervenções. 
 
No caso do Plano Diretor Rodoviário na seleção dos projetos de pavimentação e de 
duplicação foi adotada a taxa interna de retorno com indicador para ordenar as 
prioridades. Na seleção de alternativas foi adotado o valor presente liquido descontado. 
 
 
Análise de Estratégia 
 
O planejamento estratégico de médio e longo prazo da rede rodoviária requer que o DER 
considere as necessidades de todos os componentes da rede. 
 
Para previsão das necessidades de médio e longo prazo de toda a rede, o HDM4 faz a 
definição das categorias da rede de acordo com as variáveis que têm maior influência no 
desempenho dos pavimentos e nos custos dos usuários. A matriz de uma rede rodoviária 
pode ser classificada de acordo com: 
 

- volume de tráfego e de cargas; 
- tipos e condições dos pavimentos; 
- zonas climáticas e ambientais; 

- classificação funcional. 
 
A diferença entre a análise estratégica e de programa é a forma como os segmentos são 
identificados. A análise de programa trabalha com os trechos rodoviários que são as 
unidades físicas da rede rodoviária. Na análise estratégica, o sistema rodoviário perde as 
características individuais de seus trechos tendo em vista o agrupamento de segmentos 
homogêneos, ou seja, com características bastante semelhantes. 
 
Ambas as análises procuram as alternativas de projetos em um número de seções na rede 
rodoviária que otimize uma determinada função objetiva sob restrição orçamentária.  Se a 
função objetiva é maximizar o valor presente líquido (VPL), o modelo seleciona a 
combinação de intervenções para os segmentos que maximize o VPL para toda a rede 
rodoviária, sujeito a um somatório de custos de intervenções inferiores ao orçamento 
disponível. 
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5.6.4 Escolha das Alternativas de Investimentos 
 
O modelo HDM4 permite que seja feita a escolha da alternativa de investimento mais 
vantajosa entre as opções competitivas, com a avaliação do desempenho de cada 
investimento através de indicadores econômicos como valor presente líquido (VPL), taxa 
interna de retorno (TIR), e a relação entre benefício e custo (B/C). Existem ainda alguns 
critérios auxiliares como o payback e taxa de retorno do primeiro ano (FYRR). 
 
Os parâmetros para a escolha dos melhores investimentos são mostrados no quadro a 
seguir. 
 

Quadro 1.51 

PARÂMETROS PARA A ESCOLHA DE INVESTIMENTOS 

TIPO DE DECISÃO RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA CRITÉRIO

Aceitação do Projeto - VPL > 0

Escolha de 1 entre vários projetos aceitos - Máximo VPL

Escolha de alguns entre vários pprojetos Sim Hierarquização usando B/C > 1

Não Hierarquização usando VPL > 0

 
 
Cada um dos indicadores financeiros resulta em informações diferentes, que podem ser 
utilizados de maneira complementar. 
 
 

5.7 Crescimento do Tráfego 
 
Um dos elementos importantes na avaliação econômica e financeira de projetos no setor 
rodoviário é a determinação da taxa de crescimento do tráfego que utiliza determinado 
trecho rodoviário. 
 
Esta taxa de crescimento resulta, entre outros fatores, das funcionalidades exercidas por 
cada trecho rodoviário dentro da rede analisada. Assim, a taxa de crescimento depende: 
 

- dos tipos de veículos que foram considerados na análise; 

- da participação do tráfego local e de longa distancia em cada trecho; 
- da rede rodoviária que se está analisando. 

 
Nos estudos de tráfego que foram efetuados para elaboração do Plano Diretor Rodoviário 
do Espírito Santo foram considerados os seguintes tipos de veículos: veículos de passeio, 
motos, ônibus, caminhões leves/médios e caminhões pesados/ultrapesados. 
 
O tráfego local, por tipo de veiculo, cresce em função da taxa de crescimento obtida pela 
correlação com o PIB para cada microrregião. O tráfego de média e longa distância 
cresce em função das taxas de crescimento dos intercâmbios que utilizam o trecho 
rodoviário obtido pela utilização do modelo FRATAR. 
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5.8 Programa de Intervenções 
 
Com base nos estudos econômicos, nos levantamentos de tráfego, nos estudos dos custos 
e construção e conservação e com base na metodologia de avaliação econômica efetuada 
por meio do HDM4 foram analisadas as necessidades de intervenções na rede rodoviária 
federal e estadual do Estado. 
 
O primeiro programa a ser estruturado é o programa de pavimentação das rodovias já 
implantadas ou em leito natural. Com esse programa estabelecido a próxima etapa a ser 
definida é o programa de aumento de capacidade da rede rodoviária (duplicações), com a 
consideração das rodovias ou trechos planejados. 
 
No caso do Espírito Santo as rodovias planejadas retiram tráfego de trechos com elevado 
volume de tráfego o que pode evitar que os mesmos sejam duplicados ou que sua 
duplicação seja postergada. 
 
Análise inicial das necessidades de aumento de capacidade foi efetuada sem considerar a 
implantação de nenhuma rodovia planejada ou de contornos urbanos previstos. Após, 
foram analisados os impactos da implantação das novas ligações e contornos na rede 
rodoviária do Estado para consolidar e definir o programa de aumento de capacidade. 
 
As rodovias planejadas e os contornos urbanos que foram analisados foram os seguintes: 
 

- Via Sul; 
- Via Norte; 
- Contorno de Barra de São Francisco; 

- Variante de Colatina; 
- Contorno de Iconha. 

 
Concluídas estas análises passa a se estabelecer o programa de restauração das demais 
rodovias que não sofreram intervenções de duplicação. 
 
 

5.8.1 Programa de Pavimentação 
 
Foi analisado um total de 157 trechos de rodovias estaduais, perfazendo um total de 
2.515 km de rodovias que permaneceriam não pavimentadas a partir de 2011, inclusive. 
 
Deste total 86 trechos de rodovias estaduais, totalizando 1.265 km apresentaram uma taxa 
interna de retorno, em termos econômicos, acima de 10%. As taxas de retorno dos 
diversos projetos variaram de 66,6 a 10,5%. 
 
A taxa de retorno econômico normalmente utilizado nas avaliações de projetos 
rodoviários é de 12%. Entretanto considerando que um Plano Diretor resulta em 
indicações de trechos de devem sofrer intervenções e que posteriormente são submetidos 
a uma análise de viabilidade técnica e econômica, preferiu-se adotar uma taxa mais 
conservadora a fim de compensar as imperfeições dos dados utilizados. 
 



Componente Rodoviário 

 

                                                                          193 

O total de investimento, em termos financeiros, monta a R$ 2,4 bilhões, a preços de 2009, 
trazendo um beneficio econômico para o Estado da ordem de R$ 6,6 bilhões. 
 
Admitindo-se que o Estado possui uma capacidade de investir em obras de pavimentação 
de rodovias cerca de R$ 160 milhões por ano, esse programa poderia ser implantado em 
15 anos, ou seja, de 2011 a 2025, com um ritmo médio de pavimentação de 85 km/ano. 
 
O aumento da extensão de rodovias pavimentadas vai acarretar a canalização de recursos 
adicionais para que as mesmas sejam mantidas em bom estado e que seja preservado o 
ativo imobilizado. 
 
A maioria dos investimentos é para os trechos (37) classificados como ligações 
secundárias, que absorveram cerca de 40% dos investimentos, em um total de 500 km. A 
seguir os investimentos se concentram em trechos (20) que abrangem circuitos turísticos 
totalizando 264 km e 21% dos investimentos. Finalmente os outros trechos (29) que 
compõe eixos rodoviários do Estado (diagonal, transversal e longitudinal) receberam 30% 
dos investimentos e representam 500 km com 39%. 
 
Com relação à distribuição por microrregião, o Pólo Linhares, Noroeste 1, Litoral Norte e 
Sudoeste Serrana concentram 56% dos investimentos e uma extensão total de 713 km. A 
seguir se situam o Pólo Cachoeiro, Caparaó e Noroeste 2, com 307 km e um total de 24% 
dos investimentos previstos. 
 
Nas Ilustrações 1.84 e 1.85, a seguir, podem ser visualizadas a distribuição dos 
investimentos por classificação de rodovias e pelas diversas microrregiões consideradas. 
 
 

 

Ilustração 1.84 - Distribuição dos Investimentos e Benefícios Líquidos - 
por Classificação Funcional 
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Ilustração 1.85 - Distribuição dos Investimentos e Benefícios Líquidos - Por Microrregião 

 
 

5.8.2 Programa de Aumento de Capacidade 
 
Os resultados referem-se às necessidades de aumento de capacidade no caso em que não 
venha a ser construída nenhuma rodovia planejada, mais especificamente, a Via Norte e 
Via Sul, que influenciam nas decisões de duplicação da BR-101. 
 
No estudo de duplicações foram consideradas duas hipóteses de velocidade média após a 
duplicação: trechos rurais, 90 km/h; trechos com características urbanas, 60 km/h. 
 
Da análise efetuada resultaram 60 trechos com taxa de retorno maior do que 10% 
totalizando uma extensão de 390 km. Desta extensão 277 km são de rodovias federais e 
113 de rodovias estaduais, a maioria localizada cerca de áreas urbanas. 
 
Nas rodovias federais este retorno se situa entre 170 a 123% para o Contorno de Vitória e 
entre 24,1 e 10% para os demais trechos. Nas rodovias estaduais o retorno se situa entre 
109,5 até 10%. 
 
O montante total de investimento previsto é de R$ 1,57 bilhões sendo R$ 1,11 bilhões 
para rodovias federais e R$ 458 milhões para rodovias estaduais. Os benefícios 
resultantes destes investimentos resultaram em R$ 8,8 bilhões, sendo R$ 5,8 bilhões 
obtidos com os investimentos nas rodovias federais e R$ 3,0 bilhões nas rodovias 
estaduais. 
 
Os investimentos federais localizam-se principalmente no eixo longitudinal. Nas rodovias 
estudais, nos circuitos turísticos sendo que a microrregião Metropolitana, o Pólo de 
Cachoeiro e a microrregião Metrópole Expandida Sul concentram a grande parte dos 
investimentos em aumento de capacidade. 
 
O resultado da avaliação efetuada, sem a construção de nenhuma rodovia estadual 
planejada, indica a necessidade duplicar os seguintes trechos rodoviários federais: 
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- BR-101 De João Neiva até Divisa do ES/RJ; 

- BR-262 Da BR-101 até Marechal Floriano; 
- BR-383 De Cachoeiro de Itapemirim até ES-489; 
- BR-482 De Cachoeiro de Itapemirim até BR-101 (trecho ainda não 

duplicado até Safra). 
 
Nas rodovias estaduais os trechos duplicados ocorrem, na sua grande maioria, cerca das 
áreas urbanas. A relação é a seguinte: 
 

- ES-010 Jacaraípe - Praia Grande; 

- ES-010/315 São Mateus - Gurirí; 
- ES-060 Acessos a Guarapari; 
- ES-060 Piúma - Itaipava; 

- ES-060 Marataízes - ES-490; 
- ES-080 BR-262 - Cariacica; 
- ES-080 ES-248 - BR-259 (Acesso a Colatina); 

- ES-124 Área Urbana de Aracruz; 
- ES-137 Área Urbana de Nova Venécia; 
- ES-164 BR-242 - BR3-93 9 (Cachoeiro de Itapemirim); 

- ES-164 Cachoeiro de Itapemirim - Morro Grande; 
- ES-165 Área Urbana de Conceição da Barra; 
- ES-185 Área Urbana de Iúna; 

- ES-355 Área Urbana de Santa Maria de Jetibá; 
- ES-469 Área Urbana de Vila Velha; 
- ES-488 Trecho inicial da ligação Cachoeiro - BR-101. 

 
Nas Ilustrações 1.86 e 1.87, apresentadas a seguir, apresentam a distribuição dos 
investimentos por classificação de rodovia e por microrregião considerada, 
respectivamente. 
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Ilustração 1.86 - Distribuição os Investimentos e Benefícios Líquidos- 
por Classificação Funcional 

 

 
Ilustração 1.87 - Distribuição dos Investimentos e Benefícios Líquidos - por Microrregião 

 
Os resultados obtidos das intervenções de aumento de capacidade apresentados 
anteriormente pressupõem a não construção de ligações novas que venha a desviar 
tráfego dos trechos duplicados. 
 
No Espírito Santo há a projeto de implantação de duas ligações novas que alteram a 
alocação de tráfego na BR-101 e no seu entorno e, portanto, o retorno dos investimentos 
na duplicação de rodovias federais. 
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Via Sul 
 
Duas são as opções consideradas para a implantação do que se denominou Via Sul. A 
primeira inicia-se do acesso a Guarapari até o entroncamento com a BR-101 em Safra. A 
segunda, denominada Via Sul Longa, inicia no acesso a Guarapari e se prolonga até o 
entroncamento com a BR-101, perto da ES-391 para Mimoso do Sul. 
 
Nessas opções foi considerado que na Via Sul não seria permitido o tráfego receberia de 
caminhões pesados. 
 

- Implantação da Via Sul: implantação de pista simples do acesso a Guarapari até 
Safra. 

- Duplicação da BR-101: duplicação da BR-101, no trecho entroncamento com a 
BR-262 até Safra. 

- Implantação da Via Sul e Duplicação Parcial da BR-101: implantação de pista 
simples do acesso a Guarapari até Safra e duplicação da BR-101, trecho do acesso 
a Guarapari até entroncamento com a BR-262. 

- Implantação da Via Sul e Duplicação da BR-101: implantação de pista simples do 
acesso a Guarapari até Safra e duplicação da BR-101, no trecho do entroncamento 
com a BR-262 até Safra. 

- Implantação da Via Sul Longa: implantação de pista simples do acesso a 
Guarapari até o entroncamento com a BR-101, perto da ES-391 (acesso a Mimoso 
do Sul). 

- Duplicação da BR-101: duplicação da BR-101, no trecho do entroncamento com a 
BR-262 até perto da ES-391, que dá acesso a Mimoso do Sul. 

- Implantação da Via Sul Longa e Duplicação Parcial da BR-101: implantação de 
pista simples do acesso à Guarapari até o entroncamento com a BR-101, perto da 
ES-391 (acesso a Mimoso do Sul) e duplicação do trecho da BR-101, do acesso a 
Guarapari até o entroncamento com a BR-262. 

- Implantação da Via Sul e Duplicação da BR-101: implantação de pista simples do 
acesso a Guarapari até o entroncamento com a BR-101, perto da ES-391 (acesso a 
Mimoso do Sul) e duplicação do trecho da BR-101, do entroncamento com a BR-
262 até a ES-391. 

 
Os resultados das análises efetuadas indicaram que opção de construir a Via Sul Longa 
com a duplicação parcial da BR-101 é a melhor alternativa a ser adotada, resultando num 
beneficio líquido atualizado de R$ 1,16 bilhões. A segunda opção é construir somente a 
Via Sul Longa, obtendo um benéfico liquido um pouco inferior de R$ 1,12 bilhões. 
Ambas alternativas são bastante superiores as demais. 
 
A construção da Via Sul Longa evita a duplicação da BR-101 no trecho que vai do acesso 
a Guarapari até a Divisa com o Estado do Rio de Janeiro. A Via Longa retira o trafego de 
veículos de passeio dentre 2.000 a 4.000 veículos por dia, em 2010, com uma estimativa 
de 3.000 a 5.500 veículos por dia em 2025. 
 
A seguir são apresentadas ilustrações com as alternativas estudadas e com os desvios 
provocados em 2010 e em 2025 para alternativa que apresentou o maior valor presente 
liquido (VPL). 
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Ilustração 1.88 - Alternativas Estudadas para a Via Sul 

 

 
Ilustração 1.89 - Alternativas Estudadas para a Via Sul Longa 
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Ilustração 1.90 - Desvio Devido à Via Sul Longa - 2010 

 

 
Ilustração 1.91 - Desvio Devido à Via Sul Longa - 2025 
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Via Norte 
 
As opções analisadas com relação à Via Norte estão listadas a seguir. 
 

- Duplicação da BR-101: duplicar a BR-101 desde João Neiva até Serra e a 
duplicação do Contorno de Vitória. 

- Implantação do Contorno Mestre Álvaro: construção de pista simples no Contorno 
do Mestre Álvaro e pista simples no Contorno de Cariacica. 

- Implantação do Mestre Álvaro e Duplicação da BR-101: duplicar a BR-101 desde 
João Neiva até Serra, duplicação do Contorno de Vitória, construção em pista 
simples do Contorno do Mestre Álvaro e pista simples no Contorno de Cariacica. 

- Alternativa do Mestre Álvaro: construção em pista simples da ligação da BR-101 
até a  BR-262, em Viana, e pista simples no Contorno de Cariacica. 

- Alternativa do Mestre Álvaro e Duplicação da BR-101: duplicar a BR-101 desde 
João Neiva até Serra, duplicação do Contorno de Vitória, construção em pista 
simples da ligação da BR-101 até a BR-262, em Viana, e pista simples no 
Contorno de Cariacica. 

- Implantação da Via Norte: construção em pista simples do Contorno do Mestre 
Álvaro e sua continuidade até o entroncamento da BR-101 com a ES-445 e pista 
simples no Contorno de Cariacica. 

- Implantação da Via Norte e Duplicação Parcial da BR-101: implantação da Via 
Norte com a duplicação da BR-101, entre a Via Norte e Serra, e duplicação do 
Contorno de Vitória. 

- Implantação da Via Norte e Duplicação da BR-101: implantação da Via Norte e a 
duplicação da BR-101. 

- Implantação da Via Norte Longa: implantação, em pista simples, da ligação do 
entroncamento da BR-101/BR-262, em Viana, até a ES-080, no contorno de 
Cariacica, e sua continuidade até o entroncamento da BR-101 com a ES-445 e 
pista simples no Contorno de Cariacica. 

- Implantação da Via Norte Longa e Duplicação Parcial da BR-101: implantação da 
Via Norte Longa acrescido da duplicação da BR-101, da Via Norte até Serra, e 
duplicação do Contorno de Vitória. 

- Implantação da Via Norte Longa e Duplicação da BR-101: implantação da Via 
Norte Longa e duplicação da BR-101. 

 
No caso da análise da Via Norte foi permitido o desvio de caminhões pesados. 
 
Os resultados das análises efetuadas para as nove opções indicaram que opção de 
construir o Contorno Mestre Álvaro com duplicação da BR-101 seria a melhor alternativa 
a ser adotada, resultando num beneficio líquido atualizado de R$ 1,18 bilhões. A segunda 
opção seria construir a Via Norte, com duplicação parcial da BR-101, obtendo um 
benéfico liquido um pouco inferior de R$ 1,07 bilhões. Ambas alternativas são bastante 
superiores a construção da Via Norte Longa. 
 
O fato da construção do Contorno Mestre Álvaro não evitar a duplicação da BR-101 
indica que sua construção não é uma opção à duplicação da BR-101. O Contorno do 
Mestre Álvaro desvia tráfego da BR-101 e o beneficio do tráfego desviado é suficiente 
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para justificar sua construção. Entretanto, não evita a duplicação da BR101, apesar de 
aliviar parte de seu tráfego. 
 
A seguir são apresentadas Ilustrações com as alternativas estudadas e com os desvios 
provocados em 2010 e em 2025 para alternativa que apresentou o maior valor presente 
líquido (VPL). 
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Ilustração 1.92 - Alternativas Estudadas para a Via Norte 
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Ilustração 1.93 - Alternativas Estudadas para a Via Norte 
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Ilustração 1.94 - Alternativas Estudadas para a Via Norte 
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Ilustração 1.95 - Desvio Devido à Via Norte - 2010 
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Ilustração 1.95 - Desvio Devido à Via Norte - 2025 
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5.8.3 Contornos 
 
Foi analisada a construção dos seguintes contornos ou variantes: 
 

- Contorno de Barra de São Francisco; 

- Variante de Colatina; 
- Contorno de Iconha. 

 
O Contorno de Barra de São Francisco possibilita um desvio de 464 veículos por dia em 
2010 e 842 veículos por dia em 2025. Apresentou um valor presente liquido (VLP) de 7,8 
milhões, e uma taxa interna de retorno de 18,7%. 
 
A Variante de Colatina possibilita um desvio de 1.712 veículos por dia em 2010 e 2.774 
veículos por dia em 2025. Apresentou um valor presente líquido (VLP) de 5,8 milhões, e 
uma taxa de retorno de 15,4%. 
 
O Contorno de Iconha possibilita um desvio de 300 veículos por dia em 2010 e 548 
veículos por dia em 2025. Apresentou um valor presente liquido (VLP) de 8,49 milhões, 
e uma taxa de retorno de 18,5%. 
 
 

5.8.4 Obras de Arte Especiais 
 
As Obras de Arte Especiais de pequena e média extensão estão incluídas nas estimativas 
do custo de construção dos trechos rodoviários. Outros links da rede rodoviária analisada 
são constituídos somente por uma obra de arte de grande extensão, como as pontes 
situadas em Colatina, Linhares, e a 2ª e 3ª pontes ligando Vitória a Vila Velha. 
 
Estas pontes terão as estimativas de tráfego total apresentado a seguir. 
 

Quadro 1.52 

ESTIMATIVAS DE TRÁFEGO TOTAL NAS PONTES 

 
 
Nas análises efetuadas a 2ª e 3ª Ponte, de Vitória a Vila Velha, apresentam tráfego 
bastante elevado, requerendo que seja aumentada sua capacidade através da construção 
de outra ponte ou de alternativa que venha prover a mesma funcionalidade desejada pela 
demanda. A ponte de Colatina chegará perto de sua capacidade em 2025. 
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5.8.5 Programa de Restauração 
 
Tendo em vista que os levantamentos das condições do pavimento das rodovias foram 
obtidos através de cadastro visual de campo, de forma expedita, os resultados obtidos 
pelas análises servem como base para estimação do montante dos recursos que serão 
alocados para os serviços na rede rodoviária. 
 
Para obter dados mais consistentes e para que as futuras análises possam ser mais 
precisas, é imprescindível que sejam realizados os levantamentos das condições dos 
pavimentos e dos elementos extra-pista em toda a extensão da rede rodoviária 
pavimentada, com mensuração dos IRI´s, das deflexões e da estrutura dos pavimentos 
existentes. 
 
Para análise econômica do programa de restauração foram testadas as seguintes 
alternativas para as rodovias pavimentadas de pista simples e dupla: 
 

- base: tapa buraco quando ocorrer; 
- restauração: CBUQ 5 cm (contemplando serviços de drenagem, sinalização) 

quando o IRI chegar a 4,5. Após a restauração seria efetuada manutenção com 
tapa buraco. Quando o IRI chegar novamente a 4,5 seria efetuada nova 
restauração com CBUQ 5 cm (contendo também serviços de drenagem, 
sinalização). 

 
Com base nestas premissas foi utilizado o HDM4 para efetuar avaliação econômica de 
todos os trechos pavimentados das rodovias estaduais. Como resultado, o HDM4 fornece 
o ano em que a restauração deve ser efetuada, a taxa interna de retorno (TIR) e o 
beneficio liquido (NPV) obtido com a intervenção preconizada. 
 
Foram analisados 299 trechos da rede rodoviária estadual perfazendo um total de 
2.993 km. Avaliação foi feita para um período de 25 anos e só foram incluídas no 
programa de restauração as rodovias que apresentaram uma taxa interna de retorno igual 
ou superior a 12%. O programa foi definido para período de 5 anos. 
 
As prioridades das restaurações foram definidas ordenando-se os trechos em função do 
período em que ocorreu a necessidade de sua restauração e a taxa interna de retorno 
obtida para cada um. 
 
Foram desta forma programadas as restaurações de 212 trechos perfazendo um total de 
2.143 km. Nesta programação, devido ao período de 25 anos de análise, alguns poucos 
trechos sofrem intervenção em dois períodos distintos o que resulta numa extensão de 
restauração de 2.253 km, maior do que a extensão total dos trechos programados. 
 
Nas Ilustrações 1.96 a 1.99, apresentadas a seguir, pode-se visualizar a distribuição dos 
recursos por Microrregião para restaurações das rodovias estaduais pavimentadas nos 
diversos períodos programados. 
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Ilustração 1.96 - Programa de Restauração 2011 - 2015 

 

 
Ilustração 1.97 - Programa de Restauração 2016 - 2020 
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Ilustração 1.98 - Programa de Restauração 2021 - 2025 

 

 

Ilustração 1.99 - Programa de Restauração 2026 - 2030 
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5.9 Plano Diretor Rodoviário 
 
Um Plano Diretor Rodoviário objetiva definir as intervenções que devem ser efetuadas 
dentro de um horizonte de análise. Através dele os administradores do sistema rodoviário 
podem visualizar suas prioridades, estimar as necessidades de recursos financeiros e 
programar as ações para executar as melhorias na rede rodoviária. 
 
Um Plano Diretor não deve ser considerado como um documento estático, mas deve ser 
atualizado periodicamente na medida em que os cenários simulados são alterados ou 
novas informações são obtidas. 
 
O horizonte considerado no presente Plano Diretor foi de 25 anos, mas efetuaremos uma 
consolidação dos resultados obtidos de 15 anos, ou seja, para o período de 2011 a 2025. 
 
O Plano concentrou-se na analise das intervenções relacionadas com a pavimentação de 
rodovias, sobre o aumento de capacidade do sistema rodoviário estadual, sobre a 
construção de novas ligações e sobre a construção de contornos de cidades. 
 
Na maioria das vezes a construção de novas ligações rodoviárias produz desvios de 
tráfego dentro do sistema requerendo que ela seja avaliada de forma mais detalhada. Isto 
se deu com a possibilidade do Estado vir a construir a Via Sul e a Via Norte. 
 
Para estas opções foram analisada alternativas tendo sido escolhida a que resultou no 
maior benéfico liquido para a sociedade. 
 
O Plano, para o período de 2011 a 2025, prevê intervenção em 1.544 km e vai demandar 
um total de recursos da ordem de R$ 3.3 bilhões. Além desses recursos será necessário 
um total de R$ 1.3 bilhões para restaurar e conservar a rede rodoviária pavimentada neste 
período. 
 
O programa de pavimentação de rodovias absorverá a maior parte dos recursos de 
investimento e totalizará uma extensão de 1.265 km consumindo R$ 2.4 bilhões. 
 
Será necessário duplicar 113 km de rodovias, a maior parte ao redor de áreas urbanas, que 
começarão a apresentar graus mais elevados de nível de congestionamento. O total de 
recurso previsto foi de R$ 448 milhões. 
 
A construção de novas ligações se concentrou nos projetos que estão em fase de 
discussão no Estado como na implantação da Via Sul e Via Norte. 
 
A Via Sul tem efeito de desviar elevado volume de veículos de passeio da BR-101, sendo 
necessário somente duplicá-la parcialmente na sua parte sul, do entroncamento de 
Guarapari até a BR-262. Foi considerado que na Via Sul só trafegariam veículos de 
passeio. Com uma extensão de 115 km e um total de R$ 308 milhões de investimento, 
sua implantação foi prevista até 2020. 
 
Na Via Norte, a melhor alternativa seria implantar o Contorno de Mestre Álvaro, em pista 
simples, e duplicar a parte norte da BR-101 até João Neiva. O tráfego que seria desviado 
pelo Contorno de Mestre Álvaro justifica sua implantação, mas não resolve totalmente o 
congestionamento da BR-101, que possui um elevado volume de tráfego local. Dessa 
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forma, a construção do Contorno do Mestre Álvaro poderia postergar somente um pouco 
a duplicação da BR-101. Com uma extensão de 19 km ela absorveria R$ 50 milhões. 
 
Também foi estudada a construção de três contornos que se mostraram viáveis no período 
de 2011-2015. Os contornos de Barra de São Francisco, Iconha e a Variante de Colatina 
totalizam 32 km e demandarão um total de R$ 50 milhões. 
 
Finalmente foi efetuada uma análise das restaurações a serem efetuadas nas demais 
rodovias. Será necessário restaurar 1.644 km, com um custo de R$ 667 milhões. As 
restaurações foram programadas para cada período de 5 anos, em função do ano ótimo de 
sua execução e da taxa de retorno dos recursos aplicados. 
 
As despesas com a conservação de rotina foram estimadas considerando o aumento 
gradativo da extensão de rodovias estaduais pavimentadas, que deverá evoluir dos 
3.175 km em 2010 para 4.720 km em 2025. 
 
Foi considerado um custo médio de R$ 9.500 por km /ano compreendendo roçada, 
conservação dos dispositivos de drenagem e conservação da sinalização. 
 
As necessidades das restaurações e da conserva de rotina vão requerer R$ 69 milhões por 
ano no período de 2011-2015 e R$ 107 milhões entre 2016-2020, voltando a R$ 87 
milhões no período de 2021-2025. No período de 2016-2020 há uma maior concentração 
de restaurações. 
 
O Quadro 1.53 apresentado a seguir fornece uma visão geral das intervenções propostas 
para o Plano Diretor Rodoviário no período de 2011-2025. 
 
Nas Ilustrações 1.100 e 1.101 podem ser visualizados os programas de pavimentação e 
duplicação indicados para a rede rodoviária do Espírito Santo. 
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Quadro 1.53 

INTERVENÇÕES PROPOSTAS - 2011-2025 
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Ilustração 1.100 - Programa de Pavimentação 
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Ilustração 1.101 - Programa de Duplicação 
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6. COMPONENTE INSTITUCIONAL 
 

6.1 Conceituação e Composição do Sistema de Logística de Transportes 
do Espírito Santo 
 
A compreensão do espaço do que se define como logística de transporte, conceito 
relativamente novo, depende do entendimento adotado para o conceito de logística. 
 
De uso difundido relativamente recente, diversas tem sido as interpretações acerca do que 
seja logística. Segundo a definição do Council of Logistics Management dos Estados 
Unidos: 
 

“Logística é o processo de planejar, implementar e controlar, de maneira eficiente, o 
fluxo e armazenagem de produtos (matéria prima, produtos semi acabados e produtos 
acabados), bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto 
de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do 
consumidor.”  

 
Uma aplicação prática e mais abrangente deste conceito de logística pode ser encontrada, 
quase por inteiro, na rede de logística integral, movimento em desenvolvimento na 
Europa, inclusive na Espanha, conceituada nos seguintes termos: 
 

“A gestão da cadeia de abastecimento, a gestão e o armazenamento dos materiais e 
do produto acabado, a embalagem, o transporte de mercadorias e pessoas em todas as 
suas modalidades, o processo de distribuição, as infra-estruturas de transporte e sua 
exploração, a gestão e a engenharia dos sistemas de apoio à produção, de controle de 
qualidade e de serviços ao cliente, segundo um caráter horizontal e multidisciplinar.” 

 
A Logística Integral, portanto, procura tratar a logística de um ponto de vista mais amplo, 
englobando todas as atividades realizadas por uma organização, e entre organizações, que 
influenciam ou estão relacionadas com o fluxo de material e informação. Dessa forma, a 
Logística Integral não está associada unicamente à gestão do suprimento de uma 
organização, mas igualmente a todas as partes envolvidas, públicas e privadas, que visam 
à melhoria da competitividade do setor, com base na infra-estrutura de transportes, nas 
melhorias no fluxo de mercadorias e pessoas, no apoio à intermodalidade e no 
cumprimento das políticas de meio-ambiente. 
 
Em sintonia com o conceito tradicional de logística, a Logística Integral tem como foco: 
 

- as infra-estruturas de transporte e sua exploração, na região considerada; 
- toda a cadeia de suprimento e distribuição das empresas envolvidas; 
- a gestão dos sistemas de apoio à produção, de qualidade dos produtos e de 

atendimento ao cliente das empresas. 
 
Portanto, a idéia subjacente à Logística Integral é que a competitividade de uma 
economia requer não apenas uma infra-estrutura de transporte física e operacionalmente 
adequada, mas igualmente empresas competentes no planejamento e gestão de seus 
processos de suprimento e distribuição, de apoio à produção, de qualidade dos produtos e 
serviços e de atendimento ao cliente. 
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6.1.1 Logística de Transportes 
 
No Brasil, é recente a prática de elaboração de planos de logística de transportes. 
Começou como um esforço para ampliar e integrar a visão então consagrada de planos 
focados exclusivamente na ampliação e restauração de modalidades específicas de infra-
estrutura de transporte (plano diretor rodoviário, planos ferroviários e similares). 
 
Ao longo do tempo os planos de logística de transporte brasileiros passaram a se 
preocupar tanto em projetar e expandir o estoque de infra-estrutura de transporte, quanto 
em promover a sua integração física, tendo em vista atender, de modo eficaz e eficiente, 
às demandas de movimentação de materiais e produtos das empresas localizadas num 
espaço definido (Estado, Região, País etc.). Mencione-se ainda que a referida integração 
começa na própria fase de elaboração de Planos de Logística de Transporte, com o 
envolvimento crescente do setor privado. 
 
É provável que essas iniciativas tenham a ver com a ocorrência simultânea de dois 
fatores: 
 

- a insuficiência dos investimentos em infra-estrutura de transporte, acarretando 
elevação de custos dos fretes; 

- a consciência da alta participação dos custos logísticos como um todo em relação 
ao PIB, quando comparado com o que ocorre em outros países, como apresentado 
em estudo realizado pelo Banco Mundial. 

 
Um segundo aspecto que deve ter sido considerado diz respeito à forte participação dos 
custos de transportes na formação dos custos logísticos. 
 
Segundo o Banco Mundial, a participação média dos custos de transportes nos custos 
logísticos se situa na faixa dos 31%, neles incluídos os custos portuários. 
 
Assim, o grande avanço nos planos de logística e/ou transportes no Brasil foi a introdução 
de uma visão geral e sistêmica da rede de transporte, preocupando-se explicitamente com 
a articulação física entre as diferentes modalidades de transporte. 
 
Quando comparado com os conceitos mais amplos de logística (a Logística Integral da 
Espanha, por exemplo), os planos de logística de transporte no Brasil são bastante 
restritos, limitando-se, geralmente à rede viária e às instalações físicas requeridas. 
 
Apesar disso, e tendo em vista assegurar a coerência com os demais planos de logística 
de transportes formulados no País pelo governo federal e alguns governos estaduais 
(especialmente Minas Gerais e Bahia) adotou-se neste documento, para efeito de 
avaliação institucional, o conceito de Logística de Transportes cujo objeto de atuação 
volta-se exclusivamente para: 
 

- as intervenções (construção, adequação, melhoria, manutenção e similares) na 
infra-estrutura física e nos equipamentos e instalações associados às diferentes 
modalidades de transportes do Estado; 

- a promoção da articulação e integração física das vias, instalações e equipamentos 
componentes das diferentes modalidades de transportes. 
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6.1.2 Composição do Sistema de Logística de Transportes do Espírito Santo 
 
A importância da logística do Espírito Santo para o Brasil e para o próprio Estado é 
demonstrada pela consideração dos seguintes aspectos: 
 

- a composição da hinterlândia do Espírito Santo, situado na região econômica mais 
expressiva do Brasil, abrange grande parte de Minas Gerais, o norte do Rio de 
Janeiro e o sul de Goiás e da Bahia; 

- o Estado dispõe de uma infra-estrutura portuária que garante a colocação do 
Espírito Santo no segundo lugar, em valor, no escoamento das exportações 
brasileiras; 

- 60% da pauta de exportação do Estado, abrangendo minério de ferro, produtos 
siderúrgicos e celulose, são realizadas por empresas que dispõem de meios 
próprios para todas as etapas da logística, incluindo o transporte e a 
movimentação portuária; 

- cerca de 20% das exportações brasileiras se originam no Espírito Santo e em 
estados de sua hinterlândia e aproximadamente 10% das importações se destinam 
a todos eles; 

- pelo Complexo Portuário do Espírito Santo (portos e terminais), é escoado cerca 
de 30% de todo o volume de exportação do País e 10% em valor. No ranking 
nacional, que pondera quantidade e valor, o Complexo ocupa o segundo lugar em 
exportação e o quarto em importações; 

- observa-se uma demanda crescente de escoamento e recebimento de carga geral e 
contêineres, havendo necessidade de eliminar um desequilíbrio entre oferta de 
infra-estrutura logística e as necessidades do Estado, situação que vem 
provocando a evasão de mercadorias para os Estados vizinhos; 

- o inevitável desenvolvimento da cabotagem no Brasil ampliará o papel estratégico 
do Estado com a integração dele e da sua hinterlândia; 

- a infra-estrutura portuária do Espírito Santo e as rodovias da sua hinterlândia 
podem ter um papel importante na montagem da logística essencial ao 
desenvolvimento dos APLs do Estado (por exemplo, o de produção de frutas, em 
combinação com os de Minas Gerais), assegurando uma escala de produção 
adequada ao mercado internacional. 

 
A atual disponibilidade de infra-estrutura logística do Estado - formada por duas ferrovias 
concedidas, um complexo portuário e uma malha expressiva de rodovias federais e 
estaduais - foi condição necessária para o crescimento da economia do Espírito Santo nos 
últimos anos. A análise da situação atual dessa infra-estrutura revela uma operação 
próxima de seu limite de capacidade, porém sua expansão e aumento de eficiência 
dependem da superação de barreiras de natureza física (investimentos) e institucional. 
 
No domínio institucional, o principal obstáculo a ser vencido relaciona-se com a 
fragmentação das decisões relacionadas com a infra-estrutura de logística as quais, nem 
sempre, são orientadas para o progresso do Estado. Há necessidade de se montar um 
esquema de governança orientado para o desenvolvimento da logística do Espírito Santo, 
que conte com a participação do Governo Estadual, Governo Federal e Empresas 
Privadas, sendo que esses dois últimos atores exercem o domínio de parcela substantiva 
da infra-estrutura de logística do Estado. 
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6.2 Quadro Institucional da Logística de Transporte do Espírito Santo 
 
De um modo geral, as instituições são consideradas como um conjunto de regras formais 
e informais (leis, contratos, códigos de conduta, normas de comportamento, organizações, 
processos decisórios, costumes) que regulam as interações e limitam o elenco das 
escolhas dos indivíduos. Representam, assim, arranjos e estratégias socialmente 
construídos com o intuito de favorecer a obtenção de conquistas coletivas, reprimindo as 
racionalidades individuais. 
 
Conseqüentemente, a análise institucional objeto do presente trabalho considerará todo o 
conjunto de atores relevantes capazes de influir, de forma significativa, nas decisões, 
planejamento, regulação, controle, financiamento, implantação e operação da infra-
estrutura de logística de transporte instalada no Estado. 
 
A Ilustração 1.102 apresenta as instituições mais relevantes associadas à infra-estrutura 
de logística de transporte do Estado do Espírito Santo, classificadas segundo sua natureza 
formal (federal, estadual e privada). 
 
O estudo realizou a análise detalhada das instituições públicas federais e estaduais, 
detalhando as atribuições que lhes são legalmente conferidas, no que diz respeito às 
funções associadas à infra-estrutura de transportes. 
 
Da mesma forma, foram analisadas as atribuições e características das associações e 
empresas privadas que atuam no Espírito Santo que desenvolvem alguma função 
relevante no domínio da infra-estrutura de transporte. 
 

 
Ilustração 1.102 - Instituições Associadas à Logística de Transporte no ES 

 
Com base na análise efetuada, foi feita uma classificação das instituições associadas à 
logística de transporte do Espírito Santo segundo duas dimensões: as funções 
desempenhadas (políticas, planejamento, coordenação, regulação, outorga e concessão, 
financiamento etc.) e a natureza formal (federal, estadual e privada), conforme visto a 
seguir. 
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6.2.1 Formulação e Articulação de Políticas e Estratégias Gerais 
 
Existe na prática um grande vazio institucional quanto à formulação e coordenação das 
políticas e estratégias relativas ao conjunto dos modais de logística de transporte no 
Estado. 
 
Na esfera federal, embora o CONIT - Conselho Nacional de Integração das Políticas de 
Transportes tenha sido instituído em junho de 2001 (através da Lei nº 10.233, de 
05/06/2001, até recentemente o Governo Federal não tinha tomado qualquer providência 
concreta para sua implantação, embora no ano passado, o Decreto nº 6.550, de 
27/08/2008, promoveu a regulamentação do referido Conselho, definindo sua estrutura e 
funcionamento, entre outras providências. 
 
De qualquer forma, embora tenha sido quebrada a inércia em relação à implantação do 
CONIT, através de sua regulamentação, o Conselho ainda não foi efetivamente posto em 
funcionamento, permanecendo, na prática, o referido vazio institucional. 
 
Por outro lado, no âmbito estadual, a questão da integração geral das políticas e ações dos 
vários modais de logística de transportes no Estado é bastante ambígua. 
 

- Por ocasião da elaboração do Plano 2025, o Governo do Estado instituiu o Comitê 
Estratégico e o Núcleo Gestor, voltado para assegurar a orientação e o 
monitoramento estratégicos do Plano e de seus de projetos. Dentre os grupos de 
Projetos do Plano 2025, havia um dedicado especialmente ao Desenvolvimento da 
Logística. Essa estrutura de não vingou, tendo sido substituída por outra, por 
ocasião da formulação das Diretrizes Estratégicas 2007-2010. 

- Para a gestão e o monitoramento das referidas Diretrizes, adotou-se um esquema 
focalizado essencialmente nos projetos, dentro da filosofia de gestão orientada 
para resultados. Neste caso, para os projetos sob o controle do governo do Estado 
(basicamente a malha rodoviária estadual, no caso da Logística de Transporte) 
foram criados sucessivamente um Escritório de Projeto, uma Secretaria de 
Gerenciamento de Projetos e um Comitê Pro Gestão. Já os demais projetos de 
Logística incluídos nas Diretrizes Estratégicas, mas que não dependem 
exclusivamente do governo estadual, ficaram sob a responsabilidade da Secretaria 
de Desenvolvimento e da ADERES, já existentes, não tendo sido instituído 
qualquer esquema especial. 

- Do ponto de vista institucional, o Governo estadual montou um esquema para a 
atração, apoio, formulação e monitoramento dos projetos de logística de 
transporte, em detrimento, porém, da coordenação e integração geral do setor no 
Estado. Além disso, para os projetos de logística não dependentes exclusivamente 
do Estado, ao contrário daqueles associados à malha rodoviária estadual, não 
houve grandes investimentos na instituição de mecanismos especiais para sua 
coordenação, gestão ou acompanhamento. 

 
Dessa forma, quer na esfera federal, quer no governo do Estado, não se encontram 
devidamente implantados mecanismos adequados para garantir, promover ou facilitar a 
integração, no espaço estadual, da logística de transportes. 
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6.2.2 Políticas Modais, Regulamentação e Outorga 
 
A análise confirma a reduzida influência institucional do governo estadual em relação a 
importantes decisões no domínio da logística de transportes, de interesse crucial para o 
desenvolvimento do Espírito Santo: 
 

- as decisões básicas relativas a política, planejamento, integração, regulamentação, 
outorga, concessão e permissão da infra-estrutura ferroviária, rodoviária (exceto a 
malha estadual), aquaviária, de aviação civil e de portos e terminais portuários 
estão sob a responsabilidade direta das entidades e órgãos do governo federal; 

- a responsabilidade do governo estadual em relações às importantes funções acima 
destacadas limita-se à malha rodoviária estadual. 

 
 

6.2.3 Promoção, Desenvolvimento e Implantação de Projetos 
 
A situação institucional relativa à promoção, desenvolvimento e implantação dos projetos 
de infra-estrutura indica uma participação institucional mais acentuada e diversificada 
tanto do governo federal quanto do governo e sociedade capixabas, com os seguintes 
destaques: 
 

- no domínio específico da atração de investimentos e articulação de parcerias, 
observa-se uma inserção articulada do Estado do Espírito Santo, tanto através de 
órgãos governamentais (como SEDES e ADERES), quanto da sociedade civil, 
através do Movimento Empresarial do Espírito Santo. Todavia, não foram 
detectadas competências correspondentes nos órgãos federais de infra-estrutura; 

- quanto ao desenvolvimento e implantação de projetos, há uma ampla e 
diversificada participação institucional dos governos federal e estadual, além da 
sociedade civil capixaba: 

• no caso do governo do Estado, a SETOP e o DER são responsáveis, direta ou 
indiretamente, por estudos, elaboração e implantação de projetos da malha 
rodoviária estadual; 

• ainda no âmbito estadual, o Movimento Empresarial do Espírito Santo, 
apoiado no seu Comitê de Logística, promove o desenvolvimento de projetos e 
ações de logística, entre outros; 

• a participação institucional das entidades e órgãos federais é bastante intensa e 
diversificada, através do desenvolvimento e execução de estudos, planos e 
projetos nos domínios de portos e instalações portuárias, ferrovias, rodovias, 
vias navegáveis e aeroportos. Esta participação, porém, ocorre de forma 
bastante desarticulada. 
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6.2.4 Monitoramento dos Projetos 
 
No que diz respeito ao monitoramento da implantação dos projetos de logística de 
transporte em andamento no Espírito Santo, o quadro institucional apresenta as seguintes 
características: 
 

- na esfera federal, cada órgão setorial (DNIT, INFRAERO, CODESA, Secretaria 
de Portos) possui seu próprio esquema, direto ou indireto, de fiscalização da 
implantação de seus projetos. Além disso, os projetos de infra-estrutura de 
transportes inseridos no PAC recebem um monitoramento especial, comandado 
pela Casa Civil do Governo Federal; 

- no governo do Estado, por sua vez, como já foi ressaltado, existe um esquema 
específico e estruturado para o monitoramento dos projetos governamentais. Já 
para os demais projetos de logística de interesse do Estado, não foram 
identificadas, na SEDES e ADERES, atribuições ou esquemas específicos para o 
monitoramento de suas implantações; 

- o Movimento Empresarial do Espírito Santo ou seu Comitê de Logística não 
possuem, formalmente instituídos, esquemas ou atribuições específicas para 
monitorar a implantação de projetos de logística de seu interesse. 

 
 

6.2.5 Operação da Infra-estrutura de Logística 
 
Quanto à participação do Estado na operação da infra-estrutura de logística de transportes 
de carga, pode-se afirmar que ela se mostra marginal em todas as modalidades, com 
exceção do segmento rodoviário estadual uma vez que: 
 

- os componentes das modalidades portuária, dutoviária, aeroviária e ferroviária 
com atuação no ES são operados por organizações federais ou privadas, inclusive 
sob a forma de concessão; 

- a participação do governo estadual na área rodoviária se limita à gestão do 
transporte rodoviário intermunicipal de cargas e de passageiros que é exercida 
pela SETOP, cabendo ao DER, órgão vinculado à Secretaria, a gestão das 
rodovias estaduais. 

 
Salienta-se ainda que, ao contrário do que se observa em outros Estados, o Governo do 
Espírito Santo não opera sob a forma de delegação de segmentos da malha rodoviária 
federal, nem optou por conceder a exploração de trechos rodoviários estaduais à empresas 
privadas. 
 
 

6.2.6 Financiamento da Logística 
 
A única fonte permanente que o Estado dispõe para implementar projetos de logística de 
transportes de carga reside na arrecadação do ICMS, complementada, agora, pelos 
royalties advindos da exploração do petróleo no ES e, eventualmente, por recursos de 
convênios com o Governo Federal. Devem ser mencionados ainda empréstimos com o 
BANDES e financiamentos de organismos internacionais de crédito (BIRD e BID) para a 
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realização de programas e projetos de recuperação e aumento de capacidade da malha 
rodoviária estadual. 
Como conclusão geral e mais importante, destaca-se o fato de que o Governo estadual 
tem muito pouca influência sobre as decisões e operações do setor no seu espaço 
geográfico. 
 
Essas condições decorrem, em grande parte, da situação institucional vigente no Espírito 
Santo, em relação à logística de transporte. 
 
Outra conclusão, de grande relevância para os objetivos desta linha do trabalho, diz 
respeito à fragilidade institucional das diferentes esferas de poder para promover a 
integração das diferentes modalidades de transportes no Estado. 
 
 

6.3 Quadro Institucional da Logística de Transporte no Brasil - 
Tendências de Mudança 
 
Os marcos fundamentais de natureza institucional que orientam as atividades de 
transporte no Brasil, naquilo em que elas se relacionam com as atividades de logística 
(transporte de mercadorias), se encontram inseridos nas letras “c”, “d”, e “f” do item XII 
do Artigo 21 da Constituição de 1988 e no Plano Nacional de Viação - PNV (Lei nº 5.917, 
de 10/09/1973). 
 
No artigo mencionado da Constituição está estatuído que é competência da União 
explorar, diretamente, ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
 

- a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 
- os serviços de transporte ferroviário, aquaviário entre portos brasileiros e 

fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 

- os portos marítimos, fluviais e lacustres. 
 
Quanto à competência para legislar, está estabelecido no artigo 22, da Constituição que é 
competência privativa da União legislar sobre trânsito e transportes. Aos Estados, são 
reservadas todas as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. 
 
A Constituição em vigor veda a cobrança de impostos vinculados a destinações 
específicas, o que deixou o setor de transportes desamparado no domínio financeiro. A 
ausência de um modelo financeiro para o setor combinada com a difícil situação 
econômica do País nos anos noventa produziu uma degradação da infra-estrutura de 
transportes do País, sobretudo da parcela sob jurisdição federal, e uma paralisação dos 
projetos voltados para a sua expansão. 
 
Em resposta a essa situação, que não afligia somente o setor dos transportes, procedeu-se, 
nos meados da década dos noventa, a uma Reforma do Aparelho do Estado com o 
objetivo principal de mudar o papel então desempenhado pelo Estado em relação a 
determinados setores. A filosofia consistiu em retirá-lo da produção de bens e serviços e 
alocar-lhe funções relativas à regulação, regulamentação e fiscalização de atividades. 
Com base nesse princípio procedeu-se a reformulação institucional do setor federal de 
transportes que pode ser sumarizada nos seguintes pontos: 
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- desestatização, através de concessão ao setor privado, de rodovias, ferrovias e 
instalações portuárias com apoio na Lei de Concessões de 13/02/1995, e na Lei 
dos Portos de 25/02/1993. Toda a malha ferroviária foi concedida, bem como 
alguns importantes trechos rodoviários e instalações portuárias; 

- reforma da administração federal do setor transportes, com criação das agências 
reguladoras e transformação do DNER em DNIT, abrangendo não só as rodovias 
mas as rodovias, ferrovias, portos e hidrovias. 

 
A avaliação dos resultados alcançados na implantação dessa reforma revela que em 
alguns aspectos os problemas existentes continuam sem solução e em outros as alterações 
propostas carecem de ter sua implantação completada: 
 

- agravamento de problemas decorrentes da inexistência de uma política de 
transporte voltada para o desenvolvimento do País e a integração nacional; 

- enfraquecimento da atividade de planejamento; 
- a questão do financiamento do setor permanece sem solução estrutural, 

abrangendo apenas as etapas de conservação, manutenção, restauração, expansão 
e operação do setor. A alternativa de concessão revelou-se limitada para aplicação 
em algumas modalidades, sobretudo na rodoviária; 

- a ANTT e a ANTAQ carecem de avanços devido: à demora decorrida na 
formação de quadros técnicos próprios, ao aparelhamento político partidário 
parcial da direção dessas agências, à falta de experiência recente no 
funcionamento das concessões, a pouca participação dos usuários e a terceira 
parte na vida das concessões; 

- implantação inconclusa dos objetivos pretendidos com o DNIT de criação de um 
órgão executor de uma política de infra-estrutura nacional envolvendo todas as 
modalidades, de forma equilibrada e articulada. 

 
 

6.4 Benchmarking de Governança de Sistemas de Logística de 
Transporte 
 
A busca de um modelo de planejamento e governança do desenvolvimento da logística de 
transportes do Espírito Santo pode ser ajudada pelo conhecimento, análise e avaliação de 
experiências nacionais e internacionais disponíveis a respeito. No Brasil, o conceito de 
logística de transportes foi explorado a nível nacional a partir da elaboração do Plano 
Nacional de Logística de Transportes (PNLT) e de planos estaduais de logística de 
transportes dos Estados da Bahia e Minas Gerais. 
 
No plano internacional, avanços significativos ocorreram na Europa com a implantação 
da Comunidade Européia, cuja integração vem exigindo a construção de uma rede de 
logística de transportes supranacional, destacando-se a respeito à elaboração dos planos 
da Inglaterra, França e Espanha, sendo esse último o que mais se assemelha às condições 
encontradas no Brasil. 
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6.4.1 Análise das Experiências de Governança de Logística de Transportes 
 
A experiência recente de planejamento de logística de transporte está consubstanciada na 
elaboração do Plano Nacional de Logística de Transportes - PNLT e nos planos dos 
Estados da Bahia e de Minas Gerais, respectivamente PELT-BA e PELT-MG. 
 
 
PNLT 
 
A principal diretriz estabelecida para a sua governança dizia respeito à reconstituição da 
capacidade de planejamento do setor público federal, o que requereria a implantação de 
uma base organizacional adequada e a formação e especialização de uma equipe técnica. 
 
Decorridos dois anos da elaboração do PNLT não se tem qualquer notícia de avanço na 
direção do cumprimento da diretriz estabelecida para a governança do plano. Com a 
elaboração e implantação do PAC, ficou perdida qualquer referência a um horizonte de 
planejamento de longo prazo. 
 
 
PELT BAHIA 
 
O estudo propôs um modelo institucional de referência composto de três dimensões: 
estratégica, funcional e organizacional. 
 
Decorridos mais de cinco anos de sua elaboração pode-se afirmar que o PELT BAHIA 
não se transformou em realidade, em que pese todo o esforço técnico colocado na sua 
feitura. Entre as causas de natureza institucional que podem ser alinhadas para que essa 
situação tenha ocorrido, cita-se a falta de apoio político governamental e a falta de 
unidade administrativa. 
 
 
PELT MG 
 
O PELT MG apresenta somente diretrizes e aspectos relativos à contratação de projetos e 
obras. Não é feita qualquer referência à necessidade de modelo específico destinado à 
monitoração dos aspectos estratégicos do Plano. Percebe-se da leitura do capítulo uma 
preocupação com a simplicidade e eficiência da condução executiva do plano, alocando-
se todo o gerenciamento dos projetos e obras sob a tutela de uma única Secretaria 
(SETOP), descrevendo-se as formas de contratação de obras e serviços, submetida aos 
princípios da transparência e da accountability. Fica a impressão que na escolha dos 
projetos que compõem a carteira do Plano, optou-se pela escolha daqueles em relação aos 
quais o Governo de Minas tem total controle sobre a sua implantação. 
 
 

6.5 Avaliação Institucional e Organizacional da Logística de Transportes 
no Espírito Santo 
 
O processo de planejamento estratégico do Governo do Espírito Santo foi desenvolvido 
em duas grandes etapas. Inicialmente, procedeu-se a formulação do Plano de 
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Desenvolvimento Espírito Santo 2025, como balizador do primeiro mandato do atual 
Governo. Posteriormente, com base no ES 2025, e tendo em vista o segundo mandato da 
atual gestão, o Governo do Estado elaborou as Diretrizes Estratégicas 2007-10. 
 
No Plano ES 2025 e nas Diretrizes Estratégicas 2007-2010, os modelos para as 
respectivas governanças adotam soluções bastante diferentes. Conseqüentemente, a 
coordenação e gestão da Logística de Transporte seguem modelos e abordagem bem 
distintas. 
 
 

6.5.1 Modelo de Governança Adotado para o ES 2025 
 
O Plano de Desenvolvimento ES 2025 definiu um modelo geral de Governança, cuja 
estrutura básica está apresentada a seguir. 
 
Para cada um dos 11 grupos de Projeto, o ES 2025 estabeleceu as condições de 
governança e sustentabilidade, que deveriam ser objeto de atenção especial de toda a 
linha gerencial, desde o núcleo gestor até cada um dos gerentes de projetos estruturantes. 
 
Um dos grupos definidos no ES 2025 é justamente o Grupo de Projeto do 
Desenvolvimento da Logística. O ES 2025 identifica um conjunto de 13 projetos, com a 
formulação de seus objetivos e escopo. Portanto, segundo o ES 2025, a estrutura básica 
para a governança dos Projetos de Desenvolvimento de Logística é aquela apresentada na 
Ilustração 1.103. 
 

 
Ilustração 1.103 - Coordenação e Gestão dos Projetos de Logística - ES 2025 
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As condições de governança e sustentabilidade específicas para o grupo de Projetos de 
Desenvolvimento da Logística foram as seguintes: 
 

- desenvolver um Plano Estratégico de Logística e Transportes; 

- promover a integração dos diversos agentes atuantes no segmento de logística: 
setor empresarial, governo federal, governo estadual e prefeituras; 

- promover a cooperação na área de infra-estrutura econômica entre órgãos do 
governo estadual com seus congêneres dos estados vizinhos; 

- atrair investimentos privados para o desenvolvimento da infra-estrutura 
econômica regional e para os serviços de logística; 

- articular conjuntamente, com os governos estaduais e com o governo federal, a 
alocação de recursos da União em investimentos para a infra-estrutura regional. 

 
 

6.5.2 Modelo de Governança Adotado para as Diretrizes Estratégicas 2007-2010 
 
Trata-se, em última análise, de um plano estratégico para o Governo do Estado, relativo 
ao segundo mandato da atual gestão, formulado com base nas decisões e nos resultados 
do monitoramento Plano de Desenvolvimento ES 2025. 
 
As decisões integrantes das DE 2007-2010 foram ancoradas em 12 eixos sinérgicos, entre 
os quais o eixo da Logística e Transporte. Para cada eixo, foram definidos os principais 
desafios, as prioridades e as principais entregas referentes ao período considerado. 
 
Duas mudanças básicas foram feitas em relação ao Plano de Logística e Transporte, 
considerando as concepções adotadas pelo ES 2025 e pelas Diretrizes Estratégicas 2007-
2010: 
 

- no ES 2025, o PELT assume explicitamente a natureza estratégica e o papel de 
uma condição para a governança e sustentabilidade do conjunto de projetos 
transporte e logística previamente definidos; 

- nas Diretrizes Estratégicas 2007-2010, o PELT é definido apenas como estadual e 
constitui apenas mais uma das estratégias previstas para o eixo de logística e 
transporte. 

 
Nesse quadro e tendo em vista a garantia da implantação dos projetos associados às 
Diretrizes Estratégicas, foi introduzido o Programa Pró Gestão. Consiste numa nova 
metodologia de gestão da estratégia de governo, operacionalizada por meio de uma 
carteira de projetos estruturantes e do seu gerenciamento de forma intensiva. 
 
A implementação do Programa Pró Gestão foi iniciada já no primeiro semestre de 2007, 
como o Governo do Estado centrando seus esforços na montagem de uma primeira 
carteira de 20 projetos estruturantes que foram formulados segundo metodologia 
orientada para resultados, pactuados junto aos parceiros internos do governo, e, em 
seguida, submetidos ao esquema de gerenciamento intensivo. 
 



Componente Institucional 

 

                                                                          228 

Para dar suporte a este processo, foi criado um Escritório de Projetos, cuja equipe 
dedicava-se ao apoio técnico aos gerentes dos projetos com vistas à garantia de sua 
execução e ao alcance dos resultados. 
 
Posteriormente, promoveu-se o fortalecimento Programa Pró Gestão (que passou a 
Sistema Pró Gestão), com a criação de mais duas instâncias: 
 

- Secretaria de Estado Extraordinária de Gerenciamento de Projetos - SEGEP, com 
competência para coordenar tecnicamente a equipe de gestores, analistas e 
gerentes que atuam diretamente nos projetos estratégicos do governo do Estado, 
acompanhados pelo Sistema Pró-Gestão, e à qual ficou subordinado o Escritório 
de Projetos; 

- Comitê Executivo do Pró Gestão, cuja responsabilidade é tomar decisões de 
governo sobre temas estratégicos referentes ao desenvolvimento dos projetos 
estruturantes e aprovar inclusões ou exclusões de projetos Carteira de Projetos. É 
composto pelos Secretários de Estado de Gerenciamento de Projetos, de 
Transportes e Obras Públicas, de Gestão e Recursos Humanos, de Governo e de 
Economia e Planejamento. Também participam das reuniões do Comitê o Gestor e 
o Gerente responsáveis pelo projeto em pauta, quando convocados. 

 
O Sistema Pró Gestão contempla apenas os projetos estruturantes mantidos sob o controle 
direto da administração estadual (projetos estruturantes internos). Os demais projetos que 
fogem ao controle do Estado (projetos estruturantes externos), mesmo que explicitamente 
definidos no ES 2025 e nas Diretrizes Estratégicas, não são objeto do Sistema Pró Gestão. 
No caso específico da Logística e Transporte, o Sistema Pró Gestão contempla apenas 
dois projetos estruturantes internos: Ampliação da Malha Rodoviária Estadual e 
Recuperação da Malha Rodoviária Estadual. 
 
Todavia, existe um espaço institucional na estrutura do Governo Estadual capaz de 
abrigar os projetos estruturantes externos do ES 2025 e das Diretrizes Estratégicas 2007-
2010. Trata-se do espaço institucional ocupado pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento - SEDES e de sua Agência de Desenvolvimento em Redes do Espírito 
Santo - ADERES. 
 
De fato, cabe à SEDES-ADERES não apenas promover a atração de investimentos para a 
economia e a formação de parcerias com investidores, mas igualmente apoiar uma 
carteira de projetos estruturantes, cuja composição atual é a seguinte1: 
 

- Ferrovia Litorânea Sul; 
- Pólo Industrial e de Serviços de Anchieta; 
- Eixo Integrado Centro-Leste; 

- Gasodutos; 
- Petróleo e Gás. 

 
Ao contrário do que ocorreu com os projetos estruturantes internos, o Governo do Estado 
não montou uma estrutura especial para a gestão ou monitoramento dos projetos 

                                                 
1  www.sedes.es.gov.br, acessado em 22/05/2009. 
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estruturantes externos, formulados no ES 2025 ou nas Diretrizes Estratégicas 2007-2010. O 
pressuposto então é que a SEDES e a ADERES assumiriam as referidas responsabilidades. 
 
 

6.5.3 Modelo de Governança de Projetos Estruturantes do Governo do Estado 
 
O ciclo de planejamento implantado pelo Governo do Estado, a partir da elaboração do ES 
2025 e das Diretrizes Estratégicas 2007-2010, pode ser esquematizado da seguinte forma 
(Ilustração 1.104): 
 

 
Ilustração 1.104 - Ciclo de Planejamento do Governo do Estado - Situação Atual 

 
Como já foi observado, o processo de planejamento do Governo separa os projetos 
estruturantes em internos (os que estão sob o controle do Governo e são incluídos no 
processo orçamento) e os externos (que dependem de parceiros externos, públicos ou 
privados). Existem, portanto, duas estruturas distintas de monitoramento dos projetos 
estruturantes. 
 
Uma visão geral de todo o ciclo de planejamento do Governo estadual, incluindo as 
estruturas de articulação e monitoramento dos projetos estruturantes encontra-se 
esquematizada na Ilustração 1.105 seguinte. 
 

 
Ilustração 1.105 - Ciclo de Planejamento e Monitoramento de Projetos do 

Governo do Estado - Situação Atual 
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6.5.4 Atual Modelo de Governança de Projetos e o Plano Estadual de Logística 
de Transportes 
 
Dentre os projetos estruturantes previstos no planejamento estratégico do Governo do 
Estado, encontra-se o PELTES - Plano Estadual de Logística de Transporte do Espírito 
Santo, conforme estabelecido nas Diretrizes Estratégicas 2007-2011. 
 
O PELTES deverá atender às seguintes condições básicas: 
 

- conter políticas e estratégias consistentes com o Plano de Desenvolvimento 
Espírito Santo 2025; 

- possuir um forte sentido de integração, não apenas em relação à infra-estrutura 
física de transporte do Estado, como no que diz respeito ao processo de 
formulação, gestão e monitoramento do PELTES; 

- gerar projetos e ações de natureza tanto interna, quanto externa, no sentido 
anteriormente definido. 

 
A Ilustração 1.106 resume as características do PELTES e os fluxos de seus projetos em 
relação à atual estrutura do Processo de Planejamento e Monitoramento do Governo do 
Espírito Santo. 
 

 

Ilustração 1.106 - Ciclo de Planejamento e Monitoramento de Projetos do Governo do Estado - 
Situação Atual com PELT 
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6.6 Modelos de Governança para a Logística de Transportes do Estado 
 

6.6.1 Premissas 
 
As propostas de alternativas de modelo de Governança para a logística de transportes do 
Estado do Espírito Santo foram construídas com base nas seguintes premissas comuns: 
 
Premissa 1: O modelo de Governança deve promover tanto a integração do 

planejamento das diferentes modalidades de transportes, como a 
articulação física e operacional da infra-estrutura de transportes no 
Estado. 

 
O modelo de Governança associado ao planejamento da logística de transporte a ser 
adotado deve possuir, como condição fundamental, condições políticas e capacidade 
técnica para articular e coordenar os diferentes esforços de planejamento, implantação, 
operação e monitoramento dos projetos e atividades associados à infra-estrutura de 
transportes no Espírito Santo. 
 
Premissa 2: O Modelo de Governança deve promover a mobilização das empresas e 

entidades públicas das diferentes esferas de governo, envolvidas com a 
infra-estrutura de transportes do Espírito Santo, bem como sua 
articulação com as correspondentes infra-estruturas dos Estados 
vizinhos. 

 
Complementarmente à premissa anterior, cabe ressaltar que os requisitos de articulação e 
mobilização exigidos para o modelo de Governança não se limitam aos projetos e 
atividades sob a responsabilidade do governo estadual. De fato, no Brasil, a 
responsabilidade pela logística de transportes de um determinado espaço geográfico 
envolve não apenas os três níveis governo, mas também empresas privadas que atuam 
isoladamente ou como concessionárias de algum agente público. Além disso, a infra-
estrutura de transportes de um estado como o Espírito Santo encontra-se fortemente inter-
relacionada com a infra-estrutura dos estados vizinhos, fazendo com que seu desempenho 
dependa fortemente da qualidade da articulação existente entre elas. Dessa forma, a 
Governança da Logística de Transporte do Espírito Santo deve promover a articulação e 
aproximação entre a infra-estrutura estadual e a dos estados vizinhos, principalmente 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. 
 
Premissa 3: O Modelo de Governança deve estar institucionalmente inserido na 

estrutura organizacional do Governo estadual. 
 
A análise da experiência de planejamento governamental no Brasil indica que, em geral, 
os correspondentes modelos de governança adotados não têm sido efetivamente 
implantados ou, quando o são, muito breve são abandonados. Uma das razões básicas é 
que, embora possam constituir soluções modernas e bem intencionadas, os modelos 
preconizados afastam-se bastante das características políticas, culturais, estruturais, 
gerenciais e técnicas que prevalecem no contexto, processos decisórios e modos de 
funcionamento dos órgãos públicos. Nesse domínio, um bom exemplo é o próprio 
modelo de Governança concebido para o Plano Estratégico ES 2025 do Estado do 
Espírito Santo. Sintomaticamente, já para as Orientações Estratégicas 2007-2010 que se 
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seguiram ao ES 2025, procurou-se reduzir a ambição do modelo de Governança e ancorá-
lo da estrutura do governo do Estado. 
 
Todavia, e, que pese o maior realismo e praticidade do novo modelo, a Governança 
adotada para as Diretrizes Estratégicas não atende aos requisitos específicos da Logística 
de Transportes, especialmente a Premissa 1, anteriormente descrita. 
 
Premissa 4: Por último, a Governança da Logística de Transportes deve estar 

sempre orientada pela visão global das necessidades e prioridades do 
sistema logístico estadual como um todo. 

 
Com essa premissa, objetiva-se a constituição de um modelo de Governança 
institucionalmente orientado não só pelo objetivo de redução dos custos logísticos do 
sistema de transportes do Estado, mas também para contribuir para a ampliação de 
oportunidades de instalação de novos empreendimentos alinhados com os objetivos 
estratégicos de desenvolvimento do Espírito Santo. 
 
 

6.6.2 Alternativas de Modelo de Governança 
 
Alternativa I - Governança Centrada no Comitê Pró Gestão e na Secretaria de 
Gerenciamento de Projetos 
 
A proposta está centrada exclusivamente no modelo de gestão adotado para as 
Orientações Estratégicas 2007-2010, embora considere apenas uma de suas bases. Neste 
caso, toda a responsabilidade e ações de Governança da Logística dos Transportes no 
Estado estariam alocadas exclusivamente no tripé Comitê de Pró-Gestão, na Secretaria de 
Gerenciamento de Projeto e na Secretaria de Transportes, como indicado na Ilustração 
1.107. 
 

 
Ilustração 1.107 - Alternativa I 
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Duas são as principais conseqüências da solução proposta: 
 

- a SEDES e a ADERES não mais se envolveriam com a gestão e o monitoramento 
dos projetos externos de logística do transporte, embora continuassem sob sua 
responsabilidade os demais projetos externos gerados no ES 2025 e nas 
Orientações Estratégicas 2007-2010; 

- o atual esquema formado pelo Comitê Pró Gestão - Secretaria de Gerenciamento 
de Projetos - Secretaria de Transportes - teria suas atribuições ampliadas, tendo 
em vista: 

� a gestão e monitoramento das estratégias de logística de transportes, oriundas 
do ES 2025, das OE 2007-2010 e do PELTES; 

� a gestão e o monitoramento de projetos externos de logística de transportes. 

 
Os principais Pontos Fortes da alternativa proposta são os seguintes: 
 

- viabilização institucional e organizacional do acompanhamento e avaliação das 
estratégias de logística de transportes do governo do Estado; 

- integração da gestão e monitoramento de todos os projetos de logística de 
transporte, independente de sua natureza institucional, ao concentrar todas as 
ações requeridas em um único espaço institucional; 

- aproveitamento de um espaço organizacional, de experiências e de competências 
relacionados à gestão e monitoramento de projetos do governo estadual. 

 
Como principais Pontos Fracos tem-se a falta de experiência e competência no Governo 
do Estado para operar o esquema institucional proposto, em termos do exercício de 
algumas funções requeridas para a governança da logística de transportes. De fato, o 
esquema Comitê Pró Gestão - Secretaria de Gerenciamento de Projetos - Secretaria de 
Transportes foi criado para tratar exclusivamente da gestão e do monitoramento de 
projetos sob o controle formal do governo do Estado, inclusive os projetos estruturantes 
de logística de transportes do ES 2025 que se enquadram na referida condição. Dessa 
forma, no momento, faltam ao mencionado esquema as atribuições formais e as 
competências técnico-gerenciais requeridas para o exercício da gestão e do 
monitoramento das estratégias e dos projetos externos de logística de transportes. 
 
As recomendações associadas a presente alternativa de Governança visam justamente à 
complementação do esquema Comitê Pró Gestão-Secretaria de Gerenciamento de 
Projetos-Secretaria de Transportes, possibilitando-o o pleno atendimento das 
necessidades de gestão e monitoramento das estratégias e dos projetos externos de infra-
estrutura de transportes. 
 
Do ponto de vista institucional-organizacional, torna-se necessário implementar as 
seguintes medidas: 
 

- adequação das atribuições formais do Comitê Pró Gestão para atender às novas 
exigências de monitoramento das estratégias e dos projetos externos de logística 
de transportes; 



Componente Institucional 

 

                                                                          234 

- incorporação no Comitê Pró Gestão de representante da Secretaria de 
Desenvolvimento - SEDES; 

- ajustamento nas atribuições formais e na estrutura organizacional da Secretaria de 
Gerenciamento de Projetos para gerar as condições necessárias para (i) subsidiar o 
Comitê Pró Gestão no monitoramento das estratégias e (ii) exercer as funções de 
formatação, gestão e monitoramento dos projetos externos de logística. 

 
Já no que se refere às competências gerenciais e técnicas da Secretaria de Gerenciamento 
de Projetos, é fundamental que sejam desenvolvidos programas de formação, capacitação 
e desenvolvimento de seus quadros, para: 
 

- capacitar e desenvolver integrantes da Secretaria em temas e instrumentos de 
avaliação e monitoramento de estratégias de logística de transportes; 

- capacitar e desenvolver integrantes da Secretaria em todo o ciclo de gestão e 
monitoramento de projetos externos de logística, inclusive a atração e contratação 
de investimentos, a negociação com fontes de financiamento e a formação e 
gestão de parcerias com agentes externos. 

 
 
Alternativa II - Governança Centrada na SEDES - Secretaria de Desenvolvimento 
 
Nessa alternativa, a governança da logística de transportes seria exercida a partir da 
Secretaria de Desenvolvimento, na forma indicada a seguir: 
 

- a ADERES continuaria responsável pela promoção e desenvolvimento de todos os 
projetos externos de logística de transportes; 

- Criação de Comitê de Gestão do PELTES do qual constaria obrigatoriamente os 
Secretários dos Transportes e de Gerenciamento de Projetos voltado para o 
monitoramento e gestão da carteira de projetos do PELTES; 

- implantação de uma unidade organizacional, vinculada à SEDES, com a 
responsabilidade pela implantação e execução, direta ou indireta, de todos os 
projetos de logística de transportes que constem do PELTES (projetos externos e 
internos); 

- o Secretário de Desenvolvimento participaria do Comitê Pró Gestão, assegurando-
se, assim, a articulação dos projetos do PELTES com os demais projetos do 
Governo, tanto na área de transportes, como em outros segmentos de interesse 
para a logística. 

 
Na Ilustração 1.108 seguinte, pode ser visualizada a representação dessa alternativa. 
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Ilustração 1.108 - Alternativa II 

 
As conseqüências básicas da adoção dessa alternativa são as seguintes: 
 

- toda a condução do PELTES (incluindo projetos externos e internos) ficaria a 
cargo de uma única Secretaria, em articulação com os Secretários de Transportes e 
de Gestão de Projetos, garantindo-se, assim, a coordenação da execução do 
conjunto dos projetos de logística; 

- de outro lado, a participação do Secretário de Desenvolvimento no Comitê de Pró 
Gestão serviria para garantir a integração de toda a ação de Governo na área de 
logística de transportes e nas suas interações. 

 
Os principais Pontos Fortes da alternativa são os seguintes: 
 

- viabilização institucional e organizacional do acompanhamento, avaliação 
estratégica e execução do PELTES no governo do Estado; 

- preservação do modelo organizacional de gestão de projetos, que tão bons 
resultados vêm apresentando na área da Secretaria de Gerenciamento de Projetos, 
com a criação do Comitê de Gestão do PELTES; 

- maior abertura e experiência para trabalhar a gestão dos projetos externos. 
 
À semelhança da alternativa anterior, o Ponto Fraco da presente proposta reside no fato 
de que as atribuições atuais da Secretaria de Desenvolvimento e da ADERES não 
contemplam a logística de transportes. Dessa forma, as referidas instituições estão 
desaparelhadas para desempenhar a nova função, quer seja pela inadequação 
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organizacional, quer seja pela ausência de especialistas em matéria de logística de 
transportes. 
 
Neste caso, as recomendações visam à complementação da SEDES-ADERES para o 
pleno atendimento das necessidades de gestão e monitoramento das estratégias e dos 
projetos internos de infra-estrutura de transportes, na suposição que possuem o domínio 
formal e a capacitação profissional para a gestão e implementação dos projetos externos 
de logística. 
 
Portanto, do ponto de vista institucional-organizacional, torna-se necessário implementar 
as seguintes medidas: 
 

- adequação das atribuições formais da Secretaria de Desenvolvimento e da 
ADERES para atender às novas exigências de monitoramento das estratégias de 
logística de transportes, bem como da gestão e implantação dos projetos internos 
correspondentes; 

- criação do Comitê de Gestão de Logística de Transportes, com a participação 
obrigatória da Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas, entre outros, 
com o objetivo de monitorar a execução do conjunto dos projetos do PELTES; 

- implementação de unidade organizacional, subordinada à SEDES, voltada para a 
execução, direta ou indireta, dos projetos de política de transportes do PELTES. 

 
 
Alternativa III - Governança Centrada na Secretaria de Logística de Transportes 
 
Esta alternativa de Governança implica em mudanças bem mais profundas que as duas 
anteriores, que se limitaram, em última instância, a promover ajustamentos e movimentos 
em torno dos esquemas existentes. 
 
No presente caso, a proposta de Governança está baseada em dois pilares básicos: 
 

- no novo Conselho Estadual de Integração da Logística de Transportes que, à 
semelhança de seu congênere no Governo Federal, volta-se para a formulação, 
articulação e monitoramento das políticas e estratégias gerais e modais da 
logística de transportes no Estado; 

- na nova Secretaria de Logística de Transportes, uma ampliação da atual Secretaria 
Estadual de Transportes e Obras Públicas, contendo, porém, uma abrangência 
ampliada, de modo a cobrir todos os projetos de logística de transportes, tanto os 
contidos no PELTES, como os que atualmente encontram-se sob a 
responsabilidade da SEDES-ADERES e da SETOP. 

 
Como conseqüência, a SEDES-ADERES perderia suas atuais atribuições relativas à 
atração e promoção de investimentos e projetos de logística de transportes, focando sua 
atenção nos demais projetos de desenvolvimento de interesse do Estado. A visualização 
dessa alternativa está espelhada na Ilustração 1.109. 
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Ilustração 1.109 - Alternativa III 

 
Os principais Pontos Fortes da Alternativa III são os seguintes: 
 

- o Conselho Estadual de Integração da Logística de Transportes, com a 
participação de atores externos, públicos e privados, será o foro privilegiado para 
se consensuar políticas e estratégias visando à execução integrada e coordenada 
do PELTES, sobretudo no que se refere à implantação dos projetos externos; 

- a unificação das responsabilidades pela execução do PELTES na Secretaria de 
Logística de Transportes terá a vantagem do aproveitamento de toda a afinidade e 
competência técnico-administrativa existente da atual Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas para assumir a execução do conjunto dos projetos de logística; 

- a mudança de denominação de Secretaria de Transportes para Secretaria de 
Logística de Transportes não constitui uma simples troca de nomes, mas tende a 
constituir uma pressão para a adoção efetiva do conceito de logística integral nas 
decisões e no planejamento referente à expansão e às operações do sistema de 
transportes. 

 
Os principais Pontos Fracos da Alternativa III de Governança são os seguintes: 
 

- a constituição e o efetivo funcionamento do Conselho proposto dependem de 
aceitação de instituições que se situam fora da esfera estadual; 
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- resistências e problemas políticos no interior do Governo do Estado decorrentes 
da retirada de projetos de logística de transportes da alçada do Comitê Pró Gestão 
e da SEDES-ADERES; 

- reduzida competência e cultura técnicas no pessoal da atual Secretaria de 
Transportes, voltada essencialmente para rodovias estaduais, para a adoção de 
visão e atuação mais abrangentes e integradas de logística de transportes. 

 
Como recomendações, deve-se apontar as seguintes: 
 

- definir uma estratégia global de condução da implantação da alternativa que vise 
equilibrar, no tempo, os efeitos da implantação das mudanças e a preservação da 
execução dos projetos em curso; 

- criação do Conselho Estadual de Integração de Logística de Transportes precedida 
de: 

� estudos voltados para: a definição de suas atribuições e composição; 
� entendimentos com o Governo Federal, Governos dos Estados limítrofes e 

Setor Empresarial sobre a participação dos mesmos; 
� definição de estratégia de implantação; 

- implantação da Secretaria de Logística de Transportes precedida da elaboração de 
projeto organizacional que leve em consideração efetiva os seguintes aspectos: 

� a preservação do seu desempenho para dar continuidade às funções atualmente 
exercidas pela atual SETOP; 

� a manutenção do esquema eficiente da gestão dos chamados projetos internos 
na área de transportes; 

� formatação da estratégia, da metodologia, da organização e dos recursos 
humanos para a governança dos projetos externos. 

 
 

6.7 Gestão da Carteira de Projetos do PELTES 
 
Em sintonia com o modelo de governança proposto para o PELTES, o processo de gestão 
de sua carteira de projetos deve possibilitar a mobilização das empresas e entidades 
públicas das diferentes esferas de governo, envolvidas com a infra-estrutura de 
transportes do Espírito Santo, bem como sua articulação com as correspondentes infra-
estruturas dos Estados vizinhos. A relevância dessa observação foi demonstrada ao longo 
dos estudos que embasaram o Plano ES 2025, nos quais fica evidente o desequilíbrio 
desfavorável ao Espírito Santo entre o papel estratégico que a sua infra-estrutura logística 
necessita desempenhar no desenvolvimento do Estado e a sua capacidade de governança 
a respeito. 
 
Vale a pena repetir a conclusão de estudo citado: 
 

“Uma característica interessante do Espírito Santo é que grande parte de sua infra-
estrutura logística está sob domínio ou da União ou de grandes grupos privados, tais 
como as principais rodovias, as ferrovias e os portos. Observa-se, contudo, que as 
instituições governamentais e privadas, não obstante estarem comprometidas com o 
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progresso do Estado, não agem de forma sinérgica e complementar, inclusive em 
alguns casos ultrapassando suas competências instituídas. 

Como conseqüência direta, observa-se a sobreposição de esforços, a predominância 
de ações isoladas em prol do interesse privado exclusivo, a dissociação dos objetivos 
quanto ao planejamento dos órgãos de governo e a redução da capacidade de 
identificação, priorização e realização das melhorias necessárias na infra-estrutura 
nos prazos demandados pela sociedade. 

Exemplo disso são os planos diretores e projetos relativos a portos, ferrovias e 
rodovias que carecem de interação que possibilite a criação de visão única orientada 
para o desenvolvimento do Estado.” 

 
O exame da carteira de projetos para o desenvolvimento da logística inserida no ES 2025 
revela que praticamente a todos eles pode ser aplicada a descrição acima, ou seja, se 
localizam integralmente fora da competência do Governo do Estado do Espírito Santo. 
 
A avaliação multicriterial (método AHP - Analytic Hierarchy Process, desenvolvido por 
Thomas L. Saaty) da carteira que consta daquele plano indica que os projetos com maior 
capacidade de contribuição estruturante apresentam maior risco de implantação, em 
função, principalmente, de se situarem fora do controle estadual. Para proceder à 
hierarquização dos riscos foram utilizados os critérios indicados a seguir, os quais se 
verificam em grau elevado em quase todos os projetos dotados de maior capacidade de 
transformação: 
 

- complexidade da articulação de parcerias para execução do projeto; 
- incerteza quanto à obtenção de recursos financeiros; 

- incerteza quanto a disponibilidade de recursos não financeiros; 
- risco regulatório, legislativo, de licenciamento e jurídico institucional; 
- complexidade da mobilização e participação social; 

- dificuldade para a execução operacional do projeto (capacidade de execução  e 
ambiência institucional da entidade executora). 
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Quadro 1.54 - Matriz Capacidade de Transformação (CT) versus Riscos 

No PROJETO 
MATRIZ 

CT* Riscos** 

68 Desenvolvimento Porto Barra do Riacho 1 7 

71 Eixo Longitudinal Litorâneo 2 10 

76 Ferrovia Litorânea Sul 3 4 

74 Adequação de Capacidade da BR-262 4 8 

77 Adequação do Corredor Centro Leste 5 9 

73 Eixos Transversais 6 2 

70 Desenvolvimento do Porto do Ubu 7 1 

79 Ramal Ferroviário Norte 8 13 

69 Adequação do Porto de Vitória 9 5 

72 Eixo Longitudinal Interiorano 10 11 

75 Eixos Diagonais 11 12 

78 Terminal de Carga Aérea 12 5 

80 Transporte e Distribuição de Gás 13 3 

 
 
Infere-se do exposto que o sucesso da implantação do projeto fica condicionado a adoção 
de modelo de gestão que leve em conta a tipologia dos fatores que contribuem para a 
formação dos riscos. Decorridos quatro anos desde o início da execução do Plano 2025, 
constata-se que pouco evoluiu a implantação dos projetos de desenvolvimento da infra-
estrutura logística nele indicados. Parece razoável supor que entre as principais causas 
desse insucesso deve ser indicada a inadequação do modelo de gestão adotado. 
 
O exame da carteira de projetos de infra-estrutura logística do ES 2025, sobre outro 
ângulo, revela a ausência de iniciativas associadas à expansão e/ou melhoramento da 
malha rodoviária estadual. Trata-se de um componente importante para que a infra-
estrutura logística do Espírito Santo tenha a capilaridade requerida para atender a 
chamada micro logística, característica diretamente vinculada aos objetivos de três grupos 
de projetos do ES 2025, ou seja, Interiorização do Desenvolvimento, Desenvolvimento da 
Rede de Cidades e Agregação de Valor à Produção, Adensamento das Cadeias Produtivas 
e Diversificação Econômica. 
 
Uma explicação para essa ausência talvez possa ser encontrada na inexistência, à época, 
de um plano diretor rodoviário atualizado. Esse obstáculo foi superado, agora, com a 
elaboração simultânea e integrada do Plano Diretor Rodoviário do Estado e do PELTES, 
com carteira de projetos rodoviários considerados estratégicos em si ou pela articulação 
com outros componentes de infra-estrutura de logística de transporte, sobretudo, as 
rodovias federais. 
 
Assim, ao contrário do que ocorreu no Plano 2025, a carteira de projetos do PELTES 
apresenta uma composição mais equilibrada entre projetos cuja execução se situa 
completamente no âmbito da competência estadual e projetos da alçada do Governo 
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Federal ou da Iniciativa Privada, esses diretamente ou através do regime de concessão. 
Mencione-se que o instrumento concessão pode ser utilizado pelo Governo do Estado, 
diretamente, quando se tratar de projeto de sua área de competência ou precedida de 
delegação quando a competência constitucional se localizar na União. 
 
A construção do modelo de gestão dos projetos do PELTES deve levar em conta, como 
exposto a seguir, o caráter diferenciado a ser dado ao processo de gestão desses dois tipos 
de grupos de projetos já referidos: projetos internos, os situados na alçada estadual e os 
externos, fora da sua alçada. As decisões sobre os aspectos organizacionais do modelo de 
governança do PELTES, a escolha da sua estratégia de atuação, os métodos de controle e 
monitoramento, o perfil dos recursos humanos a mobilizar e as metodologias de gestão 
levaram em conta essas diferenças. 
 
 

6.7.1 Processo de Gestão dos Projetos do PELTES 
 
Trata-se aqui de delinear a organização e os processos de gestão da carteira de projetos do 
PELTES levando em consideração a dicotomia existente entre os chamados projetos 
internos e os projetos externos. Os primeiros, como referido, caracterizados pela 
capacidade de governança do Estado e os segundos pela necessidade de construção 
progressiva de participação estadual na governança dos mesmos. O rebatimento 
organizacional dessa premissa será a criação no Órgão Gestor do PELTES, a ser 
detalhado, de uma unidade de Gestão dos Projetos Internos e outra de Gestão dos Projetos 
Externos. 
 
 
Projetos internos 
 
Quanto aos projetos internos, o modelo a ser implantado deverá tomar por base o Modelo 
de Gestão adotado para as Diretrizes Estratégicas 2007 cuja eficiência vem sendo 
demonstrada. Deverá estar assentado sobre dois pilares organizacionais, a saber: 
 

- uma Unidade de Gerenciamento de Projetos, com competência para coordenar 
tecnicamente a equipe de gestores, analistas e gerentes que atuam diretamente nos 
projetos estratégicos do PELTES; 

- um Comitê Executivo, composto por Secretários, cuja responsabilidade será tomar 
decisões de governo sobre temas estratégicos referentes ao desenvolvimento dos 
projetos estruturantes e aprovar inclusões ou exclusões de projetos. Também 
participarão das reuniões do Comitê o Gestor e o Gerente responsáveis pelo 
projeto em pauta, quando convocados. 

 
 
Projetos Externos 
 
Trata-se aqui de planejar e implantar processos de gestão que viabilizem a participação 
eficiente e eficaz do Governo do Estado nas decisões acerca da implantação desse tipo de 
projeto sob responsabilidade da União e/ou de grupos privados, tais como as rodovias 
federais, as ferrovias e os portos. Embora os caminhos a serem percorridos dependam da 
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especificidade do projeto (modalidade, setor privado ou governo federal, custo) parece 
possível estabelecer, desde logo alguns princípios gerais a serem observados, a saber: 
 

- hierarquizar a carteira de projetos externos com base em critérios do tipo: grau de 
contribuição para a consecução do 2025 e do PELTES, riscos e custos; 

- selecionar, dentre os componentes da carteira, projetos externos cuja implantação 
deva ocorrer  nos primeiros anos do PELTES; 

- definir um cronograma geral de implantação dos projetos externos, com apoio na 
experiência  obtida na implantação nos primeiros anos do PELTES; 

- montar banco de dados relativo a todos os projetos externos com o objetivo, 
inclusive, da realização de estudos voltados para o aprofundamento de aspectos 
técnicos e econômicos essenciais à tomada de decisão sobre a melhor estratégia 
para viabilizar as suas implantações; 

- usar metodologia de trabalho adequada à viabilização de projetos que envolvam 
uma rede complexa de interessados, favoráveis ou desfavoráveis ao 
empreendimento, sendo que nenhum deles com poder para vetá-lo ou implantá-lo. 

 

A escolha desses projetos seria determinada pelo elevado grau de contribuição para a 
consecução dos objetivos PELTES, nível de riscos gerenciável e construção de 
engenharia financeira realista. Considera-se a observância desse princípio essencial tendo 
em vista as limitações de competência legal ou constitucional do Estado a respeito. 
 
Parece fora de dúvida que as metodologias e os processos de gerência dos projetos 
externos não podem ser os mesmos usualmente adotados para os empreendimentos 
totalmente controlados pelo Estado. 
 
Dentre as metodologias indicadas para esse tipo de projetos, cita-se, como exemplo, a 
conhecida como análise de stakeholder que leva em conta a identificação dos principais 
atores envolvidos, dos seus interesses e do modo como esses afetam os riscos e a 
viabilidade de um projeto. Stakeholders são pessoas, grupos ou instituições com interesse 
em um projeto e inclui tanto aqueles envolvidos quanto os excluídos do processo de 
tomada de decisão. Estão divididos em grupos primários e secundários: 
 

- os grupos primários são aquele mais afetados, tanto positiva (os beneficiários) 
como negativamente (aqueles prejudicados involuntariamente); 

- os grupos secundários são os intermediários envolvidos no processo de 
implantação do projeto. 

 
A metodologia considera os grupos de interesses primários e secundários e a importância 
do tipo de influência que podem exercer. A metodologia de análise stakeholder possui 
uma relação muito estreita com a análise SWOT (Forças e Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças), pois esta também considera aspectos que afetam o desempenho das 
organizações e dos projetos. 
 
Por fim, deve ser considerado que o exame da carteira de projetos do PELTES, 
desdobrada por modalidade de transporte, revela que muitos se situam, por força 
constitucional, na órbita do Governo Federal. Nesse grupo se incluem rodovias federais, 
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ferrovias e portos, empreendimentos que pelo seu poder estruturante se incluem entre os 
mais expressivos da carteira. 
 
Para as rodovias e portos, há dispositivos legais que possibilitam a sua delegação aos 
governos estaduais para que os mesmos os administrem diretamente ou procedam à 
correspondente concessão. Quanto às ferrovias, toda a malha existente está concedida a 
empresas privadas. Para os novos trechos a possibilidade de participação dos Estados é 
viável desde que o trecho em questão não seja de atribuição da União. Nessas condições 
o Estado poderá implantá-lo e operá-lo, diretamente ou através de uma concessão. 
 
Esse quadro sugere que a estratégia do Governo do Espírito Santo orientada para a 
implantação dos projetos externos deve começar pela tomada de decisão sobre qual das 
três alternativas apresentadas deve ser indicada para cada caso específico, ou seja: 
 

- participação de entidade do Estado, singularmente ou em parceria com empresas 
privadas, em concorrência para concessão de segmento licitado pelo Governo 
Federal; 

- delegação do Governo Federal ao Estado com direito desse realizar licitação para 
a subseqüente concessão ao setor privado; 

- atuação, como catalisador para viabilizar a implantação do projeto. 
 
No caso de opção pela terceira alternativa, devem ser formados, no âmbito da Unidade de 
Gestão de Projetos Externos, grupos específicos para cuidar do andamento de projetos 
constante do Plano e cuja implantação seja considerada essencial nos primeiros anos de 
execução do PELTES. Entre os instrumentos que esses grupos deveriam considerar como 
passíveis de utilização pelo Governo do Estado para influir na viabilização dos projetos, 
cita-se: a promoção e/ou participação em negociações de natureza administrativa e 
política, a participação financeira, o fornecimento de subsídios técnicos e a participação 
do Estado em áreas de sua competência, tais como a concessão de subsídios fiscais e a 
mobilização de campanhas para formação da opinião pública. Nesse caso, a aplicação de 
uma metodologia do tipo stakeholder combinada com outra como a SWOT pode ser 
decisiva para a formação de uma estratégia eficaz para a viabilização do projeto. 


