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1. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 
 

1.1 Apresentação 
 
Do ponto de vista geográfico, o Sistema Portuário do Espírito Santo está essencialmente 
localizado na Cidade de Vitória e suas proximidades. O Porto de Vitória desenvolveu-se 
inicialmente no Estuário de Santa Maria, zona naturalmente protegida da ação do mar, e, 
em particular do lado da Ilha, onde a cidade começou o seu crescimento. 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, a PORTOCEL. Situa-se a cerca de 70 km ao norte 
de Vitória. 
 
Deve-se sublinhar que a ferrovia foi sempre considerada na localização das instalações 
portuárias. Era importante que a E.F. Vitória - Minas (EFVM) tivessem possibilidade de 
acesso a esses novos terminais. 
 
Durante muitos anos o crescimento portuário do Espírito Santo ficou parado (exceto pela 
implantação do Terminal da SAMARCO e do Terminal de Regência, pertencente à 
PETROBRAS). O crescimento urbano chegou às portas do Complexo Industrial da Vale 
e da ArcelorMittal. Vila Velha também cresceu e começou a pressionar o Porto de Vitória. 
 
Depois de mais de 20 anos sem ampliações 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 as conseqüências da crise financeira 
mundial, mas muitos projetos deverão ser mantidos, já que são destinados ao atendimento 
comercial que se verificará daqui a vários 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, e conta com: 
 

- o Porto de Vitória; 
- o Porto de Barra do Riacho. 

 
O segundo é constituído por terminais de grandes empresas, tais como: 
 

- o Terminal de Tubarão; 
- o Terminal de Ponta do Ubu (SAMARCO - VALE e BHP Billiton têm 

participação igualitária no capital social da empresa); 

- os terminais localizados em Praia Mole, na Ponta de Tubarão, para movimentação 
de produtos siderúrgicos e carvão. 

 
Adicionalmente, é necessário citar dois sistemas em formação: o sistema PETROBRAS e 
o sistema ArcelorMittal. 
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O sistema PETROBRAS conta hoje com o Terminal de Granéis Líquidos (TGL) situado 
em Tubarão, pertencente à VALE, mas operado pela TRANSPETRO e o Terminal de 
Regência, definido por monobóias e, por enquanto desativado, sendo substituído pelo 
Terminal Norte Capixaba. 
 
No que se refere ao incipiente sistema ArcelorMittal, entrou em funcionamento 
recentemente, em 2006, um terminal de barcaças oceânicas (o TBO) que exporta 
essencialmente produtos siderúrgicos destinados à Vega do Sul, usina de laminação que 
opera na região de São Francisco do Sul (Santa Catarina). A ArcelorMittal também 
participa do Condomínio que explora o TPS - Terminal de Produtos Siderúrgicos de Praia 
Mole. 
 
Para efeito de exposição, este Diagnóstico será dividido em três partes. A primeira parte 
apresentará cada porto e terminal existente e operando, separadamente, analisando os 
principais problemas existentes de cada um. Serão apresentados na ocasião os projetos de 
expansão existentes para cada porto ou terminal. A segunda parte apresentará os projetos 
de novos portos e terminais e o estágio em que se encontram. Na última parte, a 
apresentação estará voltada para um diagnóstico geral dentro de uma visão de conjunto 
do Sistema Portuário do Estado. 
 
A Ilustração 5.1 mostra a localização dos diversos portos e terminais existentes hoje no 
Espírito Santo. 
 

 
Ilustração 5.1 - Localização dos Diversos Portos e Terminais no Espírito Santo 
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1.2 Sistema Portuário da Codesa 
 

1.2.1 Aspectos Institucionais 
 
A Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, com sede e foro na cidade de Vitória, 
capital do Estado do Espírito Santo, é uma Sociedade de Economia Mista, de capital 
autorizado, vinculada diretamente à Secretaria Especial de Portos da Presidência da 
República, cujo acionista majoritário é a União, tendo ainda, como acionistas, o Estado 
do Espírito Santo e a empresa RIOINVEST Consultoria Empresarial e Participações Ltda. 
Foi criada pelo Decreto n° 87.560, de 09 de setembro de 1982. 
 
O Sistema Portuário da CODESA é constituído pelos portos de Vitória e Barra do Riacho. 
 
O Porto de Vitória é classificado como Porto Público e apresenta instalações 
diversificadas, podendo atender a uma vasta gama de tipos de carga. 
 
O Porto de Barra do Riacho conta hoje com um só terminal, pertencente à PORTOCEL, 
especializado na movimentação de celulose e cavacos de madeira. Recentemente esse 
terminal iniciou o atendimento de cargas de terceiros em pequenas quantidades. 
 
A TRANSPETRO está para iniciar a construção do seu terminal para operação de gás e 
derivados, em área adjacente à da PORTOCEL. 
 
A seguir, no âmbito do sistema da CODESA, será analisado apenas o Porto de Vitória. 
Barra do Riacho será analisado isoladamente, já que suas instalações portuárias são 
constituídas apenas por terminais de uso privativo. 
 
 

1.2.2 Porto de Vitória 
 
As Ilustrações 5.2 e 5.3 apresentam o Porto de Vitória na sua situação atual. 
 

 
Ilustração 5.2 - O Porto de Vitória Atual - Vista Panorâmica 
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Ilustração 5.3 - O Porto de Vitória Atual 

 
 
Situação Física 
 
Na preparação deste item usaram-se os dados fornecidos pela CODESA, inclusive os do 
seu PDZ - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento. 
 
 
Localização 
 
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. A Ilustração 5.4 
mostra a localização da área atual do porto. 
 
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. 
 
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). 
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Ilustração 5.4 - Localização do Porto de Vitória 

 
 
Acesso Rodoviário 
 
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. 
 
As instalações portuárias localizadas no Cais de Capuaba, município de Vila Velha, são 
servidas por um acesso exclusivo asfaltado e recentemente duplicado, ligando o porto à 
Avenida Carlos Lindenberg e à estrada Jerônimo Monteiro, as quais interagem com as 
demais vias urbanas da região. Na retaguarda do Porto de Capuaba, existem vários 
núcleos habitacionais de média e alta densidade demográfica. Para o Terminal Portuário 
do Peiú, situado no Paul - Vila Velha, o acesso se realiza através de via urbana que atende 
ao bairro do Paul. 
 
As principais rodovias federais de acesso ao porto são a BR-101, a BR-262 e a BR-259. 
 
 
Acesso Ferroviário 
 
As ferrovias Centro Atlântica (FCA) e Vitória - Minas (EFVM) oferecem os acessos 
ferroviários ao porto de Vitória, exceção feita para o Cais Comercial, cujas linhas férreas 
foram desativadas. 
 
A Ferrovia Centro Atlântica (FCA) é a sucessora da antiga SR 7 da Rede Ferroviária 
Federal S.A. (RFFSA), resultante de transferência de sua exploração para o setor privado. 
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Decorrido pouco mais de um ano após a sua privatização, a VALE assumiu o controle 
acionário da FCA. As linhas da FCA no Espírito Santo têm um total de 250 km. Passam 
pelos Municípios de Vila Velha, Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano, 
Alfredo Chaves, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivacqua e Mimoso do 
Sul, ligando o Espírito Santo ao Estado do Rio de Janeiro. 
 
A Estrada de Ferro Vitória - Minas (EFVM) é também uma concessão ferroviária da 
VALE. Os seus trilhos, interligados aos da FCA no chamado Corredor Centro Leste, 
ligam as zonas produtoras do Centro Oeste e Minas Gerais à costa do Espírito Santo. 
 
A extensão da EFVM é de 898 km, em bitola métrica, sendo considerada uma das 
ferrovias mais eficientes do mundo. 
 
 
Acesso Marítimo 
 
O canal de acesso marítimo apresenta o comprimento de 7.500 m com as seguintes 
características: 
 

- largura máxima: 215 m; 
- largura mínima: 75 m; 

- maré média: 1,04 m; 
- calado máximo: 10,67 m. 

 
 
Bacia de Evolução 
 
A bacia de evolução está compreendida entre as Ilhas das Pombas, do Urubu e a Ponte 
Florentino Ávidos, com aproximadamente 150 m de raio, e permite o calado máximo de 
10,67 m, conforme especificado na norma da autoridade portuária para a operação de 
navios no Porto de Vitória - NORMAP 1 – em vigor. 
 
A área de fundeio considerada como a entrada do canal, constitui o estuário do Rio Santa 
Maria e está situada a leste da Ponta de Santa Luzia, em frente à Ilha do Boi e ao Morro 
do Moreno. O canal de acesso é alongado e relativamente estreito, sendo totalmente 
demarcado pela sinalização náutica, definida na Carta Náutica n° 1401, do D.H.N. Os 
navios no seu percurso devem fazer de duas a três mudanças de direção. 
 
Os serviços de dragagem e derrocagem finalizados em 2006 possibilitariam o 
atendimento de navios com até 242 m de comprimento e calado de 11,50 m se as 
profundidades de projeto tivessem sido atingidas, o que não foi o caso. 
 
O comprimento máximo do navio para acesso/saída ao Porto de Vitória é o seguinte: 
 

- diurno: 242 m; 

- noturno: 220 m para saída e 205 m para entrada. 
 
Esse comprimento é ainda mais limitado em alguns locais específicos, a saber: 
 

- Dolfins do Paul - (Berço 207): 187 m; 
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- Dolfins da FLEXIBRAS - (Berço 906): 145 m; 

- Terminal de Granéis Líquidos de São Torquato - (Berço 902): 162 m; 
- Terminal da Cia. Portuária Vila Velha: 145 m; 
- Terminal de Ferro Gusa - (Cais de Paul): 160 m. Admite navios maiores (242 m) 

avançando pelo berço 206 (Peiú). 
 
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. 
 
 
Instalações de Acostagem 
 
O Quadro 5.1 descreve as instalações de acostagem disponíveis no Porto de Vitória. 
 

Quadro 5.1 
PORTO DE VITÓRIA
Instalações de Acostagem

COMPRIMENTO PROFUNDIDADE ESTADO
(m) EFETIVA (m) FÍSICO

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

TERMINAL DA FLEXIBRAS (Ilha do Príncipe)

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

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 + Dolfins 10,5 Ótimo Atendimento às 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

CAIS COMERCIAL

CAIS DE CAPUABA
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A Ilustração 5.5 situa os terminais nominalmente e a Ilustração 5.6 apresenta uma vista 
aérea do cais de Capuaba. 
 

 

Ilustração 5.5 - Posicionamento dos Diversos Terminais 

 

 
Ilustração 5.6 - Visão Aérea do Cais de Capuaba 

 
 
 
 



Diagnóstico da Situação Atual 

 

                                                                          11 

Instalações de Armazenagem 
 
De forma resumida, apresenta-se a situação atual: 
 

- cais comercial: dos 5 armazéns existentes na faixa do cais, dois são usados para a 
movimentação de cargas de importação ou exportação: o armazém 3 (com 2.000 
m²) e o armazém 5 (com 1.634 m²), este último usado por enquanto pela Bahia 
Sul que deverá mudar suas operações para a PORTOCEL. Esses armazéns são 
estreitos e de concepção antiga. Os pátios existentes são pequenos; 

- cais de Capuaba; 

- o Terminal de Vila Velha S/A - TVV (Terminal de Contêineres), atualmente 
arrendado à Log-In Logística Intermodal S/A, conta com área total de 108.000 m² 
e armazém coberto com 14.000 m². Existe uma área de retaguarda de 70.000 m² 
(considerando vias internas). De um modo geral, a área disponível para 
armazenagem é insuficiente, obrigando, em muitos casos, a armazenagem fora da 
área portuária, em especial de cargas como mármores e granitos; 

- berços 201, 202 e 207: esta área conta com 2 armazéns graneleiros com 
capacidade de 40.000 t cada e 2 silos, sendo um com capacidade de 30.000 t e o 
outro com capacidade de 18.000 t. O trecho de cais a ser construído (Berço 207) 
conta com uma retaguarda de 60.000 m²; 

- em Capuaba, deve-se registrar a existência de retro-área com cerca de 250.000 m², 
atualmente subutilizada, que poderia melhorar a capacidade operacional dos 
terminais existentes. Nas outras áreas do Porto verifica-se a insuficiência de retro-
área. 

 
Concluindo, as áreas de armazenagem são insuficientes para as necessidades de um porto 
moderno. 
 
 
Equipamentos 
 
O Anexo descreve o parque de equipamentos disponíveis no Porto de Vitória. Os 
guindastes situados no Cais Comercial são pouco usados. Em uso contínuo estão os 
equipamentos das instalações arrendadas em Vila Velha e os sugadores da CODESA. 
 
 
Áreas de Expansão 
 
As principais áreas de expansão consideradas para o Porto de Vitória são o Canto do 
Jaburuna e o Saco do Aribiri. 
 
O Canto do Jaburuna é uma área que ainda pode ser aproveitada para desenvolvimento 
portuário, apesar de existir nela uma penitenciária que, eventualmente, poderia ser 
transferida. Problemas adicionais são a pressão urbana e o acesso terrestre. Ver Ilustração 
5.7. 
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Ilustração 5.7 - Porto de Vitória - Área de Expansão Potencial em Jaburuna 

 
A empresa NISIBRA está desenvolvendo um projeto portuário na área de Jaburuna para 
expansão das atividades de movimentação de carga e para atendimento a plataformas de 
petróleo. Ver Ilustração 5.8. 
 

 

Ilustração 5.8 - Expansão Considerada pela NISIBRA 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. Ver 
Ilustração 5.5. 
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Recuperação e Expansão do Cais Comercial 
 
Esse projeto está conjugado ao projeto de aprofundamento e alargamento do canal de 
acesso e bacia de evolução do porto, incluído no PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento), com previsão de calado máximo para 12,5 metros. Este último projeto 
inclui uma grande quantidade de derrocagem conforme informações transmitidas. 
 
A Ilustração 5.9 mostra o projeto conforme apresentado pela CODESA. 
 

 

Ilustração 5.9 - Plano de Recuperação do Cais Comercial do Porto de Vitória 

 
O projeto de recuperação e expansão do Cais Comercial (berço 101 e 102) 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), com maior profundidade (12,5 m) de água. 
 
Como comentário inicial, é necessário salientar que esse projeto necessita de maiores 
considerações analíticas, conforme reconhecem os técnicos da CODESA. Em primeiro 
lugar, o projeto encontra a limitação principal do tráfego urbano que continuará a 
prejudicar o sistema operacional. Em segundo lugar, porque o alargamento projetado 
deve ser melhor avaliado, na medida em que pode alterar a área de manobra da bacia de 
evolução do porto, restringindo ainda mais o tamanho dos navios que operariam no porto. 
Adicionalmente, é necessário salientar que os navios modernos exigem uma retaguarda 
portuária muito ampla. 
 
 
Fluxos de Carga 
 
O Quadro 5.2 apresenta a evolução da carga total no Porto de Vitória, incluindo todos os 
terminais. O Quadro 5.3 apresenta a distribuição do tráfego entre Longo Curso e 
Cabotagem na importação e exportação. O Quadro 5.4 apresenta a movimentação das 
principais cargas e o Quadro 5.5 descreve a movimentação por terminal. 



Diagnóstico da Situação Atual 

 

                                                                          14 

Quadro 5.2 

PORTO DE VITÓRIA
Movimentação de Carga (em Toneladas)

MOVIMENTAÇÃO
TOTAL

1997 3.319.811
1998 3.509.305
1999 5.414.845
2000 6.337.408
2001 5.575.689
2002 6.061.853
2003 6.136.054
2004 7.347.924
2005 7.578.398
2006 7.932.032
2007 7.342.208

Fonte: CODESA

ANO

 
 

Quadro 5.3 

PORTO DE VITÓRIA 
Distribuição da Carga (em Toneladas)

SENTIDO NAVEGAÇÃO 2007

Desembarque Longo Curso 2.481.867
Cabotagem 142.950

Embarque Longo Curso 4.275.587
Cabotagem 441.804

TOTAL GERAL 7.342.208

Fonte:CODESA  
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Quadro 5.4 

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  
 

Quadro 5.5 

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  
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A observação dos dados de movimentação da CODESA permite tirar as seguintes 
conclusões: 
 

- o Porto de Vitória é essencialmente um porto exportador, de longo curso. A 
cabotagem representou em 2007 apenas cerca de 8% do tráfego total e a 
importação total cerca de 36% da movimentação; 

- as principais cargas movimentadas são contêineres, ferro gusa, mármores e 
granitos, que juntos representaram em 2007, 67% da movimentação; 

- as outras cargas de certa importância são os produtos siderúrgicos, trigo, malte, 
açúcar e celulose; 

- o Cais Comercial, na Ilha de Vitória, opera menos de 10% da carga total 
movimentada no porto, salientando sua pequena importância atual devido ao 
envelhecimento de sua concepção, inadequada à operação dos navios modernos; 

- o TVV operou em 2007, 45% da movimentação total do porto. O crescimento da 
movimentação de contêineres é acentuado como em todo o Brasil e o mundo. 

 
 
Análise Operacional 
 
Os dados que embasaram a análise operacional foram fornecidos pela CODESA. O ano 
observado foi essencialmente o de 2008 (até setembro). Resultados de anos anteriores 
foram também usados para efeito de comparação, quando disponíveis ou quando foram 
incompletos os dados de 2008. 
 
A análise operacional incluiu os seguintes assuntos: 
 

- o perfil das embarcações que freqüentam o porto; 
- o tempo de espera dos navios para atracar; 
- a taxa de ocupação dos berços. 

 
 
Perfil das Embarcações que Freqüentam o Porto de Vitória 
 
A observação foi feita por trecho de cais: 
 

- Cais Comercial - Berços 101, 102 (carga geral e às vezes contêineres) e 103: 
recebe uma grande variedade de navios, a maior parte de carga geral, mas também 
alguns graneleiros e navios de contêineres. O porte dos navios varia entre 5.000 
TPB e 48.000 TPB, e o comprimento entre 100 e 200 m. Verificou-se a atracação 
de um barco com 206 m e de alguns navios abaixo de 100 m, em especial no 
berço 103, que funciona como berço de ajuda ao abastecimento de plataformas 
quando os outros berços não podem atender; 

- Cais Capuaba - Berços 201 e 202 (carga geral e ocasionalmente granel sólido): 
recebe navios graneleiros e de carga geral. O porte dos navios varia entre 16.000 
TPB e 45.000 TPB e o seu comprimento varia entre 140 e 215 m; 

- TVV - Berços 203 e 204 (contêineres principalmente e carga geral): a maior parte 
dos navios apresentou um porte entre 26.000 e 39.000 TPB. O navio de porte 
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máximo apresentou 43.000 TPB. O comprimento médio dos navios foi de cerca 
de 200 m e o maior comprimento verificado foi de 242 m. A MSC e a MSK têm 
operado navios de grande porte; 

- Peiú - Berço 206: o Terminal recebe uma grande variedade de embarcações, 
variando de 4.000 TPB a 50.000 TPB. O comprimento dos barcos varia de 70 a 
214 m. Este terminal opera também na área de atendimento a plataformas de 
petróleo; 

- CPVV: o Terminal é essencialmente usado por supply-boats que servem as 
plataformas; 

- Terminal do Paul - Berço 905 (ferro gusa): aproximadamente 60% dos navios são 
do tipo Panamax, entre 60.000 e 80.000 TPB e 85% apresentaram um porte 
superior a 40.000 TPB. O comprimento dos navios variou entre 190 e 230 m. 
Mais de 95% dos navios apresentaram um comprimento maior do que o do cais 
acostável e 80% dos navios tiveram que aguardar maré para sair do porto; 

- Terminal da FLEXIBRAS: é acessado por navios com pequeno calado. 
 
 
Tempo de Espera para Atracar 
 
As observações consideraram navios por trecho de cais ou por terminal. Foram usados 
essencialmente dados de 2008: 
 

- Cais Comercial - Berços 101, 102 e 103 (carga geral, granéis e ocasionalmente 
contêineres): foram observadas 105 atracações nos nove primeiros meses de 2008. 
Dessas, 41% atracaram sem espera nenhuma e 18% com até 5 h de espera, o que 
representa uma situação bem melhor que aquela verificada em 2006; 13% 
esperaram entre 6 e 24 h e 29% esperaram entre 25 e 276 h. Saliente-se que 
muitas vezes esse trecho de cais é usado por navios que esperam outro berço que 
não é liberado, o que acarreta demora expressiva; 

- Capuaba - Berços 201 e 202 (carga geral e granel sólido): em nove meses de 2008 
atracaram nesses berços 97 barcos. Desses 37% esperaram até 5 h para atracar 
sendo que a maior parte não teve espera sensível; 28% esperaram entre 6 e 24 h 
para atracar. Os 35% restantes esperaram entre 25 e 275 h para atracar. Os 
números apresentam uma melhoria em relação a 2006 pelo número ligeiramente 
menor de atracações em 2008; 

- TVV - Berços 203 e 204 (essencialmente contêineres e carga geral): foram 
observadas, nesses dois berços, 272 atracações até outubro de 2008. Dessas, 27% 
não tiveram espera e 27% esperaram até 5 h para o berço; 11% esperaram entre 6 
e 12 h e cerca de 14% entre 12 e 24 h; 15% tiveram que esperar entre 25 e 48 h e 
o restante entre 49 e 170 h. Segundo a Administração do Terminal, as esperas 
ocorreram, em grande parte, por conveniência do armador, com apenas 5% das 
embarcações sofrendo atraso na atracação por motivos relacionados à operação do 
TVV; 

- Peiú - Berço 206 (carga geral e granéis): foram observadas 74 atracações, um 
número bem menor que em 2006. Por isso verificaram-se esperas menores: 24% 
dos barcos atracaram sem espera e 33% tiveram uma espera entre 2 e 6 h; 26% 
apresentaram uma espera entre 7 e 24 h sendo que a espera dos remanescentes 
17% variou de 25 a 461 h; 
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- Terminal do Paul - Berço 905 (ferro gusa): foram observadas 24 atracações em 
2008. Desse total 42% atracaram com espera igual ou menor do que 10 h, em 
grande parte com espera menor que 3 h; 33% atracaram com espera entre 11 e 
48 h e os 25% restantes com espera entre 49 e 176 h. Estes números apresentam 
certa melhoria em relação a 2006, mas são também influenciados por uma queda 
de movimentação do ferro gusa e pela queda do número de atracações. 

 
 
Taxa de Ocupação dos Berços 
 
A taxa de ocupação é calculada pela relação entre a soma dos tempos de atracação de 
todos os navios no berço e a oferta anual de horas (8.712 h). Para 2008, utilizaram-se os 
dados até setembro, considerando-se somente 6.576 h ofertadas. 
 
O Quadro 5.6 mostra a taxa de ocupação dos berços em 2006 e 2008. 
 

Quadro 5.6 

PORTO DE VITÓRIA 
Percentual de Ocupação dos Berços

OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO
2006 2008*

101 27,3 31,5
102 64,2 41,6
201 89,9 59,6
202 76,0 75,7
203 57,1 44,2
204 61,0 53,2
206 55,3 43,2
905 50,3 42,5

Fonte:CODESA

BERÇO

 
     (*) até setembro de 2008 

 
 
Conclusões 
 
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. 
 
Essa perda de importância da CODESA no contexto do desenvolvimento portuário do 
Estado faz parte de um fenômeno mais amplo, que se verifica também em vários Estados 
(como o Ceará e o Pará, por exemplo, e provavelmente na Bahia, no futuro). A exceção 
ainda se encontra no importante porto de Santos. No Maranhão, a Companhia Docas já 
não administra portos. 
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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. 
 
O Cais Comercial, do lado de Vitória, é uma faixa portuária estreita, com armazéns 
pequenos. É normalmente usado na operação de celulose, açúcar e produtos siderúrgicos. 
A cidade que o pressiona impede uma ampliação das áreas de retaguarda e dificulta o 
acesso terrestre. O projeto existente de aumentar a área de retaguarda pelo avanço do cais 
em cerca de 20 m parece insuficiente já que não soluciona o problema do tráfego urbano 
e que, por critérios modernos, a área de serviço continuará insuficiente. 
 
Os Cais de Capuaba e do Peiú, construídos mais recentemente, apresentam um layout 
mais moderno e profundidades de água mais adequadas em alguns trechos. Essas 
profundidades não podem ser aproveitadas por causa das limitações atuais do canal de 
acesso. O comprimento de cais é limitado: os navios grandes ocupam parte dos berços 
adjacentes, reduzindo a capacidade total do cais. A retaguarda é insuficiente, mas pode 
ser expandida. Os acessos rodoviários estão sendo remodelados. 
 
Os Terminais do Paul e de São Torquato apresentam sérias limitações de calado, de 
retaguarda e de acessos terrestres. O cais de ferro gusa é curto demais para os navios que 
lá atracam, obrigando-os a mudarem de posição durante o carregamento. 
 
Os outros terminais do Porto de Vitória são terminais de apoio a plataformas marítimas. 
Cada vez mais o Porto se transforma em base de apoio às plataformas. 
 
As áreas de expansão do Porto de Vitória são limitadas e apresentam problemas 
relacionados com pressão urbana, com acesso marítimo e com a preservação ambiental. 
 
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. 
 
Além do mais, o porto não dispõe de áreas de expansão suficientes. As poucas áreas 
existentes estão limitadas por problemas ambientais, pela pressão urbana e pela limitação 
do acesso marítimo. 
 
Cerca de 90% da movimentação do porto está concentrada em Vila Velha, na região mais 
moderna do porto, e também a menos pressionada em termos urbanos. Os navios de 
grande porte não podem entrar ou atracar carregados, limitados pelo calado máximo atual 
de 10,67m. 
 
 

1.3 Terminais Portuários em Praia Mole 
 
As Ilustrações 5.10 e 5.11 apresentam os terminais de produtos siderúrgicos e de carvão 
em Praia Mole. 
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Ilustração 5.10 - TPS e TPM 

 

 
Ilustração 5.11 - Vista do TPS e TPM em Praia Mole 

 
 
Situação Física 
 
Este item baseia-se nos dados fornecidos pelos Terminais instalados na área. 
 
Localização 
 
As instalações portuárias em Praia Mole, na Ponta de Tubarão, estão localizadas à leste 
do Terminal de Tubarão, adjacentes a ele, constituídas por dois Terminais: 
 

- Terminal de Carvão de Praia Mole (TPM): Contrato de adesão MT/DPH 033/95. 
O Terminal pertence a VALE e é operado por ela; 
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- Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS): Contrato de adesão MT/DPH 034/95, 
pertencente ao Condomínio ArcelorMittal, GERDAU AÇOMINAS e USIMINAS 
e é operado pelo condomínio de empresas associadas. 

 
 
Acesso Rodoviário 
 
É servido pela BR-101 Norte, acesso em Carapina. 
 
 
Acesso Ferroviário 
 
A Estrada de Ferro Vitória - Minas (EFVM), concedida à VALE, efetua a conexão com o 
interior através da interligação com a FCA. A ferrovia permite a ligação dos terminais à 
região de produção siderúrgica de Minas Gerais e a outras zonas produtoras da região 
Centro Oeste do País. 
 
 
Acesso Marítimo 
 
A bacia de Praia Mole é definida por um molhe de proteção em forma de “L” com pouco 
mais de 2 km de extensão. O melhor ponto náutico de referência é o farol de Santa Luzia, 
localizado na entrada da barra do Porto de Vitória, no local denominado Ponta de Praia 
Mole, na extremidade direita da Baía do Espírito Santo. 
 
O acesso marítimo é efetuado pelo Canal de Tubarão que tem as características a seguir: 
 

- comprimento: 3.800 m; 

- largura: 285 m; 
- profundidade: 18 m; 
- calado permitido: 16 m + altura da maré do momento, limitado a 17,20 m. 

 
 
Bacia de Evolução 
 
A bacia de evolução pode-ser assim descrita: 
 

- raio: 300 m; 
- profundidade: 18 m; 
- calado máximo para giro do navio 15,5 m + altura da maré do momento. 

 
 

Instalações de Acostagem 
 
Incluem dois terminais: o Terminal de Carvão de Praia Mole (TPM) e o Terminal de 
Produtos Siderúrgicos (TPS). 
 
O TPM (VALE) - Terminal de Carvão e outros Granéis: localiza-se perto da face norte do 
quebra-mar de Praia Mole. O comprimento do píer é de 716,92 m, sendo dois os berços 
de atracação. 
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A profundidade frente ao primeiro berço é de 17 m e o calado máximo permitido é de 
16 m (mais a altura positiva de maré de aproximadamente 1,2 m). 
 
A profundidade frente ao segundo berço é de 18 m e o calado máximo permitido é de 
17 m (mais a altura positiva de maré de aproximadamente 1,2 m). 
 
O TPS (ArcelorMittal e Gerdau Açominas e Usiminas) - Terminal de Produtos 
Siderúrgicos: apresenta 638 m de cais que permitem a atracação de 2 ou 3 navios, 
dependendo do seu comprimento. O calado máximo é de 13,5 m. 
 
 
Instalações de Armazenagem 
 
No TPM (Vale) - Terminal de Carvão e outros Granéis, através de correias 
transportadoras, a carga é levada até os cinco pátios de armazenagem existentes (A, B, C. 
D e G) no terreno da VALE (ou seja, externos à área portuária) ou diretamente para a 
ArcelorMittal, conforme pode ser observado nas Ilustrações 5.12 e 5.13. 
 
Os 4 primeiros pátios apresentam comprimento de 940 m e largura de 51 m cada um. A 
base das pilhas nestes pátios é de 44 m e sua altura é de 18 m. A capacidade de 
estocagem de cada pilha é de 240.000 t de carvão. 
 
A área G apresenta comprimento de 910 m e largura de 30 a 33 m. A base das pilhas 
nesta área é de 30 m e a altura da pilha é de 16 m. A capacidade de estocagem nesta área 
é de 150.000 t. 
 
As áreas C, D e G são usadas para vários produtos além do carvão (que também apresenta 
vários tipos), em particular minério de ferro (C, D, e G), coque (C, D, G) e manganês (G). 
 
A capacidade total é de cerca de 1.100.000 toneladas atualmente. Esta capacidade é 
aproximada e deve ser tomada como máxima, já que o número de pilhas em cada pátio 
varia com o tempo (devido ao tipo de mercadoria e cliente), o que reduz a sua capacidade. 
 

 

Ilustração 5.12 - Vistas das Áreas de Estocagem de Carvão do TPM 
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Ilustração 5.13 - Vistas das Áreas de Estocagem de Carvão do TPM 

 
O TPS - Terminal de Produtos Siderúrgicos tem uma área pavimentada de 358.000 m². A 
GERDAU AÇOMINAS possui um galpão em estrutura metálica composto por duas 
naves com dimensões de 200 x 70 m, equipado com pontes rolantes, além de dois galpões 
em vinilona. A USIMINAS possui dois galpões em estrutura metálica, com 200 x 70 m e 
com 200 x 35 m, equipados com pontes rolantes, além de um galpão misto de alvenaria 
com estrutura e três outros em vinilona. 
 
 
Equipamentos 
 
O TPM (Vale) - Terminal de Carvão e outros Granéis está hoje equipado com 4 
descarregadores de 1.800 t/h operando para 3 correias transportadoras com 2.200 t/h de 
capacidade nominal. 
 
Os pátios são servidos por 3 empilhadeiras (2.200 t/h) e 2 recuperadoras (2.000 t/h) 
ligadas a um sistema de correias que acessa o silo de carregamento dos vagões. O silo foi 
projetado para uma capacidade nominal de 2.000 t/h e está situado numa pêra ferroviária. 
Dispõe de uma balança rodoviária de 80 t. 
 
O TPS – Terminal de Produtos Siderúrgicos dispõe de: 
 

- 5 guindastes tipo pórtico sobre ponte, com a capacidade de 42 t cada um; 
- 3 guindastes giratórios móveis sobre trilhos com capacidade de 25 t cada; 

- várias empilhadeiras cuja capacidade varia de 4 a 40 t. 
 
 
Áreas de Expansão 
 
As Ilustrações 5.14 e 5.15 apresentam algumas alternativas consideradas no passado para 
a expansão da área portuária de Praia Mole, na Ponta de Tubarão. 
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Ilustração 5.14 - Praia Mole - Alternativa de Expansão do TPS 

 

 
Ilustração 5.15 - Alternativa de Expansão de Praia Mole 
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Atualmente o TPS está desenvolvendo um projeto de expansão em mais 3 berços, 
necessários para atender sua previsão de exportação futura. A Ilustração 5.16 descreve o 
projeto, em fase de desenvolvimento adiantado. 
 

 

Ilustração 5.16 - A Expansão Considerada pelo TPS 

 
Deve-se mencionar a necessidade de reparo do quebra-mar, que sofreu as conseqüências 
de uma tempestade em 2006. O programa de investimentos da CODESA não considera 
estes reparos. 
 
Com relação ao TPM, o comprimento atual do seu quebra-mar permite a sua expansão 
em mais um berço. Atualmente não existem planos na VALE para sua implantação. 
 
 
Fluxos de Carga 
 
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. No entanto, os planos existentes de crescimento das usinas irão sem 
dúvida recuperar o crescimento do tráfego de mercadorias no porto. 
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Quadro 5.7 

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  
 
 
Análise Operacional 
 
O ano observado foi o de 2008, mas em alguns casos foram considerados outros períodos. 
 
A análise operacional incluiu os seguintes assuntos: 
 

- o perfil das embarcações que freqüentam os terminais; 

- o tempo de espera dos navios para atracar; 
- a taxa de ocupação dos berços. 

 
 
Perfil das Embarcações 
 

- TPS: opera com navios de até 74.000 TPB, com calado máximo de 13,5 m 
(PANAMAX); os barcos que operaram produtos siderúrgicos tinham entre 140 e 
220 m de comprimento. Poucos navios ultrapassaram 50.000 TPB sendo muitos 
na faixa de 20.000 a 30.000TPB. 
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- TPM: o tráfego de carvão é essencialmente atendido por navios do tipo 
PANAMAX cujo porte varia entre 60.000 e 80.000 TPB e cujo calado máximo 
está adequado às profundidades existentes no TPM (entre 13 e 16 m). No entanto, 
verificam-se alguns navios chegando a 82.000 TPB e muitos navios com porte 
inferior a 60.000 TPB. O comprimento máximo dos navios se situa na faixa de 
225 m. A maioria das embarcações se situa na faixa de 200 m. 

 
 
Tempo de Espera 
 

- TPS - Produtos Siderúrgicos: existe uma espera razoável dos barcos para atracar. 
Esta espera varia desde algumas horas a vários dias. Poucos navios conseguiram 
atracar ao chegar. 

- TPM - Carvão e outros Granéis: verifica-se uma espera importante dos navios 
para atracar. Essa espera pode ultrapassar 20 dias, mas em geral vai de 1 a 10 dias, 
com poucos navios esperando algumas horas. O grande tempo de espera é devido 
ao crescimento da movimentação de carvão em 2007 e no período observado de 
2008, antes da crise financeira. 

 
 
Taxa de Ocupação dos Berços 
 
O Quadro 5.8 apresenta os resultados obtidos até setembro de 2008. 
 

Quadro 5.8 

PRAIA MOLE
Percentual de Ocupação até setembro de 2008

BERÇO OCUPAÇÃO

TPS 1 58,3
TPS 2 88,1
TPS 3 65,7
TPM 1 75,1
TPM 2 71,5

Obs.: A taxa de ocupação é calculada somando os tempos de
atracação de todos os navios no berço e pela oferta de horas  

 

Conclusões 
 
As instalações portuárias existentes em Praia Mole, na Ponta de Tubarão, apresentam 
terminais de concepção moderna, com profundidades excelentes para a navegação que o 
freqüenta. 
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Operacionalmente, Praia Mole já atingiu sua capacidade no que se refere a produtos 
siderúrgicos e superou sua capacidade em relação a granéis sólidos, nas condições 
operacionais vigentes. 
 
 

1.4 Porto de Barra do Riacho 
 
A Ilustração 5.17 apresenta o Porto de Barra do Riacho na sua situação atual sem constar 
a expansão em curso. 
 

 

Ilustração 5.17 - Porto de Barra do Riacho 

 
A análise realizada aborda os seguintes assuntos: 
 

- situação física do porto; 
- fluxos de carga; 
- análise operacional; 

- conclusões. 
 
 
Situação Física 
 
Este item baseia-se nos dados fornecidos pela CODESA e pela PORTOCEL. 
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Localização 
 
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. 
 
 
Acesso Rodoviário 
 
O acesso rodoviário é feito por um desvio de 1,8 km na rodovia ES-010, interligado com 
os sistemas estadual e federal do Espírito Santo. Dessa forma, o porto encontra-se ligado 
à Vitória e às rodovias federais que ligam essa capital aos demais centros econômicos do 
país. 
 
O trajeto litorâneo até Vitória, pela ES-010, passa por Santa Cruz, Nova Almeida, 
Jacaraípe e Manguinhos, e corresponde a uma distância de cerca de 70 km até a capital do 
Estado. 
 
A opção rodoviária pelo interior é a rodovia ES-257, que se liga à BR-101 na cidade de 
Ibiraçu, após passar pelo município de Aracruz. Por esse trajeto percorre-se 100 km do 
terminal até Vitória. 
 
 
Acesso Ferroviário 
 
O acesso ferroviário ao porto é feito pela Estrada de Ferro Vitória - Minas (EFVM) de 
propriedade da VALE, através do ramal que liga a Estação de Piraqueaçu, na estrada 
tronco da EFVM, ao Porto de Barra do Riacho, numa extensão aproximada de 40 km. 
 
 
Acesso Marítimo 
 
O Porto de Barra do Riacho é um porto definido como protegido artificialmente; é 
delimitado por 2 molhes: o molhe norte, com 850 m de comprimento, e o molhe sul, com 
1.420 m de comprimento. 
 
 
Amplitude da maré 
 
A variação verificada para a amplitude de maré é de 0,15 m até 1,60 m. 
 
 
Canal de Acesso 
 
O canal de acesso ao terminal tem rumo de 65°, com dimensões de 159 m de largura e 
650 m de comprimento, medidas entre o início da área sinalizada e a abertura dos molhes. 
A profundidade do canal varia de um máximo de 13,5 m a um mínimo de 12 m. 
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Bacia de Evolução 
 
Localizada no interior dos molhes de proteção, seu diâmetro é de 360 m e sua 
profundidade é 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 acesso marítimo é sinalizado. 
 
A área de fundeio está definida na carta náutica. Os navios devem ficar afastados da costa 
no mínimo 2,0 milhas, visto que existem duas tubulações submersas localizadas no 
alinhamento do braço do enraizamento do molhe sul, com comprimento de 1.000 m além 
do ponto de inflexão do referido molhe. 
 
O canal e a bacia de evolução estão sendo dragados para aumento de profundidade até 
12,5 m. 
 
 
Instalações de Acostagem 
 
O Porto de 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. 
 
A seguir são descritas as instalações de acostagem da PORTOCEL: 
 

- características do Terminal de Navios de Longo Curso e de Cabotagem da 
PORTOCEL: 

� cais acostável: 430 m no total; 
� comprimento máximo de navios: 200 m; 
� boca máxima: 35 m; 
� calado máximo: 11,90 m (com utilização de maré com 1,60 m de altura); 
� número mínimo de rebocadores para manobras: 1. 

- características do Terminal de Barcaças: a dársena para atendimento de barcaças 
está escavada na antiga Praia das Conchas, na área pertencente ao Terminal: 

� comprimento total: 150 m; 
� largura: 90 m. 

- Berço Norte dedicado à operação de descarga de celulose: 

� comprimento: 90 m; 
� profundidade: 6 m. 

- Berço Sul dedicado à operação de descarga de madeira: 

� 3 dolfins de atracação; 
� 5 dolfins de estacionamento; 
� 2 Link-spans; 
� profundidade: 5 m. 
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A PORTOCEL está em fase de expansão, conforme descrito a seguir. Em conseqüência, 
o arranjo espacial descrito acima está sofrendo alterações. 
 
 
Instalações de Armazenagem 
 
O Quadro 5.9 descreve as instalações de armazenagem existentes. 
 

Quadro 5.9 

PORTO DE BARRA DO RIACHO
Terminal da PORTOCEL - Instalações

CAPACIDADE DE
ARMAZENAGEM

Armazém 1 12.100 m² - 42.000 t 
Armazém 2 3.000 m² - 10.000 t 
Armazém 3 12.600 m² - 45.000 t 
Armazém 4 10.000 m² - 40.000 t 

ARMAZÉM

 
 
 
Equipamentos 
 
O terminal não possui equipamento para transbordo das cargas. Essa operação é feita com 
o emprego dos equipamentos dos navios. 
 
O manuseio dos fardos de celulose pelo terminal é feito por empilhadeiras providas de 
clamps, tanto no descarregamento de caminhões ou de vagões, como no empilhamento e 
posterior transferência da carga para junto do costado dos navios. 
 
Para essas operações, o terminal conta com: 
 

- 27 empilhadeiras com capacidade de 7,0 t, com clamps para celulose (propriedade 
de terceiros); 

- 5 cavalos-mecânicos; 

- 10 pranchas rebocáveis com capacidade para 56 t cada; 
- 4 moegas para descarga de sal. 

 
 
Áreas de Expansão 
 
A etapa atual de expansão da PORTOCEL, já em andamento, inclui: 
 

- um berço adicional; 
- um novo terminal de barcaças; 
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- um armazém de celulose; 

- a dragagem para 12,5 m. 
 
Espera-se aumentar a capacidade do Terminal para a exportação anual de 7,5 milhões de 
toneladas de celulose. 
 
A Ilustração 5.18 aponta o esquema previsto de expansão. 
 

 
Ilustração 5.18 - PORTOCEL - Esquema de Expansão (em final de implantação) 

 
As Ilustrações 5.19 e 5.20 ilustram os planos existentes 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 5.21 a 5.23 apresentam as fases de expansão previstas pela PORTOCEL. 
 
A Ilustração 5.24 apresenta o projeto do píer da PETROBRAS, em fase de implantação. 
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Ilustração 5.19 - Barra do Riacho - Aproveitamento Proposto (PDZ Atual) 

 

 
Ilustração 5.20 - Barra do Riacho - Aproveitamento Proposto de Longo Prazo (PDZ Atual) 
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Ilustração 5.21 - PORTOCEL - Esquema de Expansão (Etapa - Até 2012) 

 

 
Ilustração 5.22 - PORTOCEL - Esquema de Expansão (Etapa 2012 - 2014) 
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Ilustração 5.23 - PORTOCEL - Esquema de Expansão (Etapa após 2014) 

 

 
Ilustração 5.24 - Esquema de Expansão da PETROBRAS 

 
 
Fluxos de Carga 
 
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 
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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. Esse otimismo se manifesta apesar 
dos problemas recentes da ARACRUZ. 
 

Quadro 5.10 

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  

 
 
Análise Operacional 
 
O ano observado foi essencialmente o de 2006. A movimentação de celulose foi 
observada também em 2007 em alguns aspectos. 
 
A análise operacional incluiu os seguintes assuntos: 
 

- o perfil das embarcações que freqüentam o porto; 
- os tempos de espera dos navios para atracar; 
- a taxa de ocupação dos berços. 
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Perfil das Embarcações 
 
Os navios que freqüentam o terminal (berços 920 e 921) são na sua maioria 
especializados e apresentam as seguintes características: 
 

- calado máximo: 11,90 m (com utilização de maré com 1,60 m de altura); 
- porte: entre 30.000 e 50.000 TPB; 
- comprimento: entre 170 e 200 m (alguns atingiram 213 m). 

 
As barcaças da Norsul que atracam nos berços 923 e 924 apresentam as seguintes 
características: 
 

- comprimento: entre 114 e 123 m; 
- porte: entre 2.700 e 5.600 TPB. 

 
 
Tempo de Espera 
 

- Berço 920 (Celulose): 133 atracações observadas. 68,4% atracaram com espera 
menor do que 10 h; 14,3% atracaram com espera entre 11 e 30 h; 12,8% com 
espera entre 31 e 50 h. Menos de 10,0% esperaram mais de 50 h para atracar. 

- Berço 921 (Celulose): 100 atracações observadas; 58,4% atracaram com espera 
menor do que 10 h; 25,0% atracaram com espera entre 11 e 30 h; 7,0% com 
espera entre 31 e 50 h. Cerca de 10,0% esperaram mais de 50 h para atracar. 

- Berços 923 e 924 para barcaças: não houve espera para atracação. 
 
 
Taxa de Ocupação dos Berços 
 
O Quadro 5.11 apresenta os resultados obtidos. 
 

Quadro 5.11 

PORTO DE BARRA DO RIACHO
Terminal da Portocel - Percentual em 2006

BERÇO OCUPAÇÃO

920 89,4
921 56,8
923 64,6
924 65,0

 
 
A taxa de ocupação é calculada pela relação entre o somatório dos tempos de atracação 
de todos os navios no berço e a oferta anual de horas (8.712 h). 
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Conclusões 
 
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; 
- 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. 
 
Apesar de suas limitações relacionadas com o nível de agitação do plano da água na bacia 
protegida, da falta atual de infra-estrutura e da sua pequena capacidade para absorver 
certos tráfegos, o Porto de Barra do Riacho deve ser aproveitado para a expansão 
portuária do Espírito Santo. 
 
 

1.5 O Sistema Portuário da Vale 
 
O Sistema Portuário da VALE é composto pelos Terminais a seguir: 
 

- 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); 

- o TVV - Terminal de Vila Velha, especializado em contêineres e que não será 
estudado aqui já que foi analisado no contexto da CODESA. 

 
 

1.5.1 Terminal de Tubarão 
 
As Ilustrações 5.25 e 5.26 apresentam o Terminal de Tubarão, na sua situação atual. 
 



Diagnóstico da Situação Atual 

 

                                                                          39 

 

Ilustração 5.25 - Terminal de Tubarão na Situação Atual 

 

 

Ilustração 5.26 - Vista do Terminal de Tubarão na Situação Atual 

 
A análise efetuada abordou os seguintes tópicos: 
 

- situação física do terminal; 
- fluxos de carga; 

- análise operacional; 
- conclusões. 
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Situação Física 
 
Este item usa os dados fornecidos pela VALE. 
 
 
Localização 
 
O Terminal se encontra a oeste das instalações portuárias existentes em Praia Mole, na 
Ponta de Tubarão. A área do Terminal é definida pelo Contrato de Adesão C.A. 005/93 
assinado com o Ministério dos Transportes. 
 
 
Acesso Rodoviário 
 
O Terminal tem acesso pela BR-101, chegando à Avenida Dante Micheline. 
 
 
Acesso Ferroviário 
 
A Estrada de Ferro Vitória - Minas (EFVM), de propriedade da VALE, efetua a conexão 
com o interior, interligado-se com a FCA. A ferrovia permite a ligação do terminal à 
região de produção siderúrgica de Minas Gerais e a outras zonas produtoras da região 
Centro-Oeste do País. 
 
 
Acesso Marítimo 
 
A bacia de Tubarão é definida por um molhe de proteção com cerca de 600 m de 
extensão. O Terminal de Tubarão usa o mesmo acesso marítimo de Praia Mole. 
 
O acesso é realizado pelo canal de Tubarão com as seguintes características: 
 

- comprimento: 3.800 m; 

- largura: 285 m; 
- profundidade: 22,5 m; 
- calado máximo permitido: 20 m + altura da maré do momento. 

 
 
Bacia de Evolução 
 
A Bacia de Evolução possui as seguintes características: 
 

- raio: 300 m; 
- profundidade: 17,1 m. 
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Instalações de Acostagem 
 
O Quadro 5.12 apresenta os vários terminais que compõem as instalações portuárias de 
Tubarão: 
 

- TMF - Terminal de Minério de Ferro: inclui dois piers com três frentes de 
atracação; 

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

- TGL - Terminal de Granéis Líquidos. 
 
O cais do TPD3 está definido por quatro torres de carregamento fixas, que alimentam os 
porões através do uso de tubulações flexíveis. Quatro dolfins de atracação recebem o 
impacto do navio que é amarrado a dolfins de amarração. 
 

Quadro 5.12 

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

 
 
 
Instalações de Armazenagem 
 
O TPD 3 é destinado à exportação de grãos e farelos. Conta com 10 armazéns horizontais 
para grãos e farelos, sendo 8 para 55.000 t e 2 para 22.500 t. Essas duas últimas unidades 
constituem o armazém 2 que é composto por unidades de base redonda, sendo as únicas a 
apresentar essa forma e a estarem ligadas ao cais por uma única correia, com 1.500 t/h de 
capacidade nominal. Os demais armazéns são de base retangular com 50 m de largura. O 
comprimento dos armazéns é de 130 m, exceto o armazém 7 com 140 m e o armazém 9 
com 100 m. Todos estão ligados ao cais por duas correias de 1.500 t/h de capacidade 
nominal que alimentam a correia principal de 3.000 t/h, conforme apresentado na 
Ilustração 5.27. 
 
Os armazéns estão ligados a duas moegas que descarregam vagões e recebem carga a 
uma velocidade nominal de 3.000 t/h. O grão vem por ferrovia e os vagões são 
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descarregados através dessas duas moegas (a primeira com capacidade de descarregar 4 
vagões e a segunda, 3 vagões simultaneamente), usando uma pêra ferroviária. 
 

 
*Vista da zona de armazenagem dos grãos (TPD3) e dos fertilizantes (TPD4) 

Ilustração 5.27 - Terminal de Tubarão 

 
O TPD 4 é o terminal destinado à operação de fertilizantes e outros granéis sólidos, 
movimentando ocasionalmente pequenas quantidades de carga geral. 
 
A armazenagem dos produtos é dividida entre dois armazéns: um de 72.000 t de 
capacidade nominal para fertilizantes em geral e o segundo para sulfato de sódio, com 
12.000 t de capacidade nominal. O primeiro apresenta um comprimento de 315 m e uma 
largura variável (40 ou 50 m dependendo do trecho) e é dividido em 16 baias com 
capacidade de 4.000 ou 5.000 t. O segundo apresenta somente 2 baias, cada uma para 
6.000 t estáticas. 
 
O primeiro armazém é ligado ao cais por uma correia transportadora coberta, de 900 t/h 
de capacidade nominal. O segundo armazém recebe a carga por caminhão. A entrega da 
carga é feita para ferrovia ou caminhão, em área coberta dentro do armazém, utilizando-
se de pá mecânica e de uma pequena moega (no caso de vagões). 
 
O TMF é um complexo de berços destinados à movimentação de minério de ferro. Conta 
com dois pátios de estocagem, um para 2 milhões de toneladas e outro para 1,52 milhões 
de toneladas. 
 
O sistema de armazenagem é ligado a um sistema de recepção de moegas ferroviárias. A 
recuperação do minério e dos pellets é feita por um sistema de recuperadoras e correias 
transportadoras ligadas a carregadores de navios. 
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A operação das áreas de armazenagem é complexa já que existem operações 
complementares como mixagem de minério e separação granulométrica, além de serviços 
para as usinas de pelotização. 
 
 
Equipamentos 
 
O Quadro 5.13 descreve o parque de equipamentos dos principais terminais. 
 

Quadro 5.13 

TERMINAL DE TUBARÃO
Equipamentos dos Principais Terminais 

TERMINAL EQUIPAMENTO QUANTIDADE CAPACIDADE*
(Toneladas/hora)

Carregador de Grãos 4 3.000
Pá Carregadeira 2 4,5
Pá Carregadeira 8 8,0
Linha Correias Transportadora 1,5 km 2.600/h

Guindaste Móvel 2 64 (com 18 m de lança)
Moega Móvel para Carretas 1 300
Moega de Descarga de Fertilizantes 1 800

Viradores de Vagões 4 6.000
Estação de Peneiramento com 12 Peneiras 1 2.500
Empilhadeira 1 16.000
Empilhadeira Escrava 2 16.000
Empilhadeira/Recuperadora 2 12.000
Empilhadeira/recuperadora 1 8.000
Empilhadeira 2 6.000
Empilhadeira 1 4.000
Moega Ferroviária 1 1.200
Recuperadora 3 8.000
Recuperadora 2 6.000

TGL Tubulações Diversas

Fonte: Vale

TPD3

TPD4

TMF
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Áreas de Expansão 
 
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. Além do mais, a disponibilidade de área de retaguarda, 
muito solicitada pelo crescimento industrial da VALE, está muito limitada. Neste 
momento, a VALE só considera a otimização do uso de suas instalações fixas. Em 
particular, deverá substituir os carregadores de minério mais antigos. 
 
 
Fluxos de Carga 
 
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. Os Quadros 5.14 e 5.15 descrevem a 
movimentação de carga do Terminal. Como a PETROBRAS opera o TGL destacou-se 
em separado o fluxo de granéis líquidos. 
 

Quadro 5.14 

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
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Quadro 5.15 

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

 
 
 
Análise Operacional 
 
Foram usadas informações para 2007 complementadas com dados observados em outros 
períodos para fins da análise operacional pretendida. Apesar de não ter sido usado um 
período único para todas as observações pode-se afirmar que os resultados obtidos são 
razoavelmente próximos da realidade atual. 
 
 
Perfil das Embarcações 
 
A seguir apresenta-se o perfil das embarcações que freqüentam Tubarão, por terminal: 
 

- TPD3: foram observadas 186 embarcações. Cerca de 76% dos navios 
apresentaram um porte entre 30.000 e 80.000 TPB, sendo que cerca de 54% do 
total observado esteve entre 60.000 e 80.000 TPB; 24% dos navios estiveram 
entre 110.000 e 150.000 TPB. Cerca de 46% dos navios possuíam entre 220 e 
230 m de comprimento e 20% estiveram entre 260 e 270 m; 

- TPD4: foram observadas 95 embarcações. Cerca de 90% dos navios apresentaram 
um porte entre 21.000 e 50.000 TPB, sendo que cerca de 79% do total observado 
esteve entre 25.000 e 50.000 TPB. Cerca de 5% dos navios superaram as 50.000 
TPB. Cerca de 79% dos navios possuíam entre 160 e 200 m de comprimento e 
15% estiveram entre 200 e 230 m; 

- TMF: os graneleiros que freqüentam o TMF são de vários tamanhos, sendo muito 
freqüente a presença de Very Large Ore Carrier que são do tipo Capesize; 

- TGL: a freqüência é de embarcações pequenas de cabotagem. O terminal é usado 
também para abastecer os navios em Praia Mole e Tubarão. 
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Tempo de Espera dos Navios para Atracar 
 

- TPD3: observados 156 navios. Em 2007, o tempo médio de espera para atracação 
dos navios carregando soja foi de 84 h; aqueles carregando farelo de soja 
esperaram 71 h em média e aqueles que carregaram milho, 79 h. 

- TPD4: observadas 84 embarcações. Em 2007, os navios com fertilizantes 
esperaram em média 274 h para atracar. Aqueles com produtos químicos 
inorgânicos esperaram em média 340 h e aqueles que carregaram outros produtos, 
182 h. 

- TMF: observadas 117 embarcações. Em 2007 a espera média para atracar os 
navios carregando minério foi de 117 h. 

- TGL: a movimentação neste terminal é limitada por questões meteorológicas. Os 
79 navios que atracaram em 2007 esperaram em média 63 h. 

 
 
Taxa de Ocupação dos Berços 
 
O Quadro 5.16 apresenta a taxa de ocupação dos berços para 2003-2004, último período 
com observações disponíveis. 
 

Quadro 5.16 

TERMINAL DE TUBARÃO
Percentual de Ocupação dos Berços

BERÇO OCUPAÇÃO OBSERVAÇÕES

A taxa sobe para 76% considerando
somente o período de safra.

A taxa sobe para 86% considerando
somente o período de safra.

O alto tempo de espera prevê uma
alta taxa de ocupação.

Os navios atracados no TGL sofrem
de instabilidade na atracação durante
o mau tempo, tornando-os vulneráveis,
obrigando a desatracação. 

233 10-15%

TPD3 69%

TPD4 73%

TMF ND

 
 
Em 2007, estima-se que a taxa de ocupação deve ter sido alta também, considerando o 
elevado tempo de espera para atracação dos navios. 
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Conclusões 
 
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 Granéis Líquidos); 

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

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

 
O Terminal de Tubarão se distingue por profundidades muito grandes da lâmina d’água, 
o que permite aos maiores graneleiros do mundo atracarem 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. 
 
 

1.5.2 Terminal da SAMARCO na Ponta de Ubu 
 
A Ilustração 5.28 apresenta a situação atual do Terminal da SAMARCO na Ponta do Ubu. 
 

 
Ilustração 5.28 - Terminal da SAMARCO na Situação Atual 
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A seguir, serão abordados os seguintes tópicos: 
 

- situação física do terminal; 

- fluxos de carga; 
- análise operacional; 
- conclusões. 

 
 
Situação Física 
 
Nas análises efetuadas foram utilizados os dados fornecidos pela SAMARCO. 
 
 
Localização 
 
O Terminal da Ponta de Ubu está localizado no litoral Sul do Espírito Santo a cerca de 
70 km de Vitória. A área do terminal é definida pelo Contrato de Adesão C.A. 016/94 
assinado com o Ministério dos Transportes. O Terminal foi construído para escoar a 
produção de pelotas de minério de ferro da SAMARCO e movimenta também carvão em 
pequenas quantidades. 
 
 
Acesso Rodoviário 
 
O acesso rodoviário é feito pelas BR-101, BR-262, e pelas ES-146 e Rodovia do Sol. 
 
 
Acesso Ferroviário 
 
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. 
 
 
Mineroduto 
 
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. 
 
 
Acesso Marítimo 
 
O canal de acesso, balizado por 7 bóias, tem 1.852 m de comprimento, 370 m de largura e 
profundidade média de 20 m. 
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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. 
 
A atracação e desatracação de navios e os demais trabalhos de operações portuárias são 
feitos por empregados da própria SAMARCO. 
 
De acordo com as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Espírito Santo 
(NPCP-ES), o serviço de rebocadores durante as manobras dos navios é obrigatório. A 
SAMARCO disponibiliza aos clientes uma lancha e dois rebocadores. 
 
 
Instalações de Acostagem 
 
A Ilustração 5.29 reproduz a planta do Terminal da SAMARCO. 
 

 

Ilustração 5.29 - Planta Baixa das Instalações da SAMARCO 

 
O Terminal conta com um píer de concreto de 313 m de comprimento por 22 m de 
largura. 
 
O píer conta com dois berços de atracação: o Berço Oeste, que permite a atracação de 
navios de até 308 m de comprimento, 54 m de boca e calado de 16 m mais a maré; e o 
Berço Leste, que permite a atracação de navios de até 240 m de comprimento, 32,25 m de 
boca e calado de 13 m mais a maré. 
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O Terminal de Ponta do Ubu possui, além do píer principal, outra facilidade de atracação, 
com dolfim auxiliar para navios de até 8.000 TPB. 
 
O terminal é protegido por um quebra mar artificial paralelo ao píer de atracação e ligado 
a terra formando um “L”. 
 
 
Instalações de Armazenagem 
 
O Terminal possui um pátio de estocagem de minério de ferro para 1,5 milhões de 
toneladas (1.000.000 m²) e um pátio de cargas diversas de 60.000 m². Dispõe de ampla 
retroárea. 
 
 
Equipamentos 
 
O Terminal conta com o seguinte parque de equipamentos: 
 

- Empilhadeira de Estocagem N°01 (EMP1) com capacidade de 2.000 toneladas por 
hora (1975); 

- Conjunto de Transportadores de Correia (C6, C2) com capacidade de 1.800 
toneladas por hora; 

- Empilhadeira de Estocagem N°02 (EMP2) com capacidade de 2.000 toneladas por 
hora (1982 - ano de instalação na SAMARCO); 

- Conjunto de Transportadores de Correia (TP16, C11) com capacidade de 1.800 
toneladas por hora; 

- Stacker Reclaimer (SR) com capacidade de 7.000 toneladas por hora para 
empilhar e 7.000 toneladas por hora para retomar (1976); 

- Conjunto de Transportadores de Correia (C1, C3, C4) com capacidade de 7.000 
toneladas por hora; 

- Ship-Loader (SL) com capacidade de carregamento de 7.500 toneladas por hora 
(1976). 

 
 
Áreas de Expansão 
 
O porto dispõe de profundidades excelentes, com ampla retro-área, mas sem acesso 
ferroviário. Existem muitas zonas próximas de proteção ambiental. 
 
Uma terceira usina de pelotização da SAMARCO está sendo implantada, com 
crescimento previsto da produção para 21,6 milhões de toneladas anuais de pellets. Inclui 
um novo mineroduto com 400 km de extensão e um ramal da Ferrovia Litorânea Sul. 
 
A expansão portuária da SAMARCO encontra-se em estudo, sendo consideradas várias 
possibilidades, mas ainda, segundo a empresa, sem uma proposição definitiva. 
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Fluxos de Carga 
 
O Quadro 5.17 descreve a movimentação anual dos fluxos de carga pelo Terminal. 
 

Quadro 5.17 

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

 
 
Como pode ser constatado, a exportação de minério se encontra dentro da capacidade 
máxima do mineroduto atual. 
 
 
Análise Operacional 
 
Perfil das Embarcações 
 

- Minério de ferro: observam-se navios na faixa de 70.000 a 80.000 TPB do tipo 
PANAMAX e em freqüência quase igual à do tipo CAPESIZE, atingindo 186.000 
TPB e 299 m de comprimento. 

- Carvão: os navios são menores. São graneleiros no máximo do tipo PANAMAX. 
 
 
Tempo de Espera 
 
A programação da chegada de barcos permite uma espera muito limitada das 
embarcações para atracar, quando existir. 
 
 
Taxa de Ocupação dos Berços 
 
A taxa de ocupação do berço de minério está na faixa de 60%, percentagem 
razoavelmente alta para um terminal com um só berço especializado. No entanto, com 
uma boa programação essa taxa de ocupação pode aumentar. 
 
O segundo berço, usado essencialmente para descarga de carvão, está com uma ocupação 
muito baixa. 
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Conclusões 
 
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. 
 
 

1.6 Os Terminais do Sistema PETROBRAS 
 
Como o TGL (Terminal de Granéis Líquidos) em Tubarão já foi considerado 
anteriormente, esta seção, a partir dos dados fornecidos pela PETROBRAS, analisará as 
seguintes instalações: 
 

- o Terminal de Regência, já desativado; 
- o Terminal Norte Capixaba da TRANSPETRO. 

 
Além desses terminais, a PETROBRAS, através da TRANSPETRO, planeja a construção 
de um novo terminal em Ubu e um outro em Barra do Riacho, como já apresentado, para 
movimentar gás e gasolina. 
 
 

1.6.1 Terminal de Regência 
 
O Terminal de Regência pertence ao Sistema PETROBRAS e era usado para a 
movimentação de petróleo cru, antes de ser recentemente desativado. 
 
 
Situação Física 
 
A Ilustração 5.30 mostra as instalações de terra deste terminal. 
 



Diagnóstico da Situação Atual 

 

                                                                          53 

Ilustração 5.30 - Instalações do Terminal de Regência 

 
 
Localização 
 
O Quadro de Bóias de Lagoa Parda, do Terminal de Regência, localiza-se na costa leste 
brasileira em frente à praia dos Comboios em Regência, município de Linhares, Estado 
do Espírito Santo, cerca de 3 milhas ao sul do delta do Rio Doce. 
 
 
Descrição das Facilidades 
 
Terminal oceânico, composto por um quadro de bóias com quatro bóias para amarração 
de navios tanques até 30.000 TPB e calado máximo de 13 m (42,6 pés). 
 
Administrado pela PETROBRAS E&P-ES/GEPRO, este Terminal era responsável pelo 
escoamento de toda a produção de petróleo dos poços em terra e da plataforma 
continental do Estado do Espírito Santo e dos campos produtores do sul da Bahia. 
 
A armazenagem do produto era feita em quatro tanques com capacidade de 10.000 m³

 

cada, utilizados para estocagem de toda a produção do Estado. 
 
As dimensões máximas referentes ao comprimento total e boca do navio, situam-se em 
torno de 200 m e 30 m, respectivamente, visto que o sistema de amarração e ancoragem 
permite navios com medidas aproximadas dessa referência. 
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Acessos Terrestres 
 
Existem somente acessos rodoviários ao terminal. 
 
Para chegar à sede administrativa e ao parque de armazenamento pode ser usada a BR-
101 até o km 157 (Bebedouro), a 10 km ao sul de Linhares, seguindo depois a rodovia 
ES-245 até a Reserva Florestal de Comboios, no litoral. 
 
Outro acesso é através da estrada ES-010, estrada litorânea que liga Vitória à Barra do 
Riacho no município de Aracruz, seguindo-se daí até as instalações do Terminal. 
 
 
Acesso Marítimo 
 
O ancoradouro recomendável para aguardar amanhecer ou aguardar ordens fica na 
seguinte coordenada geográfica: 
 

- latitude: 19°42’30” S; 
- longitude: 39°50’00” W. 

 

A profundidade nessa posição está em torno de 16 m (52,5 pés) e o fundo é de lama, 
proporcionando um bom fundeio. 
 
As manobras da amarração e desamarração dos navios são realizadas por um Capitão de 
Manobras, que oferece aos comandantes dos navios seu conhecimento e experiência 
sobre o local. 
 
 
Fluxos de Carga 
 
O Quadro 5.18 descreve os fluxos de petróleo cru verificados até 2006. 
 

Quadro 5.18 

TERMINAL DE REGÊNCIA
Movimentação de Carga (em Toneladas)

PETRÓLEO CRU
Exportação

2002 1.449,268
2003 1.499,985
2004 1.165,790
2005 1.012,360
2006 273,194

Fonte: PETROBRAS

ANO
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A desmobilização de Regência pode ser temporária. Cogita-se na PETROBRAS em 
importar água salgada para o rejuvenescimento dos poços maduros. 
 
 

1.6.2 Terminal Norte Capixaba 
 
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. A capacidade de armazenagem é de 75.000 m³ e a produtividade de 
carregamento esperada é de 2.000 m³/h. 
 
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 5.31 mostra as instalações existentes constituídas por um parque de tanques 
e uma monobóia. 
 

 

Ilustração 5.31 - O Terminal Norte Capixaba da TRANSPETRO 

 
 

1.7 Sistema Portuário das Usinas Siderúrgicas 
 
Já foi descrito o Terminal do Condomínio ArcelorMittal, GERDAU AÇOMINAS e 
USIMINAS (TPS) em Praia Mole. O plano de expansão existente será comentado na 
segunda parte - Plano Portuário da ArcelorMittal. Nesta seção será apenas descrito o 
terminal de barcaças da ArcelorMittal, já em operação. 
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1.7.1 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. A Ilustração 5.32 apresenta o terminal. 
 

 
Ilustração 5.32 - Vista Geral do Terminal da ArcelorMittal 

 
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. 
 
O Terminal é composto por quebra-mar e molhes de proteção além de dispor de um berço 
para barcaças. As barcaças são cobertas para impedir que a umidade atinja as bobinas, e 
são alimentadas por uma abertura lateral, que é ligada ao cais e por onde são transferidas 
as bobinas. 
 
A ArcelorMittal está considerando expandir seu terminal para atender seu tráfego de 
cabotagem (projeto “Porto Marlim”). 
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1.8 Portos e Terminais em Fase de Planejamento 
 
Esta parte tratará essencialmente de novas instalações portuárias em fase de planejamento. 
Não voltará a descrever as expansões planejadas nos portos e terminais existentes já 
anteriormente apresentadas. 
 
Para se ter uma visão de conjunto, as expansões portuárias consideradas no Espírito Santo 
encontram-se listadas a seguir: 
 

- 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 início de 
implantação do Terminal da PETROBRAS; 

- Terminal da SAMARCO: expansão planejada para atender ao 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 ArcelorMittal (“Porto Marlim”); 

- novo terminal da PETROBRAS na ponta de Ubu para o atendimento de supply-
boats; 

- novo Porto Público em Ponta de Tubarão apresentado pela CODESA. 
 
Além desses projetos, deve-se considerar:  
 

- 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. 
 
A seguir serão apresentados os projetos sobre os quais existem informações. 
 
 

1.8.1 Terminal da FERROUS 
 
A FERROUS é uma nova empresa mineradora que adquiriu vastas propriedades para 
exploração de minério de ferro, nas áreas de influência dos portos do Espírito Santo e do 
Rio de Janeiro. Planeja começar a operar no mercado interno e na exportação de minério 
de ferro, inicialmente através terminais de terceiros. No entanto, planeja construir dois 
terminais, um em Sepetiba e o outro no Espírito Santo, em Presidente Kennedy, quase na 
divisa com o Estado do Rio de Janeiro. 
 
O Terminal de Presidente Kennedy, com características de instalação offshore para poder 
atingir profundidades adequadas, deverá ser abastecido por um mineroduto, de forma 
semelhante à SAMARCO. Estão ainda previstas usinas para pelotização. 
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A empresa, que não apresenta ainda um plano de implantação muito detalhado por estar 
em fase de elaboração, pretende comercializar anualmente, numa primeira etapa, cerca de 
50 milhões de toneladas, passando posteriormente para 70 milhões anuais. 
 
Em Presidente Kennedy a empresa já adquiriu cerca de 13 milhões de metros quadrados 
em área de litoral. 
 
As Ilustrações 5.33 e 5.34 permitem a visualização projeto. 
 
O píer de atracação que se encontra a cerca de 4,6 km da costa permitirá o serviço 
simultâneo de 2 navios de até 225.000 TPB. Será protegido das ondas por um quebra-mar. 
O terminal será ligado à área de estocagem por uma ponte sobre estacas. 
 

 

Ilustração 5.33 - Posição Geográfica do Terminal da FERROUS no ES 

 



Diagnóstico da Situação Atual 

 

                                                                          59 

 

Ilustração 5.34 - Concepção Preliminar do Terminal da FERROUS 

 
 

1.8.2 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 5.35). 
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Ilustração 5.35 - Concepção do Terminal da VALE em Ubu 

 
 

1.8.3 Base de Apoio Marítimo da TRANSPETRO em Ubu 
 
Trata-se de um terminal offshore, 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 às bases marítimas da PETROBRAS, sofreu pequenas alterações para 
diminuição do seu custo de construção. 
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A Ilustração 5.36 mostra a localização da Base. 
 

Base de Apoio Marítimo de Ubu

 
Ilustração 5.36 - Concepção da Base de Apoio da BRASPETRO em Ubu 

 
 

1.8.4 Estaleiro da JURONG 
 
Esse é um projeto em fase adiantada de concepção e que deverá iniciar sua implantação 
em breve. O interesse dos Consultores 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. Contará com dique seco de 400 m por 80 m. 
 
 

1.8.5 Terminal da ArcelorMittal 
 
Este projeto visa a atender a estratégia futura de distribuição de produtos siderúrgicos da 
ArcelorMittal Tubarão, via cabotagem, suportando a plataforma de crescimento do Grupo 
no mercado interno. Trata-se de um terminal privativo localizado em frente ao sítio de 
Tubarão. O empreendimento encontra-se em fase de estudo com o cronograma de obras 
alinhado aos planos de crescimento da empresa. 
 
Sua concepção preliminar pode ser vista na Ilustração 5.37. 
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Fonte: ArcelorMittal 

Ilustração 5.37 - Concepção Preliminar do Terminal “Porto Marlim” 

 
 

1.8.6 Porto Público na Ponta de Tubarão (CODESA) 
 
A CODESA, partindo da iniciativa da Intersindical, organização capixaba que agrega os 
sindicatos de mão-de-obra do Estado, está interessada em desenvolver um novo porto 
público na Ponta de Tubarão, na região entre os terminais existentes em Praia Mole e o 
terminal projetado da ArcelorMittal. A Ilustração 5.37 apresenta a concepção inicial do 
terminal realizada pela CODESA. O futuro porto teria as seguintes características: 
 

- 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 TEU’s; 
- custo estimado de aproximadamente R$ 2 bilhões. 
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Fonte: CODESA 

Ilustração 5.38 - Novo Porto Público na Ponta de Tubarão - Concepção Preliminar 

 
 

1.9 Visão Geral do Sistema Portuário do Espírito Santo 
 

1.9.1 Situação Atual do Sistema Portuário 
 
O Espírito Santo conta com um verdadeiro sistema de portos e terminais, localizado em 
um raio aproximado de 70 km a 100 km da cidade de Vitória. 
 
O Quadro 5.19 a seguir resume a movimentação portuária do Espírito Santo em 2007 e 
mostra sua importância relativa à movimentação brasileira. 
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Quadro 5.19 

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%

 
 
Como se vê, o Espírito Santo é responsável por um quinto da movimentação portuária do 
País. 
 
O minério de ferro participa com mais de 60% do total das cargas movimentadas no 
Estado, mas outras cargas importantes se tornam presentes, como a soja, a celulose e os 
produtos siderúrgicos. 
 
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. 
 
Assemelhando-se a pequenos países da Europa como a Holanda e a Bélgica, com grande 
importância portuária, o Espírito Santo é ponto de passagem para muita carga não gerada 
no seu território. Aufere o seu benefício na atividade logística e, mais especificamente, na 
atividade portuária. 
 
O Sistema Portuário do Espírito Santo enfrenta hoje problemas de crescimento que 
podem ser resumidos da seguinte forma. 
 
 

1.9.2 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. 
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O Porto de Vitória não é o único a sofrer esse processo em suas áreas e instalações. O 
Terminal de Tubarão também apresenta um sistema de carregamento de soja (torres fixas 
no cais) antigo. Os bons resultados obtidos são muito mais fruto do esforço 
organizacional do que da adequação do sistema. Também o cais de fertilizantes, que 
sofreu impacto de navio reduzindo sua estabilidade, não apresenta o melhor rendimento 
possível. 
 
 

1.9.3 Esgotamento das Áreas para Expansão Portuária 
 
A análise efetuada mostra 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. 
 
O Porto de Vitória somente tem áreas passíveis de serem utilizadas para expansão em 
Jaburuna e Aribiri, áreas com problemas de ocupação ou problemas 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 da bacia, sobram 
apenas frentes de atracação sujeitas às ondulações oceânicas que penetram na bacia e com 
áreas de retaguarda limitadas. 
 
 

1.9.4 Congestionamento do Sistema Portuário Capixaba 
 
Parte dos terminais adequados para movimentação de carga apresentam taxa de ocupação 
relativamente elevada e muitos apresentam alto tempo de espera para atracação, o que é 
sinal de congestionamento. 
 
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 a 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. 
 
Pode-se citar o ferro gusa, que sempre teve problemas operacionais, agravados 
recentemente, e o tráfego minguante de veículos novos, chegando hoje em pequenas 



Diagnóstico da Situação Atual 

 

                                                                          66 

quantidades. 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. 
 
 

1.9.5 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. 
 
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 um quilômetro 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. 
Cada entidade procura resolver seus interesses, sem que haja uma ação coordenada 
visando o interesse público. 
 
Outro problema que existe hoje no Espírito Santo (e, aliás, em todo o Brasil) é o da 
ocupação desordenada da costa para fins portuários, provocando em alguns casos 
problemas como a recente interdição do projeto da Baosteel em Ubu por razões 
ambientais. O que falta nesse caso é a existência de um Plano Integrado de Zoneamento 
Costeiro que defina de antemão zonas suscetíveis de desenvolvimento portuário. 
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2. O POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 

2.1 Introdução 
 
A localização e o desenvolvimento de um Porto e 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, este capítulo analisa as 
características da frota esperada, os condicionantes físicos e os condicionantes ambientais 
mais gerais. 
 
Antes de iniciar a análise descrita acima, é preciso salientar que o Espírito Santo carece 
ainda de numerosas informações, em especial na área marítima e ambiental. Apesar de 
serem encontrados estudos mais sofisticados na área marítima, com especial ênfase no 
trabalho pioneiro da UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, a base dos dados 
medidos no campo ainda está limitada, introduzindo certo nível de incerteza que será 
salientado oportunamente. 
 
A seguir são desenvolvidas as seguintes análises: 
 

- perspectivas de desenvolvimento das características dos navios que freqüentarão o 
Espírito Santo no futuro; 

- condicionantes físicos e ambientais; 
- capacidade instalada nos portos existentes; 
- potencial portuário da costa capixaba. 

 
Os condicionantes econômicos e sociais serão tratados em outra parte deste estudo que 
considerará a logística do Estado de forma integrada. 
 
 

2.2 As Perspectivas das Frotas de Navios que Freqüentarão o Espírito 
Santo 
 
As análises aqui 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. Serão desenvolvidos os seguintes assuntos: 
 

- características da frota que freqüenta o Espírito Santo e suas tendências; 
- tendências mundiais do comércio marítimo e as tendências de desenvolvimento da 

frota mundial; 

- navios esperados nos portos capixabas no horizonte do PELTES. 
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2.2.1 Os Navios que Freqüentam Hoje os Portos Capixabas 
 
Generalidades 
 
Apresentamos a seguir a classificação dos navios usada comumente no mundo. Não é 
uma classificação oficial, nem geral, mas é suficientemente abrangente para as 
necessidades deste estudo. 
 
 
Navios Petroleiros 
 

- ULCC e VLCC - Ultra Large Crude Carreer e Very Large Crude Carreer. São 
navios de grande porte, de casco duplo ou simples, para o transporte de óleo cru. 
Variam de 200.000 TPB para cima, podendo ultrapassar 350.000 TPB. 

- SUEZMAX - São navios para o transporte de óleo cru. Variam de 125.000 TPB 
até 200.000 TPB. 

- AFRAMAX - São navios de porte médio, para o transporte de óleo cru. Variam de 
80.000 TPB até 125.000 TPB. 

- PANAMAX - São navios de porte médio, para o transporte de óleo cru. Variam 
de 50.000 TPB até 80.000 TPB. 

 
 
Navios Graneleiros (Granel Sólido) 
 

- LARGE CAPESIZE BULK CARRIER - São navios graneleiros de 150.000 TPB 
e acima. 

- SMALL CAPESIZE BULK CARRIER - São navios graneleiros de 80.000 TPB 
até 150.000 TPB. 

- PANAMAX - São navios de porte médio, que variam de 55.000 TPB até 80.000 
TPB. 

- HANDYMAX - São navios de porte médio, que variam de 35.000 TPB até 55.000 
TPB. 

- HANDYSIZE - São navios de porte pequeno, que variam de 10.000 TPB até 
35.000 TPB. 

 
 
Navios Graneleiros Mistos 
 
Transportam minério e óleo. Em geral passam de 200.000 TPB. 
 
 
Navios Porta-contêineres (Containerships) 
 
Incluem uma grande variedade de portes, variando de 10.000 TPB até acima de 150.000 
TPB. 
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Navios de Carga Geral 
 
Incluem uma grande variedade de portes, variando de 10.000 TPB (ou abaixo) até cerca 
de 30.000 TPB, podendo ultrapassar esse porte. 
 
 
Navios Especializados 
 
Incluem um grande número de categorias como navios frigoríficos, roll-on roll-off, 
passageiros, produtos químicos, derivados de petróleo e outros. 
 
 
A Frota que Freqüenta os Portos Capixabas 
 
Navios que Operam Líquidos a Granel 
 
O Espírito Santo apresenta hoje um tráfego limitado de petróleo cru. Resume-se na 
exportação da produção do Estado, que costumava sair pelo Terminal de Regência e hoje 
é movimentada no Terminal Norte Capixaba. O Espírito Santo, por enquanto, não conta 
com uma refinaria de petróleo. Os navios usados para esse transporte são do tipo 
HANDYMAX ou PANAMAX, operando em terminais offshore 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 (o TGL) pode receber navios de até 40.000 
TPB. Os navios que operam no Porto de Vitória também são de porte restrito, 
condicionados 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 clínquer. O ferro gusa é operado também como granel. 
 

- Minério de ferro - operado por navios do tipo PANAMAX e categorias superiores, 
sendo numerosos os CAPESIZE. 

- Carvão - operado por navios do Tipo PANAMAX, entre 60.000 e 80.000 TPB. 
- Soja, milho e farelos (exportação) - a grande maioria dos navios varia entre 

30.000 e 80.000TPB. No entanto, 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 - esse tráfego é 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 15.000TPB. 

- Fertilizantes e clínquer - Os navios variam de 20.000 a 50.000 TPB. Somente 5% 
dos navios superaram este porte. 
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Navios de Carga Geral 
 
Esse tráfego se concentra em grande parte na celulose, produtos siderúrgicos e blocos de 
pedra ornamental. 
 

- Celulose - movimentada ainda em pequena quantidade em Vitória, deverá ser 
totalmente operada no terminal especializado da PORTOCEL. As características 
das embarcações utilizadas são as seguintes: calado máximo: entre 10,30 a 
11,90 m considerando maré máxima de 1,60 m. Porte: entre 30.000 e 50.000 TPB. 
Comprimento: entre 170 e 200 m (alguns atingiram 213 m). 

- Produtos siderúrgicos - Os navios que carregam produtos siderúrgicos variam 
entre 140 e 200 m de comprimento, podendo chegar a 220 m. O calado máximo 
varia entre 7,3 e 12,2 m. Os navios raramente ultrapassam 50.000 TPB. 

- Mármore e granito - Os navios apresentam na sua grande maioria um porte entre 
20.000 e 50.000 TPB. Algumas embarcações superaram este porte chegando a 
52.000 TPB com um comprimento de 206 m. 

 
 
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. A MSC e a MSK tem operado 
navios desse porte em Vitória. 
 
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 de grãos, navios 
maiores também poderiam ser usados se as condições de canal e da bacia de 
evolução fossem adequadas. O tráfego de ferro gusa exige melhores condições de 
operação e poderia sem dúvida ser operado por navios de maior porte. 

 
 

2.2.2 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 continue, 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 
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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. 
 
A seguir, são analisados os seguintes tópicos: 
 

- a situação da frota mundial, assinalando alguns dos principais tráfegos de 
interesse para o Espírito Santo; 

- as perspectivas futuras das características dos navios. 
 
 
A Situação da Frota Mundial 
 
A Evolução da Economia Mundial 
 
O Quadro 5.20 apresenta o crescimento anual e percentual do PIB de vários países. 
 

Quadro 5.20 

PAÍS 2005 2006 2007 2008*

Mundo 3.4 3.9 3.8 2.9
Estados Unidos 3.1 2.9 2.2 1.4
Japão 1.9 2.4 2.1 1.4
União Européia 1.8 3 2.9 1.9
China 10.4 11.1 11.4 10
Índia 8.8 9.2 9.7 7.6
África do Sul 5.1 5.4 5.1 4.1
Rússia 6.4 6.7 8.1 7.5
Brasil 3.2 3.7 5.4 4.2

(*) Projeção
Fonte: UNCTAD

CRESCIMENTO ECONÔMICO MUNDIAL 2005 -2008

 
 
Os países desenvolvidos experimentaram durante os últimos quatro anos um crescimento 
de moderado para pequeno, enquanto a China e a Índia apresentaram um crescimento alto, 
transformando-se em pólos de atração do comércio mundial. Os Estados Unidos 
apresentaram uma tendência declinante a partir de 2005, enquanto a União Européia se 
posicionava numa tendência indefinida com altos e baixos. 
 
O Brasil apresenta a partir de 2005 uma tendência afirmada ao crescimento, 
descontinuada em 2008 pela crise na economia mundial, que ocasionou uma 
desaceleração nessa tendência. 
 
Não há menor dúvida que a China e a Índia transformaram-se em motores importantes da 
economia mundial. No entanto, é necessário salientar que seus mercados internos são 
ainda limitados (apesar se sua enorme população) e esses países dependem da demanda 
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dos países desenvolvidos para sustentar seu nível de produção. Quando uma crise atinge 
os países desenvolvidos, reduzindo seu nível de consumo, não há menor dúvida que os 
países em desenvolvimento são também atingidos. E isso inclui o Brasil. 
 
A navegação mundial, que tinha antes da crise um nível de solicitação muito alto, com 
fretes elevados, deverá apresentar um excesso de oferta em alguns setores e uma 
acomodação em outros, durante um período que é bastante difícil de definir. Mas não se 
tem dúvida que, no horizonte do projeto, deverá haver uma volta ao crescimento e que as 
frotas mundiais deverão mais uma vez se ajustar à demanda. É de se prever que a nova 
fase de crescimento que virá será mais cuidadosa, a fim de evitar os declínios bruscos que 
caracterizam a segunda metade de 2008. 
 
 
A Evolução do Comércio Marítimo Mundial 
 
O Quadro 5.21 a seguir mostra a evolução do comércio marítimo mundial em milhões de 
toneladas. 
 

Quadro 5.21 

GRANÉIS OUTRAS 
 SÓLIDOS (*) CARGAS SECAS

1970 1.442 448 676 2.566
1980 1.871 796 1.037 3.704
1990 1.755 968 1.285 4.008
2000 2.163 1.288 2.533 5.984
2006 2.595 1.876 3.181 7.652

2007(**) 2.681 1.997 3.344 8.022

(*) Inclui minério de ferro, grãos, carvão, bauxita e alumina, fosfatos
(**) Preliminar
Fonte: UNCTAD

(em milhões de toneladas)

ANO PETRÓLEO TOTAL

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO 

 
 
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. 
 
 
A Evolução da Frota Mundial 
 
Os Quadros 5.22 a 5.25 descrevem a evolução da frota mundial com uma visão mais 
fixada nos últimos anos. 
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Quadro 5.22 

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 5.23 

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  
 

Quadro 5.24 

FROTA MUNDIAL POR PAÍSES MAIS IMPORTANTES 

NÚMERO DE
EMBARCAÇÕES

Grécia 174.570.471 3.115
Japão 161.747.102 3.515
Alemanha 94.222.787 3.208
China 84.881.703 3.303
Noruega 46.872.096 1.827
Estados Unidos 39.828.150 1.769
Coréia 37.703.707 1.140
Singapura 28.632.554 869
Dinamarca 27.434.643 861
Mundo 1.038.296.589 36.313

TDW TOTALPAÍS
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Quadro 5.25 

ENCOMENDAS DE NAVIOS EM DEZEMBRO DE 2007

NÚMERO DE
EMBARCAÇÕES

Navios tanque 124.845 1.134
Navios graneleiros 221.808 2.573
Navios de Carga Geral 13.360 1.035
Navios porta-contêineres 78.348 1.435
Outros navios 56.947 3.876

TOTAL 495.308 10.053

Fonte: UNCTAD - Lloyd´s Register - Fairplay

TIPO DE NAVIO 1.000 TDW

 
 
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). 
 

 

Ilustração 5.39 - Comprimento, Porte e Calado Máximo de  
Alguns Navios em Operação Hoje 

 

 
 Nota: aonde se vê EVP, lê-se TEU 

Ilustração 5.40 - Capacidade em TEU de Vários Navios Porta-contêineres 
inclusive Calado Máximo 
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Nota: aonde se vê EVP, lê-se TEU 

Ilustração 5.41 - Comprimento, Calado Máximo e Capacidade de Navios 
Porta-contêineres em Operação 

 
A observação dos quadros e ilustrações acima permite as seguintes conclusões: 
 

- pelo menos até 2008 e provavelmente em 2009, a frota mundial de navios 
mercantes vinha se expandindo. A construção naval deverá sofrer uma 
desaceleração que deverá se fazer sentir a partir de 2010/11, em função da crise 
econômica vigente. No entanto, ao se manter o processo de globalização e as 
tendências de crescimento da China, da Índia, e em grau menor da Rússia e do 
Brasil, é de se esperar uma continuidade do crescimento dessa indústria; 

- esta expansão acelerada verifica-se para todos os tipos de navios. De 2005 a 2008 
a capacidade da frota de navios tanque aumentou cerca de 21%, a de graneleiros 
cerca de 22% e a de porta-contêineres 48%. O crescimento da capacidade dos 
navios de carga geral foi mais modesto, ficando em aproximadamente 15%, mas 
as outras categorias juntas somaram um aumento de 43%; 

- o porte dos navios porta-contêineres, navios tanques e graneleiros também 
apresentou crescimento, mais modesto, entretanto, para os navios tanques e 
graneleiros. Apesar da média dos navios porta-contêineres se encontrar na faixa 
de 2.500 TEU’s, já está em operação navio para 14.000 TEU’s (navio Emma 
Maersk). A VALE tem 4 navios graneleiros em construção (do tipo chamado 
CHINAMAX) com porte de 388.000 TPB para o transporte de minério; 

- a Grécia e o Japão continuam as forças dominantes no mercado marítimo mundial, 
seja diretamente ou através de bandeira de conveniência. No entanto, percebe-se 
que hoje a Ásia é a força dominante nesse campo, sendo que a União Européia, 
com a Noruega, posicionada em segundo lugar. A América Latina tem um lugar 
muito modesto, mesmo considerando o Brasil, que está iniciando seu caminho 
para a construção de uma frota nacional significativa. 

 
O maior navio petroleiro hoje em operação oferece as seguintes características: 
 

- porte: 565.000 TPB; 

- comprimento: 458 m; 
- largura 68,7 m; 
- calado máximo: 24,6 m. 

 
O maior navio de granel sólido em operação oferece as seguintes características: 
 

- porte: 365.000 TPB; 
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- comprimento: 342 m; 
- largura 63,5 m; 
- calado máximo: 23 m. 

 
O maior navio de passageiros em operação oferece as seguintes características: 
 

- porte: 106.500 TPB; 
- comprimento: 290 m; 
- largura 43,35 m; 

- calado máximo: 11,6 m. 
 
O maior navio porta-contêineres em operação oferece as seguintes características: 
 

- porte: 156.900 TPB; 
- comprimento: 397 m; 

- largura 56 m; 
- calado máximo: 16 m. 

 
Um planejamento de longo prazo deve tomar em consideração que esses navios, hoje 
considerados grandes, deverão se tornar cada vez mais comuns. Voltar-se-á a este assunto 
a seguir, ao discutirmos o comprimento dos berços futuros e as profundidades d’água 
necessárias. 
 
 
As Perspectivas Futuras das Características dos Navios 
 
A seguir apresenta-se uma análise sucinta das tendências existentes na construção naval 
para cada tipo de embarcação. 
 
 
Navios Tanque 
 
Como já mencionado, esses navios já ultrapassaram o meio milhão de toneladas dead-
weight. Provavelmente não deverão crescer muito mais 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 
após ter estado em 142.000 TPB no ano 2000. 
 
 
Navios Graneleiros 
 
As enormes necessidades de minério de ferro da China e a necessidade de baratear o frete 
fizeram com que a VALE encomendasse o CHINAMAX com 388.000 TPB. Seu 
comprimento deverá ser na faixa de 350 a 400 m e seu calado máximo deverá estar entre 
20 e 25 m. A maior parte das encomendas dos graneleiros, no entanto, deverá se 
encontrar abaixo, entre o PANAMAX e o CAPESIZE. No futuro próximo, navios em 
torno de 250.000 TPB deverão se tornar cada vez mais comuns. 
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Para o tráfego de carvão, é também de se esperar certo crescimento do navio em 
decorrência de melhoramentos nos portos exportadores e do crescimento da demanda. No 
entanto, não devem atingir uma capacidade acima do CAPESIZE, em função da 
capacidade de estocagem nas usinas e nos portos. 
 
No tráfego de grãos também deverá ocorrer um crescimento no tamanho das embarcações, 
atingindo 150.000 TPB, mas continuando a usar ainda por muito temo o navio do 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 navio usado, empregando, todavia, 
embarcações maiores quando encontrar condições favoráveis de armazenagem. 
 
 
Navios de Carga Geral 
 
Não se prevê mudanças nas características da frota de navios de carga geral. Apesar de se 
verificar uma ligeira tendência ao crescimento, o navio médio nas carteiras de 
encomendas, em dezembro de 2007, estava em somente 12.000 TPB. 
 
 
Navios Porta-contêineres 
 
Existe hoje uma lista extensa de navios porta-contêineres entre 8.000 TEU’s e 
14.000 TEU’s. Todos ultrapassam 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. O que se pode dizer é 
que 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. 
 
 

2.2.3 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. 
 
No que se refere a 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 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 menor (cerca de 150.000TPB), em função do crescimento da 
capacidade da indústria e da sua capacidade de recebimento. Se, no entanto, o Terminal 
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de Tubarão 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 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 
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. 
 
 

2.2.4 Conclusão 
 
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. 
 
Mudanças muito súbitas do comércio mundial e as tendências claras do seu crescimento, 
com a criação de vários pólos econômicos importantes como a China, a Índia e o Brasil, 
além dos tradicionais (Estados Unidos e Europa), implicam em distâncias de transporte 
maiores que necessitarão de embarcações maiores para reduzir o custo unitário de 
transporte. 
 
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. 
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2.3 Os 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 aliás, 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 inicialmente. Para isso, foi necessário construir 
um quebra-mar bem maior que o de Tubarão. 
 
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 offshore, ligados ao continente por ponte, protegendo com quebra-mares as zonas 
de atracação. 
 
 

2.3.1 As Características Gerais da Costa do Espírito Santo 
 
Esta análise fará uso abundante do excelente trabalho intitulado “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. 
 
Apresentamos a seguir o mapa do relevo do Espírito Santo (Ilustração 5.42) que 
proporciona uma boa visão da variação da largura da planície que define a costa estadual. 
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Vê-se que larga parte da costa é definida pelas falésias da formação Barreiras (verde 
amarelo claro). Poucas áreas baixas são encontradas: a área em torno da embocadura do 
Rio Doce e a área ao Norte do Rio Itabapoana, no limite Sul do Estado. 
 

 
Ilustração 5.42 - Relevo do Espírito Santo 

 
 
Geologia e Morfologia 
 
Reproduzimos do trabalho citado acima os seguintes trechos e mapas: 
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“Constituindo o litoral do Estado são reconhecidas três unidades geomorfológicas 
distintas: os tabuleiros terciários da Formação Barreiras, os afloramentos e promontórios 
cristalinos pré-cambrianos e as planícies flúvio-marinhas quaternárias. 
 
A Formação Barreiras estende-se ao longo de todo litoral (Ilustração 5.43) podendo estar 
hoje na paisagem na forma de falésias vivas, falésias mortas e terraços de abrasão 
marinha. Estes últimos encontram-se distribuídos caoticamente na praia, onde são 
expostos durante a maré baixa, e na plataforma continental interna nos trechos onde, 
conforme sugerido por King (1956), uma estrutura monoclinal íngreme ocasionou o 
soerguimento da superfície terciária, em relação ao nível do mar, durante o Terciário 
médio.” 
 

 

Ilustração 5.43 - Distribuição dos Depósitos Terciários da Formação Barreiras ao 
Longo do Litoral, Modificado de Amador & Dias (1978). 

 
“As planícies sedimentares quaternárias apresentam-se pouco desenvolvidas no litoral 
capixaba, estando sua evolução geológica associada às flutuações do nível do mar e à 
disponibilidade de sedimentos fluviais. O maior desenvolvimento é encontrado nas 
adjacências da desembocadura do rio Doce e também nos vales entalhados dos rios 
São Mateus, Piraquê-Açu, Reis Magos, Jucu, Itapemirim e Itabapoana. Nos demais 
segmentos litorâneos as planícies costeiras são estreitas ou inexistentes, com as praias 
limitadas pelos tabuleiros da Formação Barreiras e pelos promontórios rochosos. 
 
Na plataforma continental defronte ao Estado do Espírito Santo são reconhecidos dois 
compartimentos fisiográficos: o Bahia Sul - Espírito Santo, que se estende de 
Belmonte (BA) a Regência (ES) e o embaiamento de Tubarão, que começa em 
Regência e estende-se até Itapemirim (ES), (França,1979). A primeira unidade é 
caracterizada por uma plataforma com largura média de 230 km, como resultado de 
atividades vulcânicas ocorridas entre o Cretáceo superior e Eoceno médio (Asmus et 
al., 1971). Na segunda unidade, a plataforma estreita-se consideravelmente, 
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verificando-se a largura média em torno de 50 km e mínima de 40 km, na altura de 
Santa Cruz, 45 km ao norte de Vitória. Quanto à composição mineralógica dos 
sedimentos, segundo Kowsmann & Costa (1979), a plataforma continental é recoberta 
principalmente por sedimentos carbonáticos, com teores de CaCO3 superiores a 75%, 
compostos predominantemente por fragmentos de algas coralinas, briozoários, 
moluscos e foraminíferos bentônicos (Melo et al., 1975; Albino, 1999), cuja fixação e 
produção são sustentadas pelos terraços de abrasão da Formação Barreiras (Albino, 
1999).” 
 
 
Classificação do Litoral 
 
“A distribuição e o contato entre os depósitos da Formação Barreiras, os afloramentos 
cristalinos e as planícies costeiras permitiu a Martin et al. (1996, 1997) proporem a 
subdivisão fisiográfica da costa do Espírito Santo em cinco setores. 
 
O Setor 1 compreende o litoral entre a divisa do Estado do Espírito Santo com o Estado 
da Bahia e a cidade de Conceição da Barra, caracterizado por planícies costeiras estreitas, 
associadas às desembocaduras dos rios Itaúnas e São Mateus, ao sopé das falésias da 
Formação Barreiras. 
 
O Setor 2 corresponde à planície costeira deltaica do rio Doce que estende-se de 
Conceição da Barra a Barra do Riacho. É o trecho do litoral capixaba onde os depósitos 
quaternários atingem o seu máximo desenvolvimento, cerca de 38 km transversalmente 
entre as falésias mortas da Formação Barreiras, no interior, e a linha de costa. 
 
O Setor 3 estende-se de Barra do Riacho a Ponta de Tubarão, Baía do Espírito Santo. É 
caracterizado pelo fraco desenvolvimento de depósitos quaternários ao sopé das falésias 
da Formação Barreiras, podendo-se encontrar setores onde as falésias da Formação 
Barreiras estão em contato direto com a praia. Ao longo dos valess dos rios Piraquê-Açu, 
Reis Magos e Santa Maria de Vitória, os depósitos flúvio-marinhos apresentam-se mais 
desenvolvidos. 
 
O Setor 4 compreende o litoral entre a Baía do Espírito Santo e a foz do rio Itapemirim. É 
caracterizado pelos afloramentos de rochas cristalinas pré-cambrianas em contato com os 
depósitos quaternários. São intercalados pelos afloramentos da Formação Barreiras, 
precedido de praias, como na praia de Maimbá e Ubu, em Anchieta. O litoral apresenta-se 
recortado, sendo observados trechos salientes sem condições de deposição de areias e 
trechos com desenvolvimento das planícies costeiras favorecidos pela existência de 
obstáculos representados pelos promontórios e ilhas próximas, pela divergência das 
ortogonais das ondas e pelos aportes fluviais localizados. 
 
Finalmente, o Setor 5 estende-se da foz do rio Itapemirim até a margem norte da 
desembocadura do rio Itabapoana. É caracterizado por estreitos depósitos quaternários 
limitados pelas falésias vivas da Formação Barreiras, intercalados por falésias vivas 
precedidas de praias estreitas com baixa declividade. Uma extensa planície quaternária é 
verificada no vale fluvial do rio Itapaboana.” 
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Os mapas apresentados a seguir (Ilustrações 5.45 a 5.56), também extraídos do trabalho 
citado, descrevem cada setor, apresentando suas características geológicas e os problemas 
de erosão da costa quando existirem. Alguns setores mais complexos foram divididos em 
várias partes. A Ilustração 5.44 mostra o traçado geral da costa capixaba. 
 

 
  Fonte: Google 

Ilustração 5.44 - Traçado Geral da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.45 - Caracterização e Problemas do Setor 1 da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.46 - Caracterização e Problemas do Setor 2A da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.47 - Caracterização e Problemas do Setor 2B da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.48 - Caracterização e Problemas do Setor 2C da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.49 - Caracterização e Problemas do Setor 2D da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.50 - Caracterização e Problemas do Setor 2E da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.51 - Caracterização e Problemas do Setor 3A da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.52 - Caracterização e Problemas do Setor 3B da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” ( Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.53 - Caracterização e Problemas do Setor 4A da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.54 - Caracterização e Problemas do Setor 4B da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.55 - Caracterização e Problemas do Setor 4C da Costa do Espírito Santo 
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Fonte: “ATLAS DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO - ESPÍRITO SANTO” (Jacqueline 
Albino, Gisele Girardi e Kleverson Alencastre do Nascimento) 

Ilustração 5.56 - Caracterização e Problemas do Setor 5 da Costa do Espírito Santo 

 
Da análise dos mapas acima e do relatório que os originou, vê-se que: 
 

- a costa do Espírito Santo não apresenta unidade morfológica, apresentando várias 
células marítimas que se comportam diferentemente, dependendo de sua 
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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; 

- 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; 

- 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. 

 
 

2.3.2 As Áreas Prioritárias para Conservação do Espírito Santo 
 
A seguir apresentamos o mapa de áreas prioritárias para conservação do Espírito Santo, 
ano 2005 (Ilustração 5.57). 
 

 
Ilustração 5.57 - Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação do Espírito Santo (2005) 
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Como se vê, toda a costa norte do Estado está incluída na 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 essencialmente liberadas a exceção de pequenos 
trechos. 
 
Ao Sul de Vitória e até Meaípe, a costa encontra-se ambientalmente em um nível de alta à 
extrema prioridade. 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. 
 
 

2.3.3 O Clima e a Hidráulica Marítima Regional 
 
Clima e Ventos 
 
Segundo Albino J. et al. (Obra citada), “a região encontra-se em zona caracterizada por 
chuvas tropicais de verão, com estação seca durante o outono e o inverno. Porém, as duas 
últimas estações podem registrar precipitações frontais de descargas devidas às massas 
polares. A temperatura média anual é de 22°C, ficando a média das máximas entre 28° e 
30°C, enquanto que as mínimas apresentam-se em torno de 15°C. 
 
Tanto os dados levantados pelo Centro Tecnológico de Hidráulica da Universidade de 
São Paulo (CTH/USP) entre fevereiro de 1972 e janeiro de 1973 (Bandeira et al. 1975), 
quanto os fornecidos 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.” 
 
 
Ondas 
 
“Os dados obtidos pela CTH/USP em 1972-1973 na planície deltaica do rio Doce, 
indicaram que as ondas procedem de dois setores principais NE-E e SE-E, com 
predominância do primeiro (Bandeira et al. 1975). 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. Martin 
et al. (1993) destacam que esse modelo pode ser perturbado pelo Fenômeno El Niño. Em 
período de ação deste fenômeno, a passagem das ondas meridianas de média e alta 
troposfera é bloqueada pela presença de forte e permanente corrente de jato subtropical. 
Este bloqueio faz com que as zonas frontais permaneçam no S e SE do Brasil, originando 
alta pluviosidade, enquanto que ao norte, ocorre seca. Em janeiro e fevereiro de 1995, sob 
o efeito do Fenômeno El Niño, o Estado de São Paulo registrou altos índices 
pluviométricos, enquanto no Espírito Santo foram extremamente baixos. 
Conseqüentemente, nos períodos de atuação do Fenômeno El Niño, as ondas do setor sul, 
geradas pelas advecções polares, não atingem o litoral capixaba, o que faz com que as 
frentes de ondas sejam originadas somente pelos ventos do NE-E. 
 
Os dados sobre altura e período das ondas obtidas pelo INPH (Instituto Nacional de 
Pesquisas Hidroviárias), entre março de 1979 a setembro de 1980, nas proximidades de 
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Tubarão, Vitória, revelam 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.” (Albino J. et al. Obra citada). 
 
No trabalho “Processos Costeiros Condicionantes do Litoral Brasileiro”, Moysés 
Gonsalez Tessler e Samara Cazzoli y Goya confirmam os dados mencionados acima: 
 
“Na costa sul e sudeste brasileira, entre Chuí (RS) e Cabo Frio (RJ), as ondas que 
atingem a costa são forçadas pelos ventos alísios em boa parte do ano (ondas de NE). 
Porém, para este setor do litoral, as ondas incidentes com maior capacidade de transporte 
sedimentar costeiro são as associadas aos sistemas frontais. Estas ondas incidentes dos 
quadrantes sul e sudeste apresentam em média um período de 10 a 16 segundos e uma 
altura de 1 a 4 metros”. 
 
 
Regime de Marés 
 
No mesmo trabalho de Moyses G. Tessler et al., pode se ler: 
 
“A amplitude das marés (a diferença de nível entre a preamar e a baixamar) é um 
elemento modelador da linha de costa, em função das velocidades de correntes a ela 
associadas. Estas correntes de marés são significativas no transporte sedimentar costeiro 
especialmente onde a variação da maré é expressiva. 
 
A maior parte do litoral brasileiro, do Estado de Alagoas ao Rio Grande do Sul, apresenta 
amplitudes de marés inferiores a 2 metros (micromarés). Estas têm importância pontual, 
apenas onde a geomorfologia propicia um aumento da velocidade da corrente de marés. 
 
Amplitudes superiores a 4 metros (macromarés) ocorrem apenas no Estado do Maranhão, 
em parte do Pará (Salinópolis) e no litoral sul do Cabo Norte (Amapá). Nesses locais as 
correntes de marés possuem capacidade para modificar a morfologia da linha de costa e 
da plataforma continental interna. O restante do litoral e alguns trechos do litoral da 
Bahia e Sergipe apresentam mesomarés com amplitudes entre 2 e 4 m.” 
 
 
As Profundidades Naturais 
 
Infelizmente, fora dos mapas da Marinha não há disponibilidade de dados batimétricos 
nas proximidades da costa do Espírito Santo. Exceto os dados específicos de portos 
existentes ou de alguns portos em planejamento, os dados batimétricos existentes só 
podem servir de orientação para estudos mais detalhados. 
 
A observação dos mapas do DHN mostra que: 
 

- a 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 apresenta 
condições excelentes, bem próxima da costa e da baixada de Maimbá. Logo mais 
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ao sul, em Ubu, o terminal aproveita condições favoráveis de profundidades. 
Essas condições não se repetem mais no trecho ao sul de Anchieta; 

- as linhas batimétricas de -10 e -15 m já mostram situações mais favoráveis no sul 
do Estado. 

 
Ao discutirmos a localização possível de portos, voltar-se-á a este assunto. 
 
No entanto, em função da análise acima, parece ser lógico procurar explorar ao máximo o 
potencial dos portos existentes, que estão localizados nos pontos naturais mais favoráveis 
à atividade portuária. 
 
 

2.3.4 O Potencial Terrestre para Desenvolvimento Portuário 
 
Dois fatores condicionantes devem ser considerados: os acessos terrestres e a 
disponibilidade de áreas de retaguarda, existentes ou que possam ser geradas via aterros. 
 
 
Os Acessos Terrestres 
 
Os estudos sobre acessos terrestres (rodoviários e ferroviários) para as alternativas de 
localização de novos portos analisadas estão desenvolvidos no capítulo Anexo. No 
entanto, procura-se aqui verificar os condicionantes que poderiam influir numa eventual 
localização portuária. 
 
Inicialmente, é preciso salientar que do ponto de vista portuário o Espírito Santo é 
essencialmente um Estado que movimenta granéis sólidos gerados ou destinados a outros 
estados, em particular Minas Gerais. Parte desses granéis é destinada a indústrias 
estabelecidas no Estado. Nesta categoria coloca-se o minério de ferro, o carvão, os 
fertilizantes e o ferro gusa. 
 
No campo da carga geral e carga unitizada, a movimentação é principalmente de cargas 
geradas no Estado, incluindo produtos siderúrgicos, pedras ornamentais, celulose e 
contêineres (café e pedras ornamentais). 
 
 
Os Acessos Rodoviários 
 
De uma forma geral os eixos rodoviários são usados por contêineres e pedras ornamentais, 
além de outras cargas gerais, pela proximidade do porto com suas regiões de produção ou 
mesmo pela inexistência de ferrovias para a sua movimentação. Verifica-se também um 
tráfego de fertilizantes e de derivados de petróleo por rodovia, saindo de Vitória e 
Tubarão, respectivamente. As outras cargas gerais como produtos siderúrgicos e celulose 
usam preferencialmente o modal ferroviário ou são produzidos perto do local de 
movimentação portuária. 
 
De uma forma geral, o Espírito Santo tem uma rede rodoviária racionalmente concebida e 
para a qual o Plano Diretor Rodoviário em elaboração deverá colocar as bases para sua 
ampliação e modernização. 
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O principal eixo de ligação para o sul é a BR-101, ligação com o Estado ao Rio de 
Janeiro, que se desenvolve relativamente perto do litoral. Entre a BR-101 e a costa, em 
paralelo, encontramos a ES-060 - Rodovia do Sol. 
 
Ao norte de Vitória, a BR-101 Norte se desenvolve relativamente longe da Costa. A 
Rodovia Litorânea (ES-010) segue a costa para o norte, mas suas condições de tráfego 
são, hoje, precárias. As ligações entre a BR-101 e a via litorânea são numerosas na região 
ao sul de Aracruz e Vitória. Ao norte de Aracruz, o acesso ao litoral se verifica 
essencialmente em dois pontos: São Mateus e Conceição da Barra. 
 
Para o oeste, duas rodovias ligam o Estado, e em particular Vitória, a Minas Gerais e à 
Região Centro-Oeste: a BR-262 e a BR-259. 
 
A problemática atual do acesso rodoviário aos portos existentes se prende muito mais a 
situações de congestionamentos urbanos que se verificam no Porto de Vitória e com um 
pouco menos de intensidade em Tubarão/Praia Mole. Em Vitória, está em andamento 
projeto de melhoria do acesso à Capuaba, que poderá atenuar o problema por alguns anos. 
Barra do Riacho e de Ubu, situados fora das zonas urbanas, não apresentam problemas 
rodoviários, além de gerarem pouca carga para este modal.  
 
Concluindo, para as cargas que demandam do modal rodoviário 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. Para essas mesmas cargas, a localização de um porto no sul 
do Estado permitiria um atendimento rodoviário melhor, com a rede viária atual. 
 
 
O Acesso Ferroviário 
 
O Espírito Santo é servido por duas linhas ferroviárias exploradas pela VALE: a Estrada 
de Ferro Vitória - Minas (EFVM) e a Ferrovia Centro-Atlântico (FCA). 
 
A EFVM, que liga Minas Gerais a Vitória e Barra do Riacho, foi originalmente 
concebida para escoar o minério de ferro da VALE em direção a Tubarão. Apesar de 
atualmente movimentar outras cargas, ainda se apresenta como uma ferrovia 
essencialmente destinada a servir para o escoamento do minério da VALE, tendo 
apresentado em final de 2007, início de 2008, fortes sinais de saturação. A crise 
financeira internacional liberou parte de sua capacidade, mas a situação verificada 
salientou a necessidade urgente de investimentos em aumento de capacidade, além da 
procura constante por aumento da eficiência. 
 
A FCA liga o Espírito Santo ao Estado do Rio de Janeiro e de lá a Minas Gerais e outros 
estados. Suas condições operacionais são 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. Mesmo a 
existência desse projeto na região sul do Estado não incentivou a FERROUS e a 
SAMARCO a modificar suas previsões de construção de novos minerodutos para 
movimentação de suas cargas até a costa. 
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A utilização de ferrovias na região sul do Espírito Santo pode ser modificada, no entanto, 
pela melhoria do eixo ferroviário Vitória/Rio de Janeiro/São Paulo, conforme proposto 
nos estudos ferroviários desenvolvidos para o PELTES. 
 
 
As Disponibilidades de Áreas de Retaguarda 
 
Observa-se inicialmente que uma área de retaguarda portuária pode ser gerada 
artificialmente por via de aterro, hidráulico ou não. Essa solução, no entanto, é cara. É 
interessante dispor de amplas áreas mais ou menos próximas da linha de costa a fim de 
permitir a instalação de atividades relacionadas com a movimentação portuária. 
 
Neste aspecto, a Grande Vitória apresenta-se como a região mais congestionada, 
favorecendo pouco a uma atividade portuária ligada ao hinterland. 
 
De Vitória a Barra do Riacho a região, embora muito urbanizada, apresenta-se como uma 
área suscetível de 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. 
 
 

2.3.5 Conclusão 
 
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. 
 



Estimativa da Capacidade de Atendimento 
Instalada nos Portos Existentes 
 

                                                                          102 

3. ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO INSTALADA NOS 
PORTOS EXISTENTES 
 
O propósito deste capítulo é de avaliar a capacidade de atendimento dos portos do 
Espírito Santo na sua situação atual. Em seguida, a partir das projeções de carga, será 
analisada a possibilidade de atendimento à demanda futura, definindo assim a eventual 
necessidade de instalações adicionais. 
 
Serão discutidos separadamente os seguintes portos e terminais: 
 

- o Porto de Vitória; 
- o Porto de Barra do Riacho; 

- os terminais existentes em Praia Mole, na Ponta de Tubarão; 
- o Terminal de Tubarão; 
- o Terminal de Ponta de Ubu. 

 
Em primeiro lugar, é necessário tecer algumas considerações sobre a metodologia 
empregada, inclusive com a definição do conceito de capacidade portuária e o processo 
de sua avaliação. 
 
 

3.1 Metodologia 
 

3.1.1 O Conceito de Capacidade nos Portos 
 
O conceito de capacidade de um porto está intrinsecamente ligado ao conceito de 
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. 
 
Ao conceito se juntam as características físicas estáticas do porto, que também 
apresentam suas limitações. 
 
O conceito de produtividade pode ser definido na área portuária de várias formas, 
dependendo do que se quer medir. Medir a produtividade da operação de um navio, por 
exemplo, é diferente de medir a produtividade da operação de um porão desse mesmo 
navio. Basta um porão de navio operar de forma deficiente para alterar substancialmente 
a produtividade geral do navio. 
 
Saliente-se que, não há uma concordância geral entre os estudiosos do assunto sobre 
essas definições. O que se entende por produtividade operacional de um navio, por 
exemplo? É a tonelagem movimentada pelo navio dividida pelo tempo gasto pelo navio 
entre hora da atracação e hora da desatracação? Ou é o tempo decorrido entre o início 
efetivo da operação e o seu encerramento? Na realidade, os dois conceitos são válidos 
dependendo do que se quer medir. 
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Outro ponto importante é a definição do tempo no qual o navio tem sua operação 
paralisada. Se um navio opera com três porões e dois estão paralisados por alguma razão, 
pode-se considerar a operação desse navio paralisada? A maior parte dos portos 
brasileiros registra uma paralisação do navio se todos os porões estão ociosos. Esse 
conceito, no entanto, não pode ser utilizado para a medição da produtividade de um 
equipamento específico em tempo operacional. 
 
Não há um padrão ou acordo definido sobre essas matérias. Em função dos objetivos da 
análise, a produtividade pode ser aferida de diversas maneiras, utilizando os dados 
disponíveis. 
 
Essas observações que podem ser estendidas a vários outros assuntos como armazenagem 
e recepção/entrega da carga visam a essencialmente mostrar ao leitor que ao tratar-se de 
capacidade portuária, trabalha-se com um conceito não delimitado claramente e que 
depende amplamente, como veremos, do analista e até de sua experiência. 
 
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 de carga e de sua eventual embalagem; 
- dos acessos terrestres; 

- dos condicionantes ambientais; 
- dos condicionantes de segurança. 

 
 
Os Acessos Marítimos 
 
As características do canal de acesso de um porto definem o maior navio que pode 
freqüentá-lo. São vários elementos que definem o canal e, dessa forma, os tipos de navios 
que podem freqüentá-lo: 
 

- largura do canal; 

- lâmina d’água e sua variação (marés, enchentes etc.); 
- raios de curva; 
- existência de possibilidade de cruzamento; 

- possibilidade de tráfego noturno; 
- correntes de marés e outras correntes; 
- sinalização. 

 
O Porto de Porto Alegre situado na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, é um 
exemplo típico de um porto que teria grandes potencialidades se o canal que o serve 
tivesse profundidade adequada para os navios modernos. Outro porto que sofre de 
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problemas de acesso é o Porto de Vitória, cuja concepção envelheceu devido às 
limitações de calado e às limitações da bacia de giro dos navios. 
 
Um porto pode ter dificuldade em permitir a entrada ou saída de embarcações devido a 
correntes muito fortes, obrigando a espera para atracação ou desatracação. 
 
 
O Navio 
 
Os seguintes elementos relacionados com o navio influenciam a operação: 
 

- o seu porte; 
- o número de porões a operar; 

- as características dos porões; 
- a disponibilidade de equipamento de bordo para operar a carga; 
- o nível de organização da carga nos porões (em especial no que tange a 

contêineres). 
 
É claro que uma grande quantidade de carga concentrada num porão não poderia ser 
movimentada com a mesma produtividade da sua operação em mais porões. Fertilizantes 
transportados em navios de carga geral não podem ser operados da mesma forma que em 
um navio graneleiro. 
 
 
O Terminal 
 
A produtividade operacional de um terminal depende dos seguintes fatores: 
 

- o parque de equipamentos; 
- as facilidades de armazenagem; 
- as facilidades de circulação interna, em especial perto do navio; 

- a disponibilidade de facilidades de manutenção de emergência; 
- o sistema de recepção e entrega de carga; 
- a iluminação noturna. 

 
Todos estes itens são óbvios e não exigem detalhamento. Mas sua conjugação está na 
origem do nível de eficiência do Terminal. 
 
 
A Carga e os Métodos Operacionais 
 
Cada tipo de carga apresenta um nível de produtividade operacional dependendo do nível 
de preparação que recebe para movimentação e também de suas características. Produtos 
siderúrgicos apresentam alta densidade de carga e a produtividade da sua operação pode 
ser mais alta do que a de madeiras serradas, por exemplo. 
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Também uma carga conteinerizada será operada de forma diferente de uma carga 
paletizada. A organização da lingada, por sua vez, depende muito do acondicionamento 
da carga e do nível de risco que se pode assumir no seu manuseio. 
 
Uma carga padronizada será armazenada mais facilmente do que uma carga diversificada. 
Um aspecto importante relacionado à produtividade da operação da carga é também o 
relacionado com o processamento alfandegário de liberação e a inspeção sanitária, 
quando couber. 
 
 
Os Acessos Rodo-ferroviários 
 
Congestionamentos rodoviários ou insuficiência de capacidade ferroviária também 
limitam a capacidade do terminal portuário, que pode sofrer da falta de carga a embarcar 
(ocorrência não muito rara no embarque de soja e farelos) ou da incapacidade de escoá-la, 
congestionando as áreas de armazenagem. 
 
Paranaguá e Santos são exemplos clássicos de insuficiência ferroviária, devido à subida 
da serra. Paranaguá durante a safra ainda sofre às vezes de longas filas de caminhões que 
não conseguem chegar rapidamente ao seu destino. No Espírito Santo, no Porto de 
Vitória, o transporte ferroviário do ferro-gusa é muito deficiente. 
 
 
Os Condicionantes Ambientais 
 
A ocorrência de chuvas é um dos elementos mais importantes nos atrasos verificados na 
movimentação de algumas cargas, em particular os granéis agrícolas e os fertilizantes. 
 
Ventos fortes podem colocar em perigo a estabilidade de guindastes e exigir a paralisação 
das operações. 
 
Ondas altas podem exigir a desatracação de navios, como se verificou várias vezes em 
Tubarão. 
 
 
Segurança 
 
As exigências relacionadas com a segurança da carga e a necessidade de sua inspeção 
acarretam, em alguns casos, paralisações e atrasos nas operações. 
 
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. Por isso, a capacidade de um porto pode ser definida por um intervalo e 
mesmo quando for apresentado um número único, deve-se considerar que poderia sofrer 
variações para cima ou para baixo. 
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Como o custo de espera do navio é o custo econômico mais alto verificado num porto, 
considera-se muitas vezes que um porto deve ser expandido quando o custo de espera dos 
navios para operar supera ou é igual ao custo de um berço adicional. A capacidade de um 
terminal seria, então, a movimentação verificada quando o custo da espera de navios se 
tornar mais alto do que o custo da expansão portuária. 
 
Com base no exposto acima será apresentada a metodologia que foi usada para a 
estimativa da capacidade dos diversos terminais e portos estudados. 
 
 

3.1.2 O Processo de Avaliação da Capacidade Operacional 
 
O processo de avaliação da capacidade dos portos no Espírito Santo compreende as 
seguintes etapas: 
 

- diagnóstico da situação operacional com base nos dados existentes; 
- avaliação da capacidade nas circunstâncias atuais; 

- avaliação da capacidade com melhoramentos recomendados pelo PDZ ou pelos 
consultores. 

 
Conforme foi mencionado, a capacidade de um terminal é definida pelo ponto de maior 
estrangulamento operacional da cadeia operativa. Cada porto e/ou terminal será avaliado 
considerando, na medida do possível os seguintes elementos: 
 

- capacidade de movimentação na carga e descarga de mercadorias do navio; 
- capacidade de armazenagem; 

- capacidade de entrega e recebimento; 
- limitações dos acessos marítimo e terrestres. 

 
O primeiro item será detalhado por ser o elemento mais importante. Os outros serão 
citados quando for detectado um problema. 
 
A capacidade de movimentação é limitada normalmente pela ocupação dos berços. Em 
um porto não é aconselhável uma ocupação dos berços durante 100% do tempo. Em geral, 
isso significa que há navios esperando para atracar. Para a estimativa de uma taxa de 
ocupação razoável será usada, como ponto de partida, a tabela publicada no manual das 
Nações Unidas Port Development - A Handbook for planners in developing countries - 
segunda edição - 1985 (pag. 124). 
 
O Quadro 5.26 apresenta a tabela com valores de taxa de ocupação máxima aceitável para 
terminais operando um mesmo tipo de carga. Desde 1985, quando foi elaborada, houve 
uma evolução significativa nas condições dos portos e das frotas de navios. Por isso 
consideraremos os valores apresentados apenas como elemento de orientação. 
Reproduzimos a tabela a seguir: 
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Quadro 5.26 

TAXAS DE OCUPAÇÃO POR NÚMERO DE BERÇOS 

NÚMERO DE
BERÇOS

1 40
2 50
3 55
4 60
5 65

6 – 10 70

Fonte: Port Development – A Handbook for planners in
developing countries - UNCTAD, segunda edição - 1985

TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA 
RECOMENDADA (%)

 
 
Para poder entender esta tabela é necessário mencionar: 
 

- que os berços movimentam os mesmos tipos ou categorias de carga. Assim, um 
porto que dispõe de três berços de carga geral pode aceitar uma ocupação máxima, 
cada um, de 55%; 

- que a tabela trata de chegadas aleatórias de navios, ou seja, navios com chegada 
não programada com muita antecedência. Logo, a taxa de ocupação pode subir 
quando o sistema de “janelas de atracação” é usado ou quando existe certo nível 
de programação. 

 
A tabela da UNCTAD foi estabelecida em época de valores mais baixos para o custo do 
navio. Por isso, para cada caso, caberá ao Consultor estimar uma taxa de ocupação 
razoável, fruto da análise do diagnóstico, partindo dos dados disponíveis. 
 
A partir das conclusões obtidas em relação à situação atual, serão desenvolvidas quando 
possível estimativas de aumento de capacidade, considerando mudanças físicas e 
operacionais que não impliquem em investimentos de grande porte, como instalação de 
um sistema adicional de correias transportadoras ou construção de um cais novo. 
 
 

3.2 O Porto de Vitória 
 

3.2.1 Análise da Situação Operacional 
 
Apresentamos a seguir os resultados operacionais obtidos e não analisados na etapa de 
diagnóstico, ou seja, a produtividade durante o tempo de atracação. 
 
 
Produtividade Durante o Tempo de Atracação 
 
Período observado: ano de 2006. 
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Os Quadros 5.27 a 5.30 apresentam os resultados obtidos para os diversos berços do 
Porto de Vitória. 
 
 
Cais Comercial 
 

Quadro 5.27 

BERÇO 101 (carga geral): 57 atracações observadas

PRODUTIVIDADE % DAS ATRACAÇÕES

Até 100 t/h 43,8
101 - 200 t/h 28,1
201 - 300 t/h 19,3
301 - 450 t/h 8,8

Produtividade Média: 146 t/h

 
 

Quadro 5.28 

BERÇO 102 (carga geral): 39 atracações observadas

PRODUTIVIDADE % DAS ATRACAÇÕES

Até 100 t/h 82,0
101 - 450 t/h 18,0

Produtividade Média: 79 t/h
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Capuaba 
 

Quadro 5.29 

PRODUTIVIDADE % DAS ATRACAÇÕES

Até 50 t/h 17,8
50 – 100 t/h 33,9
101 - 200 t/h 33,9
201- 300 t/h 14,4

Produtividade do granito: entre 100 e 125 t/h
Produtividade do trigo ou malte: entre 100 e 150 t/h 

BERÇO 201 (carga geral - principalmente granito - 
e ocasionalmente granel sólido - trigo e malte):
 56 atracações observadas (21 atracações com trigo 
e/ou malte)

 
 

Quadro 5.30 

PRODUTIVIDADE % DAS ATRACAÇÕES

Até 100 t/h 39,5
101 - 200 t/h 37,0
201 - 300 t/h 19,7
301 - 350 t/h 3,8

BERÇO 202 (carga geral, granito e ocasionalmente 
granel sólido): 81 atracações observadas

Produtividade Média: 135 t/h
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TVV (Contêineres e granito essencialmente) 
 

Quadro 5.31 

PRODUTIVIDADE GERAL % DAS ATRACAÇÕES

Até 100 t/h 48,1
101 - 200 t/h 20,4
201 - 300 t/h 17,3
301 - 450 t/h 14,2

BERÇO 203: 162 atracações observadas

Produtividade Média: 215 t/h para os navios de granito e
carga geral; 109 t/h para os navios porta-contêineres.     

105 navios movimentaram contêineres

 
 

Quadro 5.32 

PRODUTIVIDADE 
CONTÊINERES 

(UNIDADES)
% DAS ATRACAÇÕES

Até 5 cont/h 37,1
5 - 10 cont/h 27,6
11 - 15 cont/h 14,3
16 – 20 cont/h 9,5
21 - 25 cont/h 10,5

Acima de 25 cont/h 1,0

BERÇO 203: 162 atracações observadas
105 navios movimentaram contêineres

Produtividade Média: 9,5 cont/h
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Quadro 5.33 

PRODUTIVIDADE GERAL % DAS ATRACAÇÕES

Até 100 t/h 69,3
101 - 200 t/h 3,9
201- 300 t/h 7,9
301- 400 t/h 12,4
401 – 500 t/h 3,5
501- 600 t/h 2,0

Acima de 600 t/h 1,0

BERÇO 204: 202 atracações observadas

Produtividade Média: 123 t/h para os navios porta-contêineres

 
 

Quadro 5.34 

PRODUTIVIDADE 
CONTÊINERES 

(UNIDADES)
% DAS ATRACAÇÕES

Até 5 cont/h 32,8
5 - 10 cont/h 28,8
11 - 15 cont/h 13,1
16 - 20 cont/h 9,1
21 - 25 cont/h 7,1
26 - 30 cont/h 4,5
31 - 40 cont/h 2
41 - 45 cont/h 2,6

BERÇO 204: 202 atracações observadas

Produtividade Média: 10,7 cont/h

 
 
O TVV informou que em função dos investimentos realizados e das ações de gestão 
feitas na operação do terminal, a produtividade dos berços 203 e 204 teria aumentado 
substancialmente, com reflexos positivos na capacidade do terminal. 
 
Segundo os dados informados, o terminal apresentou em 2007 um tempo médio de espera 
para atracação de navios de contêineres de 7,55 horas. Em 2008, a espera média para 
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atracação foi inferior a 1 hora, com o TVV apresentando uma produtividade média de 
aproximadamente 42 movimentos por hora. 
 
Os valores apresentados pelo TVV excluem os tempos de esperas considerados de 
conveniência do armador. 
 
 
Terminal de Peiú 
 

Quadro 5.35 

PRODUTIVIDADE GERAL % DAS ATRACAÇÕES

Até 50 t/h 86,5
51 - 100 t/h 5,5

101 - 200 t/h 7,4
Acima de 200 t/h 0,6

BERÇO 206 (Malte e Carga geral): 162 atracações observadas. 
A maior utilização é para supply-boats.

Produtividade Média: 27 t/h

 
 
 
Terminal do Paul - Ferro Gusa 
 

Quadro 5.36 

PRODUTIVIDADE GERAL % DAS ATRACAÇÕES

Até 200 t/h 13,5
201 - 400 t/h 64,9
401 - 600 t/h 18,9

Acima de 600 t/h 2,7

BERÇO 905: 37 atracações observadas

Produtividade Média: 384 t/h
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3.2.2 Análise da Capacidade Atual do Porto de Vitória 
 
A capacidade de um terminal corresponde à seguinte fórmula: 
 
C = Pn* 8.712*To 
 
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. 
 
Serão analisados a seguir os diversos terminais separadamente. 
 
 
Cais Comercial 
 
O berço 101 apresenta uma baixa taxa de ocupação. Os atrasos para atracação verificados 
devem-se ao fato de que os navios atracados no berço 102 ocupam parte do berço 101 e 
também ao fato de que navios atracam neste berço quando percebem que outro berço não 
estará disponível. O berço 102 apresenta uma alta taxa de ocupação (64%). A 
produtividade média é baixa neste último berço: 79 t/h contra 146 t/h no berço 101. 
 
Para o cálculo da capacidade desse terminal será considerada uma produtividade média 
de 100 t/h para uma taxa de ocupação aceitável de 60%. Será considerado também que 
somente 1,5 berços são disponíveis. A estimativa da capacidade do Cais Comercial é de 
aproximadamente 800.000 t/ano. 
 
Somente dois armazéns são usados, obrigando grande parte da movimentação ser 
processada por entrega direta, com caminhão ao costado. Deve-se salientar que se trata de 
um terminal com características urbanas, sofrendo, na rua adjacente, do excesso de 
tráfego de veículos não ligado à atividade portuária. Algumas obras de melhoramento 
estão sendo desenvolvidas como a adequação do gate, mas a capacidade do terminal 
continuará sendo limitada. 
 
Capacidade anual estimada: 800.000 t. 
 
 
Capuaba (Berços 201 e 202) 
 
Esses berços apresentam uma alta taxa de ocupação (90% e 76% respectivamente). As 
esperas para atracar são altas. As produtividades por navio se situam entre 100 e 135 t/h. 
Consideraremos para avaliação da capacidade do cais uma taxa de ocupação aceitável de 
70%, considerando que existem alternativas de atracação no porto para a maior parte das 
cargas. Será admitida uma produtividade média entre 100 e 120 t/h. 
 
Capacidade anual estimada: 1.200.000 t a 1.450.000 t. 
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TVV (Berços 203 e 204) 
 
O terminal apresentou em 2006 um elevado tempo de espera para a atracação dos navios, 
apesar da sua taxa de ocupação não ser muito alta (cerca de 60%), provavelmente devido 
às restrições do tráfego noturno de embarcações. A produtividade do terminal foi 
influenciada, pelo tipo de navio recebido, pelas condições operacionais existentes do 
terminal e pelos acessos terrestres limitados (apesar de estarem em fase de reforma). 
 
Considerando-se uma produtividade média de 300 t/h, bem acima da medida em 2006, e 
uma taxa de ocupação de 80%, com atracação razoavelmente programada, obtém-se uma 
capacidade de 4.000.000 t/ano para os dois berços. A redução dos fatores negativos que 
influenciam a produtividade do terminal poderão elevar essa capacidade a nível maior. 
Mas a maior parte destes fatores não depende do TVV. 
 
Capacidade anual estimada: 4.000.000 t. 
 
 
Terminal de Peiú 
 
A taxa de ocupação do terminal é de 55%. A espera para atracar, apesar de substancial, é 
menos acentuada do que nos outros berços. A produtividade média da operação é muito 
baixa devido à pequena consignação média e à falta de armazenamento (exceto para o 
malte). 
 
O cais de Peiú poderia chegar tranquilamente a uma capacidade operacional de 100 a 
150 t/h para carga geral e granéis, com uma de taxa de ocupação de 70%. Atingiria, dessa 
forma, uma movimentação anual entre 600.000 e 900.000 t. 
 
Capacidade anual estimada: 600.000 t a 900.000 t. 
 
 
Paul (Ferro Gusa) 
 
Com 50% de taxa de ocupação o terminal apresenta níveis altos de espera de 
embarcações, o que indica problemas de programação, apesar de os exportadores de ferro 
gusa estarem organizados em associação. O terminal apresenta facilidades limitadas para 
exportação, carecendo de armazenamento nas suas proximidades, além de contar com 
cais curto e com equipamento de pequena capacidade de carregamento. Os exportadores 
cogitaram várias vezes transferir a operação para um novo terminal próprio a ser 
construído. Ultimamente tem havido fuga de carga para o porto do Rio de Janeiro. 
 
Se considerarmos que com 50% de taxa de ocupação o terminal atingiu sua capacidade 
máxima, devido aos tempos de espera dos navios, tem-se uma capacidade anual 
aproximada de 1.800.000 t (com uma produtividade de 400 t/h por navio). 
 
O terminal apresenta-se inadequado para a movimentação de gusa, sendo recomendada a 
transferência da operação para outro local. 
 
Capacidade anual estimada: 1.800.000 t. 
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Resumo 
 
Apresentamos a seguir o Quadro 5.37 que resume a capacidade anual estimada para o 
Porto de Vitória. 
 

Quadro 5.37 

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

 
 
A esses números pode-se acrescentar o potencial em granéis líquidos do Terminal de São 
Torquato, que pode chegar a cerca de 1.400.000 t anuais se superar a sua dificuldade em 
armazenamento, e os terminais de serviços portuários a plataformas (FLEXIBRAS e 
CPVV) que podem chegar juntos a cerca de um milhão de toneladas. 
 
 
Conclusões 
 
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. Deve-se perguntar, no entanto, a pertinência de fazer investimentos 
substanciais no Porto em função das suas condições de acesso marítimo e terrestre e de 
suas instalações, comprimidas pela área urbana. 
 
 

3.3 O Porto de Barra do Riacho 
 

3.3.1 Análise da Situação Operacional Atual 
 
Apresentamos a seguir os resultados operacionais obtidos e não analisados na etapa de 
diagnóstico, ou seja, a produtividade durante o tempo de atracação. 
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Produtividade Durante o Tempo de Atracação 
 
Ano observado 2006. 
 

Quadro 5.38 

PRODUTIVIDADE % DAS ATRACAÇÕES

Abaixo de 50 t/h 3,2
50 - 100 t/h 3,7

101 - 300 t/h 23,2
301 - 500 t/h 33,5
501 - 700 t/h 25,1

701 - 1.000 t/h 9,3
Acima de 1.000 t/h 2,0

BERÇOS 920 e 921: 215 atracações observadas

 
 
A produtividade foi obtida pela divisão da tonelagem movimentada durante a escala pelo 
tempo de permanência no berço. 
 
As produtividades verificadas nos berços 923 e 924 foram: 
 

- barcaças que movimentaram entre 350 e 600 t apresentaram uma produtividade 
média de 25 t/h; 

- barcaças que movimentaram entre 3.500 e 7.000 t apresentaram uma 
produtividade média de 220 t/h. 

 
 

3.3.2 Análise da Capacidade Atual do Porto de Barra do Riacho 
 
A capacidade de um terminal corresponde à seguinte fórmula: 
 
C = Pn* 8.712*To 
 
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. 

 
A PORTOCEL atingiu uma taxa de ocupação muito alta para seus berços de carga geral 
(mais de 72%), com 2.000.000 t em média por berço. Com uma boa programação de 
navios e uma operação eficiente, é um excelente resultado. Os berços estão se 
aproximando de seu nível de saturação e a PORTOCEL já tomou providências para a 
construção de mais um berço. 
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Os cais de barcaças apesar de 65% de taxa de ocupação, poderiam chegar a 90% ou mais 
com uma programação mais rígida. A capacidade desses berços poderia atingir 
3.400.000 t/ano com a utilização de barcaças grandes (220 t/h/barcaça). 
 
Capacidade anual estimada para navios: 4.000.000 t. Com o berço adicional poderá 
chegar a 6.000.000 t/ano. 
 
Capacidade anual estimada para barcaças: 3.400.000 t. 
 
 

3.4 Terminais Portuários em Praia Mole 
 
As instalações portuárias em Praia Mole são compostas por dois terminais de uso 
privativo: 
 

- o Terminal de Praia Mole (TPM) - operado pela VALE (dona do Terminal); 
- o Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS) - operado pelo Condomínio 

ArcelorMittal, USIMINAS e Gerdau AÇOMINAS. 
 
 

3.4.1 Análise da Situação Operacional Atual 
 
Apresentamos a seguir os resultados operacionais obtidos e não analisados na etapa de 
diagnóstico, ou seja, a produtividade durante o tempo de atracação. 
 
 
Produtividade Durante o Tempo de Atracação 
 
Ano observado 2006. 
 

Quadro 5.39 

PRODUTIVIDADE % DAS ATRACAÇÕES

Abaixo de 50 t/h 2,0
50 -100 t/h 7,0

101 – 200 t/h 23,6
201 – 400 t/h 27,6
401 – 700 t/h 29,2

701 – 1.000 t/h 9,0
1.001 – 2.000 t/h 1,6

TPS (3 BERÇOS): 301 atracações observadas

Média observada: 372 t/h
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Quadro 5.40 

PRODUTIVIDADE % DAS ATRACAÇÕES

Abaixo de 200 t/h 1,2
201 – 500 t/h 5,9

501 – 1.000 t/h 39,0
1.001 – 1.500 t/h 42,0
1.501 – 2.000 t/h 10,7
2.001 – 2.200 t/h 1,2

TPM (2 Berços): 169 atracações observadas

Média observada: 1.090 t/h

 
 
 

3.4.2 Análise da Capacidade Atual dos Terminais em Praia Mole 
 
A capacidade de um terminal é calculada pela seguinte fórmula: 
 
C = Pn* 8.712*To 
 
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. 

 
 
Análise do TPM 
 
Seus dois berços, apesar de mostrar certa espera de navios, podem ainda aumentar sua 
produtividade com uma programação mais rígida de chegada das embarcações. 
 
Mantendo o sistema operacional existente, a taxa de ocupação dos berços poderia chegar 
a 80%. Considerando a média atual obtida de 1.090 t/h, a capacidade dos berços poderia 
chegar a 15.000.000 t. 
 
Estima-se que poderia se aumentar a capacidade do terminal em cerca de 20% 
(18.000.000 t) com o acréscimo de mais uma correia transportadora de 2.200 t/h. 
 
A capacidade de armazenagem existente seria adequada à demanda se o crescimento da 
movimentação for parcialmente destinado à ArcelorMittal, com a redução do prazo de 
estadia das demais cargas. 
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Capacidade anual do TPM: 15.000.000 t a 18.000.000 t. 
 
 
Análise do TPS 
 
O alto tempo de espera dos navios para atracar e a alta taxa de ocupação dos seus berços 
mostram que este terminal já ultrapassou o seu limite de capacidade. A sua capacidade 
econômica corresponderia a uma taxa de ocupação de 60%. Considerando a 
produtividade média medida de 372 t/h ter-se-ia então uma capacidade de 6.000.000 t 
para os três berços do TPS. 
 
Capacidade anual do TPS: 6.000.000 t. 
 
 

3.4.3 Conclusões 
 
Em Praia Mole o TPM pode, ainda, crescer mantendo suas condições operacionais atuais, 
necessitando, no entanto, de 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 deveriam ser executados. 
 
 

3.5 O Terminal de Tubarão 
 

3.5.1 Análise da Situação Operacional Atual 
 
O Terminal de Tubarão conta com os seguintes terminais: TPD 3, TPD 4, TMF e TGL. 
Apresentamos a seguir os resultados operacionais obtidos e não analisados na etapa de 
diagnóstico, ou seja, a produtividade durante o tempo de atracação. 
 
Ano observado 2006. 
 

Quadro 5.41 

PRODUTIVIDADE DURANTE O TEMPO DE ATRACAÇÃO

BERÇO
PRODUTIVIDADE 

MÉDIA (%)
OBSERVAÇÕES

TPD3 707 t/h 186 atracações observadas
Em 25 casos a produtividade média do navio 
superou 1.000 t/h. Somente em 13 casos foi 
superior a 1.300 t/h e em 18 casos foi inferior 
a 500 t/h.

TPD4 Clinquer: 289 t/h 95 atracações observadas
Demais cargas: 193 t/h

TMF ND
TGL ND
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3.5.2 Análise da Capacidade Atual do Terminal de Tubarão 
 
TPD3 
 
A exportação de soja e de farelos se processa por esse berço. A produtividade média está 
em torno de 700 t/h e a taxa de ocupação está em torno de 70% do tempo disponível ou 
76%, se considerar o período de safra. Como é difícil programar a atracação nesse 
terminal, a sua ocupação não deveria ultrapassar os 50 a 60%, reduzindo os tempos de 
espera dos navios. Sua capacidade econômica deve variar entre 3.000.000 e 
3.700.000 t/ano. Se considerarmos, no entanto, que o período de safra se estende de 7 a 9 
meses, sua capacidade fica reduzida a 2.250.000 ou 2.900.000 t/ano. 
 
A capacidade de armazenagem está adequada para este volume. 
 
Capacidade anual do TPD3: 2.250.000 t a 2.900.000 t. 
 
 
TPD4 
 
O terminal é essencialmente importador de granéis (fertilizantes e clínquer). A sua 
produtividade média pode ser avaliada em 250 t/h. A sua taxa de ocupação é muito alta, 
em especial em tempo de safra. A sua capacidade econômica, para uma taxa de ocupação 
entre 50 e 60%, poderia ser avaliada entre 1.000.000 e 1.300.000 t/ano. Se considerarmos 
o período da safra essa capacidade cairia para o intervalo entre 750.000 e 1.000.000 t/ano. 
 
Capacidade anual do TPD4: 750.000 t a 1.000.000 t. 
 
 
TMF 
 
A capacidade teórica de carregamento dos três carregadores do terminal (6.000 t/h, 
8.000 t/h e 16.000 t/h) é de 30.000 t/h para três navios simultaneamente. Se 
considerarmos uma produtividade real de 50% dessa capacidade, chega-se a 15.000 t/h. 
Considerando uma taxa de ocupação de 80% para os três berços, tem-se uma capacidade 
instalada de exportação de minério de 105.000.000 t/ano. 
 
Capacidade anual do TMF: 105.000.000 t. 
 
 
TGL 
 
O terminal está em fase de redução de sua atividade, pois está muito exposto ao mau 
tempo. Se considerarmos uma taxa de ocupação entre 60 e 70% e uma produtividade que 
pode variar de 50 a 100 t/h, a capacidade anual deste terminal pode ser estimada entre 
260.000 t e 600.000 t. 
 
Capacidade anual do TGL: 260.000 t a 600.000 t. 
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3.5.3 Conclusões 
 
A exceção do TGL, o Terminal de Tubarão está atingindo seu nível de saturação (se já 
não o ultrapassou) para as cargas que movimenta, à exceção do minério de ferro. 
 
 

3.6 Terminal de Ponta de Ubu (Terminal da SAMARCO) 
 
Análise da Capacidade Atual do Terminal 
 
A capacidade do terminal pode ser estimada pela fórmula: 
 
C = Pn* 8.712*To 
 
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 terminal dispõe de um carregador de 7.500 t/h de capacidade nominal. Considerando 
que pode chegar a uma eficiência de 40% dessa capacidade e considerando uma taxa de 
ocupação de 80%, com uma boa programação de atracação, o terminal tem capacidade de 
exportar cerca de 21.000.000 t de minério anualmente. 
 
O mineroduto que alimenta o terminal, no entanto, tem capacidade somente para 
16,5 milhões de toneladas secas por ano, o que mostra que o sistema está praticamente 
saturado. 
 
O terminal está aproveitando sua capacidade ociosa atual (Berço Leste) para descarregar 
carvão na base de 10.000 t por dia. 
 
A SAMARCO está duplicando seu mineroduto e deverá ampliar sua capacidade portuária 
e fabril. 
 
Capacidade anual do terminal na exportação de pellets: 16.500.000 t. Com o novo 
mineroduto poderão ser atingidas 21.000.000 t. 
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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. Não há, ainda, aqui uma intenção de definir 
uma estratégia de desenvolvimento portuário para o Espírito Santo, tema que será tratado 
no capítulo seguinte. 
 
Antes de prosseguir, 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 a aceitação e 
mitigação de alguns problemas ambientais. 
 
O nível de informação atualmente existente sobre os fatores condicionantes de um estudo 
de localização é precário. A batimetria da costa é pouco conhecida fora da área dos 
terminais existentes e de alguns em fase de planejamento. Os 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; 

- procurar concentrar a atividade portuária no menor número de locais, contrariando 
a tendência verificada hoje no Brasil, evitando a dispersão destas estruturas ao 
longo da costa e reduzindo, dessa forma,  o impacto ambiental na costa capixaba; 

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

- preservar um potencial portuário para as gerações futuras. Assinale-se que os 
melhores locais já foram aproveitados no Brasil e no Espírito Santo, o que 
condiciona a instalação de novos portos e terminais, na falta de melhores locais, 
em sítios artificialmente protegidos. 

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

- acessos terrestres existentes ou passíveis de serem construídos; 
- impacto ambiental limitado ou podendo ser controlado; 
- afastamento de zonas urbanas altamente povoadas; 

- custo realista de implantação e de manutenção. 
 
Observa-se que 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 litoral ao norte de Barra do Riacho não apresenta nenhum local 
particularmente favorável para uma implantação portuária, além de não responder 
especificamente a nenhuma operação de carga. Acrescente-se que nessa faixa do litoral 
existem muitas zonas de preservação ambiental delimitadas. 
 
A seguir, passamos a analisar os diversos locais identificados como passíveis de serem 
utilizados para a expansão da infra-estrutura portuária do Espírito Santo. 
 
 

4.1 Barra do Riacho 
 
As Ilustrações 4.1.1 e 4.1.2 mostram, respectivamente, a vista aérea e a planta batimétrica 
da região de Barra do Riacho. 
 

 
Fonte: Google Earth 

Ilustração 5.58 - Vista Aérea da Região de Barra do Riacho 

 
As análises efetuadas a seguir procurarão analisar a área de Barra do Riacho em termos 
do potencial de utilização da bacia atual e das possibilidades de expansão verificadas. 
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 Fonte: DHN, Marinha do Brasil 

Ilustração 5.59 - Planta Batimétrica da Região de Barra do Riacho 

 
Como foi exposto no capítulo de Diagnóstico da Situação Atual, 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 5.60). 
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Fonte: BRASPETRO 

Ilustração 5.60 - Projeto da PETROBRAS em Barra do Riacho 

 
A Ilustração 5.61 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 movimentada. Assinale-se que essa 
área remanescente poderá servir também para embarcações de atendimento a 
plataformas. 
 
Na mesma Ilustração apresenta-se, 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. 
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Ilustração 5.61 - Alternativa de Aproveitamento da Bacia Existente do 
Porto de Barra do Riacho 

 
É necessário salientar que a bacia existente no Porto de Barra do Riacho só permitirá 
navios com calados de até 12,5 m e que somente alguns navios do tipo PANAMAX 
poderão utilizá-la, dependendo de seu comprimento e da maré. O aprofundamento do 
canal está limitado pelo custo da dragagem que deve ser feita em laterita dura. Em 
decorrência desse maior custo de dragagem, apresenta-se a seguir, uma segunda 
alternativa de desenvolvimento portuário situada entre a bacia atual e a área do futuro 
estaleiro da JURONG. A alternativa apresentada 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. Essa solução exige que o 
escoamento atual das águas servidas da ARACRUZ seja revisto. 
 
A alternativa de expansão apresentada no PDZ existente não foi considerada porque gera 
áreas de retaguarda limitadas para um porto dessa envergadura. 
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A Ilustração 5.62 apresenta a localização proposta para essa última alternativa, entre a 
bacia atual do Porto de Barra do Riacho e o estaleiro da JURONG. A solução procura 
aproveitar os molhes da bacia existente e os projetados para a JURONG. 
 

Novo Porto

 

Ilustração 5.62 - Proposta de Expansão Portuária para o Porto de Barra do Riacho 

 
 

4.2 Ponta de Santa Cruz 
 
Esse local apresenta as seguintes vantagens (ver Ilustrações 5.63 e 5.64): 
 

- presença de uma plataforma granítica que penetra mar adentro e que chega 
rapidamente a profundidades de 15 a 20 m, relativamente próximas da costa; 

- possibilidade de gerar uma área de retaguarda razoável na saída do rio, 
independente da Ponta de Santa Cruz. 

 
Como desvantagens o local apresenta as seguintes: 
 

- necessidade de construção de um ramal ferroviário; 
- existência de pequena área urbanizada nas proximidades da Ponta de Santa Cruz; 
- problemática ambiental que torna difícil a implantação de qualquer porto no local. 
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  Fonte: Google 

Ilustração 5.63 - Vista Aérea da Região da Ponta de Santa Cruz 

 
O local exige ainda uma avaliação mais profunda do trajeto seguido pelos sedimentos 
provenientes do rio e que se depositam nas praias próximas, provavelmente ao sul da sua 
foz. A riqueza da fauna e da flora submarina está em vias de tornar essa zona área de 
proteção ambiental, inadequada para finalidades portuárias. 
 
Por isso, apesar de previamente selecionada, a Ponta de Santa Cruz não será considerada 
daqui para frente como uma alternativa válida para a implantação de uma nova infra-
estrutura portuária no Estado. 
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Ilustração 5.64 - Planta Batimétrica da Região Ponta de Santa Cruz 

 
 

4.3 Região de Ponta de Tubarão 
 
A área localizada entre os terminais existentes em Praia Mole e o terminal de barcaças da 
ArcelorMittal tem um potencial portuário que foi anteriormente estudado pela VALE. 
Nessa área, a ArcelorMittal também estuda a ampliação de seu terminal de barcaças para 
atendimento a navios de cabotagem e longo curso. 
 
As Ilustrações 5.65 e 5.66 apresentam as instalações portuárias atuais na área. A 
Ilustração 5.67 procura indicar a localização de um possível novo porto. 
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Fonte: Google 

Ilustração 5.65 - Vista Aérea da Região de Ponta de Tubarão 

 

 
Fonte: DHN 

Ilustração 5.66 - Planta Batimétrica da Região de Ponta de Tubarão 
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Ilustração 5.67 - Localização Possível de um Novo Porto em Ponta de Tubarão 

 
De uma forma geral, essa localização apresenta as seguintes vantagens: 
 

- águas profundas disponíveis;  
- infra-estrutura portuária existente, diminuindo o novo trecho de costa do ponto de 

vista ambiental; 

- acesso ferroviário disponível. 
 
Como desvantagens, essa localização apresenta as seguintes: 
 

- acessos rodoviários congestionados e com características urbanas. 
- inexistência de retroárea para desenvolvimento industrial associado ao novo porto. 

 
Devem ainda ser avaliados os possíveis impactos da construção do novo porto sobre as 
operações e expansões das empresas localizadas nas regiões 
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4.4 O Porto Atual de Vitória 
 
As Ilustrações 5.68 e 5.69 mostram a localização do Porto de Vitória, a primeira num 
contexto mais amplo do estuário do Rio Santa Maria e a segunda num contexto mais 
restrito e mais detalhado. 
 

 
Fonte: Google 

Ilustração 5.68 - Vista Aérea da Região do Porto de Vitória - 
Contexto Geral do Rio Santa Maria 
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Fonte: Google 

Ilustração 5.69 - Vista Aérea Da Região Do Porto De Vitória – Contexto Urbano  

 
O Porto de Vitória, como alternativa de localização para novas instalações portuárias, 
apresenta as seguintes vantagens: 
 

- infra-estrutura portuária existente e tradicional; 
- acesso ferroviário do lado de Vila Velha. 

 
Como desvantagens, podemos relacionar: 
 

- profundidades limitadas e canal de acesso relativamente estreito, com limitações; 

- custos de dragagem altos, com exigência de derrocamentos para aprofundamento; 
- existência de forte pressão urbana sobre a área portuária; 
- acessos rodoviários urbanos e muito congestionados; 

- áreas de retaguarda insuficientes; 
- áreas de expansão muito limitadas. 

 
As obras de aprofundamento programadas para 14,5 m no canal de acesso e na bacia de 
evolução não resolvem o problema das limitações de áreas de retaguarda e dos 
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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. 
 
Como conclusão, a análise indica que o Porto de Vitória não apresenta um potencial 
importante de desenvolvimento portuário. A expansão portuária do Estado deve procurar 
outros locais para um novo porto público. 
 
 

4.5 A 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 -10m se encontra razoavelmente perto 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 5.70 a 5.72 apresentam a situação atual das instalações na região. A 
Ilustração 5.73 mostra uma alternativa para o aproveitamento do local para a construção 
de um novo porto. 
 
A região apresenta as seguintes vantagens: 
 

- acessos rodoviários existentes. Deverá ser construído um ramal da ferrovia 
Litorânea Sul para acesso à área do terminal que a VALE deverá construir; 

- profundidades boas 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 às 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. 
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Fonte: Google 

Ilustração 5.70 - Vista Aérea da Região Meaípe – Ubu 
 

 
Fonte: DHN 

Ilustração 5.71 - Planta Batimétrica da Região Meaípe - Ubu 
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Fonte: Google 

Ilustração 5.72 - Vista Aérea da Região de Ubu 

 

 

Ilustração 5.73 - Alternativa de Desenvolvimento Portuário na Região de Meaípe - Ubu 
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4.6 A Região de Itapemirim 
 
A análise dessa região (Ilustração 5.74) foi incluída por ter sido considerada por 
empreendedores privados como alternativa para a implantação de um novo porto para 
operação de contêineres. No entanto, a área se encontra na região de influência do Rio 
Paraíba do Sul, recebendo depósitos expressivos de seus sedimentos. 
 
A alternativa para um novo porto nessa área deveria ter características offshore, com 
investimentos elevados de dragagem para operar navios modernos de maior calado, a 
menos que seja voltado para o atendimento da cabotagem. Por outro lado, em decorrência 
da influência do Rio Paraíba do Sul, qualquer obra de dragagem teria provavelmente, 
como conseqüência, um assoreamento substancial das praias na região (Ilustração 5.75). 
 
Dessa forma, a área não será considerada como alternativa para a expansão do sistema 
portuário do Estado. 
 

 
Fonte: Google 

Ilustração 5.74 - Vista Aérea da Região da Foz do Rio Itapemirim 
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Ilustração 5.75 - Planta Batimétrica da Região do Rio Itapemirim 

 
 

4.7 A Região do Rio Itabapoana 
 
As Ilustrações 5.76 e 5.77 apresentam a situação atual da região. Também aqui a presença 
dos sedimentos fluviais gera uma declividade da costa relativamente suave o que faz que 
o terminal projetado pela FERROUS só encontre águas com profundidades adequadas a 
cerca de 3 km da Praia, aproveitando uma ligeira aproximação da batimétrica de -10 m e 
da batimétrica de -20 m (Ilustração 5.76). 
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Fonte: Google Earth 

Ilustração 5.76 - Vista Aérea da Região da Embocadura do Rio Itabapoana 

 

 
Fonte: DHN, Marinha do Brasil 

Ilustração 5.77 - Planta Batimétrica da Região do Rio Itabapoana 

 
A observação do mapa da DHN permite identificar uma oportunidade na margem norte 
do rio Itabapoana, com o aproveitamento do Baixio dos Moleques para aterro hidráulico 
ou fundações menos custosas. No entanto, a presença de um núcleo urbano na área e a 
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proximidade do limite com o Estado do Rio de Janeiro limitam o potencial desta 
localização. 
 
A Ilustração 5.78 mostra o projeto existente para a construção de um terminal portuário 
da FERROUS para exportação de minério de ferro. Como já se disse, esse terminal exige 
um acesso no mar de cerca de 3 km para de atingir profundidades que deverão ainda ser 
aumentadas para receber navios de maior porte, normalmente empregados no transporte 
de minério de ferro. Pelas informações colhidas, este projeto está sendo revisto. 
 
Conforme se sabe, a localização deste porto é mais em função do mineroduto do que das 
condições marítimas, pouco favoráveis. 
 

 

Ilustração 5.78 - Concepção Inicial do Terminal da FERROUS 

 
 

4.8 Plano Geral de Outorgas (PGO) - ANTAQ 
 
Em abril de 2008, a ANTAQ entregou à Secretaria Especial de Portos o estudo do Plano 
Geral de Outorgas para o Setor Portuário, com a Indicação das áreas prioritárias para 
instalação de portos públicos e concentradores de terminais de uso privativo. Foram 
identificadas 19 áreas, subdivididas em 45 micro áreas, com potencial para receber novos 
portos ou ampliar os existentes (Ilustração 5.79). 
 
No Espírito Santo, o estudo selecionou quatro áreas na costa do Estado, além de 
expansões em Vitória e Barra do Riacho: 
 

- trecho com aproximadamente 10 km entre os municípios de Nova Viçosa e 
Mucuri - profundidade natural entre 8 e 10 m; 

- trecho com aproximadamente 3,6 km próxima a Mucuri - profundidade natural 
entre 7 e 8 m; 

- trecho com aproximadamente 6 km no município de São Mateus - profundidade 
natural entre 9 e 14 m; 

- trecho com aproximadamente 3 km no município de Guarapari, próximo à 
Anchieta - profundidade natural entre 12 e 17 m. 
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Fonte: PGO - ANTAQ 

Ilustração 5.79 - Áreas Indicativas Selecionadas para Análise de Implantação de 
Novas Instalações Portuárias 

 
As três primeiras áreas apresentam baixa profundidade (um dos critérios adotados pelo 
PELTES foi o da proximidade da linha batimétrica de 20 m da costa). O quarto trecho 
situa-se nas proximidades de Ubu, local selecionando no PELTES. 
 
As expansões da área portuária em Vitória e Barra do Riacho indicadas pressupõem 
aterros nas áreas de Aribiri e Jaburuna, em Vitória, já analisadas, e um uso do solo na 
atual bacia de Barra do Riacho que não levou em conta o novo terminal da 
TRANSPETRO em construção. 
 
O estudo do PGO ainda não foi aprovado pela SEP, estando em fase de análise. Como 
mencionado, as áreas indicadas no PGO são preliminares, sendo recomendável a sua 
análise e compatibilização com as indicações do PELTES. 
 
 

4.9 Conclusões 
 
Existem poucos locais favoráveis para a implantação de novos portos públicos para 
atendimento da 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: 
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- a região de Barra do Riacho; 

- a região de Ponta de Tubarão; 
- a região de Meaípe - Ubu. 

 
Evidentemente pode-se implantar um porto em outros locais do litoral, mas serão em 
sítios menos favorecidos do ponto de vista de profundidade da lâmina d’água e de 
condições de disponibilidade de áreas de retaguarda, sem contar com a potencialidade de 
problemas ambientais. Para a expansão de suas atividades, a VALE elegeu a região de 
Ubu. A FERROUS escolheu um ponto da costa muito menos favorável do ponto de vista 
portuário devido, provavelmente, há considerações industriais e de transporte do minério 
por mineroduto. 
 
A análise para indicação dos locais mais favoráveis para a expansão da infra-estrutura 
portuária pública no Espírito Santo baseou-se 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 deverão influir na estratégia de desenvolvimento portuário do 
Estado: 
 

- a demanda projetada de movimentação de cargas; 
- a consideração da necessidade de um porto público alternativo ao Porto de 

Vitória; 

- o desejo de racionalizar o uso do litoral, concentrando a atividade portuária em 
alguns pontos predefinidos; 

- a preservação de locais potenciais para gerações futuras. 
 
 



A Estratégia do Desenvolvimento Portuário 
do Espírito Santo 
 

                                                                          143 

5. A ESTRATÉGIA DO DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

5.1 Introdução 
 
Identificados os pólos portuários potenciais do Espírito Santo, o próximo passo será a 
definição da estratégia do seu desenvolvimento que será função, essencialmente, da 
demanda de movimentação de carga. Fatores adicionais que deverão influenciar o 
desenvolvimento portuário serão, sem dúvida, os tipos de embarcações que freqüentarão 
o Espírito Santo e o aumento da produtividade operacional que poderá se verificar na 
movimentação das cargas consideradas. 
 
Para isso, a metodologia que será adotada será essencialmente 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; 

- 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. 
 
A análise será iniciada por uma visão individual de cada carga importante para depois 
proceder a uma consolidação espacial e estratégica dos resultados. 
 
No Anexo pode ser visto o estudo completo referente à Estimativa dos Grandes Fluxos de 
Cargas Portuárias, que serviu de base para as análises do presente capítulo. 
 
 

5.2 Análise das Cargas Importantes 
 
A relação a seguir mostra as cargas que serão 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; 
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- 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. 

 
É necessário salientar que muitas das considerações feitas abaixo são baseadas nas 
projeções de carga. O momento econômico mundial ainda envolve um grau razoável de 
incerteza e muitos acontecimentos imprevistos poderão ocorrer. Por isso procurar-se-á 
desenvolver uma estratégia prudente, mas que não implique em um estrangulamento do 
desenvolvimento do Estado. 
 
 

5.2.1 Minério de Ferro 
 
O minério de ferro é hoje exportado por três berços no terminal de Tubarão e por um 
berço no terminal da SAMARCO em Ubu. A FERROUS, uma empresa com capital 
estrangeiro, está se organizando para implantar um terminal próprio para exportação. 
 
O problema principal da exportação de minério de ferro é a capacidade limitada da 
ferrovia que serve o terminal da VALE em Tubarão. Segundo informações obtidas, a 
estratégia da VALE é expandir sua exportação a partir do norte do País onde o minério 
apresenta também uma qualidade superior. Paralelamente a isso, a VALE contratou 
estudo para avaliar a possibilidade de duplicar a capacidade da EFVM. É de se esperar 
que resultados operacionais só se façam sentir daqui a alguns anos, se o investimento for 
feito. 
 
Mesmo resolvido o problema da ferrovia, 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. 
 
A expansão de Ubu poderia ser feita em associação com a SAMARCO, que apesar das 
dificuldades existentes hoje, devido à crise econômica mundial, está considerando a 
ampliação de suas instalações portuárias. 
 
A FERROUS está desenvolvendo seu projeto independente em Presidente Kennedy, no 
sul do Estado, e não deverá fazer parte das expansões programadas para Ubu. 
 
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 
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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. 
 
 

5.2.2 Produtos Siderúrgicos 
 
O Quadro 5.42 apresenta duas hipóteses de projeções para a movimentação de produtos 
siderúrgicos no Estado, uma conservadora e a outra mais otimista em relação ao mercado 
mundial. 
 

Quadro 5.42 

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. Capuaba participa com 
certa tonelagem do volume movimentado quando os berços do TPS se encontram 
congestionados. 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 “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 ao mercado nacional por 
seu novo terminal, continuando a usar o TPS para exportações internacionais. 
 
O mercado de produtos siderúrgicos não se apresenta estabilizado nas suas intenções, 
podendo ainda haver mudanças substanciais na sua demanda em função da evolução da 
economia mundial. Nesse quadro, parece certa a expansão do TPS com projeto em fase 
adiantada de aprovação. 
 
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 
tranquilamente a previsão otimista de exportação. O terminal privativo da ArcelorMittal 
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(o “Porto Marlim”), apesar de ser planejado para atender a demanda por cabotagem 
poderá se constituir em terminal reserva em caso de serem ultrapassadas as previsões. 
 
 

5.2.3 Carvão e Outros Granéis Siderúrgicos Importados 
 
O Quadro 5.43 resume as projeções de carvão baseadas nos planos existentes antes da 
crise econômica. Considerou-se uma defasagem no tempo para a implementação desses 
planos, mas é óbvio que antes de qualquer investimento é necessário verificar a validade 
dos números projetados. 
 

Quadro 5.43 

PROJEÇÕES DE CARGA
CARVÃO (em Toneladas)

CARVÃO CARVÃO
(USINAS OPERANDO 

HOJE)
(USINA PROJETADA 

PELA VALE)

2011 14.168.000 - 14.168.000
2015 15.590.000 3.500.000 19.090.000
2020 17.570.000 3.500.000 21.070.000
2025 19.801.000 3.500.000 23.301.000
2030 22.316.000 3.500.000 25.816.000

TOTAL 
CARVÃO

ANO

 
 
A capacidade máxima do TPM na situação atual (2 berços, 3 correias e quatro guindastes) 
é de 15.000.000 de toneladas/ano o que atenderia mal a demanda prevista para o ano 
2015, considerando as usinas atuais. Se a VALE acrescentar ao sistema atual uma correia 
transportadora e uma ponte de suporte, aumentando a capacidade de estocagem, poderia 
se atingir cerca de 18. 000.000 de toneladas/ano, o que permitiria atender a previsão para 
a demanda em 2020, para as usinas em operação hoje. A possibilidade de expansão da 
área de estocagem depende de um aterro hidráulico ao norte do terminal, problemático 
por razões ambientais e não cogitado por enquanto. A implantação de um terceiro berço 
no prolongamento dos atuais parece também problemática devido à necessidade do 
prolongamento do molhe atual e à falta de áreas de retaguarda e de recepção para as 
cargas. 
 
Por isso, parece mais interessante a construção de dois novos berços em Ubu que 
atenderiam às necessidades também da nova usina da VALE em Anchieta. Esses berços 
teriam a capacidade de atender a uma movimentação de pelo menos 10 milhões de 
toneladas/ano. Caso a VALE construa uma segunda usina no Sul do Estado, conforme 
intenção declarada, os novos berços poderiam atender também a essa usina siderúrgica. 
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5.2.4 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. Mesmo atracados no 
Paul, que possui um cais considerado curto, os navios devem sustar sua operação para 
translação, de forma a permitir que a lança do carregador alcance o novo porão a ser 
operado. 
 
Coincidindo com o encerramento da gestão da VALE no Paul, com outra empresa 
assumindo a operação, a exportação de gusa deslocou-se em grande parte para o Porto do 
Rio de Janeiro. Nesse Porto, sofre também de uma 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 5.44. 
 

Quadro 5.44 

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. 
 
A atual capacidade anual de exportação por Paul, com as limitações existentes, é de 
1,8 milhões de toneladas. O cais do Paul tem apresentado uma produtividade média de 
aproximadamente 400 t/h. 
 
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 
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segundo berço com a mesma produtividade. Esta situação atenderia tranquilamente 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. 
 
A localização desses berços não poderia ser em Vitória por falta de espaço de 
armazenamento e pelas limitações existentes para a navegação. Deveriam ser localizados 
preferivelmente em um dos novos sítios portuários planejados, com acessos adequados e 
com amplas áreas de armazenagem, incluindo um pequeno pátio de triagem. 
 
 

5.2.5 Trigo e Malte 
 
Essas duas cargas estão consideradas em conjunto, sendo movimentadas nos mesmos 
terminais em Vitória. O Quadro 5.45 resume as projeções previstas para essas cargas. 
 

Quadro 5.45 

PROJEÇÕES DE CARGA
TRIGO E MALTE (em Toneladas)

ANO TRIGO MALTE

2011 285.000 216.000
2015 334.000 252.000
2020 416.000 314.000
2025 518.000 392.000
2030 646.000 488.000

 
 
O trigo abastece moinhos próximos ao Porto de Vitória e o malte é uma carga ligada à 
existência do FUNDAP. Suas movimentações devem permanecer sendo efetuadas por 
Vitória, em especial se forem executadas as obras de aprofundamento de canal previstas 
para o porto. Os volumes não justificam a construção de um terminal especializado e a 
presença dos silos no terminal atual não permitem a migração dessas cargas com 
facilidade para outros locais. 
 
Após 2020, deve-se analisar a viabilidade da construção de um novo terminal 
especializado para essas cargas, dependendo da situação da demanda e do tamanho dos 
navios desejados. 
 
 

5.2.6 Soja e Farelos de Soja 
 
O Quadro 5.46 resume as projeções de demanda previstas para estas cargas. 
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Quadro 5.46 

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

 
 
As limitações hoje existentes para as exportações de soja e seus farelos estão no 
transporte ferroviário, conforme já comentado. Mesmo resolvidos esses problemas, a falta 
de área de retaguarda no TPD em Tubarão reduziria o seu potencial de crescimento. 
Obviamente pode-se considerar um fluxo de caminhões como em Paranaguá ou Santos e 
mesmo Rio Grande. No entanto, isso congestionaria a área de Tubarão. 
 
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. 
 
 

5.2.7 Fertilizantes 
 
O Quadro 5.47 resume as projeções previstas para essas cargas. 
 

Quadro 5.47 

PROJEÇÕES DE CARGA
FERTILIZANTES (em Toneladas)

ANO FERTILIZANTES

2011 1.527.000
2015 2.265.000
2020 3.254.000
2025 4.736.000
2030 5.405.000
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O problema da operação portuária de fertilizantes reside na sua diversidade, na 
complexidade do seu armazenamento, no tipo dos navios que os transportam e no fato de 
que a maior parte dos navios descarrega sua carga em vários portos. Em decorrência, a 
produtividade da operação é baixa. É de se esperar que a capacidade de movimentação de 
fertilizantes no TPD4 de Tubarão seja atingida com 2.000.000 de toneladas/ano. Até 2030 
seriam necessários 2 berços adicionais, um novo berço para operação imediata e um 
segundo para atender à necessidade de expansão da capacidade. 
 
A implantação desses novos berços, que deveriam ter entre 250 e 300 m de comprimento, 
deverá ser feita em um novo porto público, discutido mais adiante. 
 
 

5.2.8 Açúcar 
 
Mantidas as condições atuais de mercado, a movimentação de açúcar no Espírito Santo 
não deve atingir, no futuro, volumes expressivos em tonelagem (Quadro 5.48). 
 

Quadro 5.48 

PROJEÇÕES DE CARGA
AÇÚCAR (em Toneladas)

ANO AÇÚCAR

2011 191.000
2015 203.000
2020 215.000
2025 224.000
2030 233.000

 
 
Em decorrência, a operação de açúcar na exportação deverá ser feita em berço de uso 
múltiplo, que será discutido a seguir, neste relatório. 
 
 

5.2.9 Celulose 
 
A movimentação de celulose está concentrada no terminal da PORTOCEL, em Barra do 
Riacho. Até a Suzano, que operava no Porto de Vitória passou a operar naquele terminal. 
 
O Quadro 5.49 apresenta os volumes de celulose estimados para exportação, 
considerando a duplicação da VERACEL em 2015, a expansão da SUZANO em 2020 e a 
nova planta em Governador Valadares, também em 2020. 
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Quadro 5.49 

PROJEÇÕES DE CARGA
CELULOSE (em Toneladas)

ANO CELULOSE

2011 5.287.014

2015 6.290.000

2020 9.300.000

2025 9.300.000

2030 9.300.000

 
 
Com a construção do terceiro berço, espera-se que a PORTOCEL possa operar 
6.000.000 t (2.000.000 t por berço, em média), o que permitirá atender à demanda 
projetada para 2015. Para 2020, seriam necessários mais dois berços para atender à 
demanda, a menos de um aumento de produtividade substancial. 
 
A PORTOCEL tem lugar para um quarto berço na bacia atual. Completada a ocupação da 
área, deverá ser planejada a criação de uma bacia externa, incluída no seu plano diretor, 
ou então deslocar parte de suas atividades para outro terminal, como o novo porto em 
Ilhéus ou o Porto de Vitória. Uma alternativa adicional é a da utilização do lado sul da 
bacia atual de Barra do Riacho, dominando a agitação das águas internas. 
 
Em relação aos produtos florestais movimentados na PORTOCEL, estima-se que sua 
quantidade seja mantida em torno de 2,5 milhões de toneladas anuais, não alterando a 
demanda por facilidades portuárias. 
 
 

5.2.10 Veículos 
 
O Quadro 5.50 apresenta as projeções de carga, em tonelagem, estimadas para a 
movimentação portuária de veículos na importação. 
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Quadro 5.50 

PROJEÇÕES DE CARGA
VEÍCULOS (em Toneladas)

ANO VEÍCULOS

2011 58.000

2015 70.000
2020 89.000

2025 113.000

2030 152.000

 
 
A importação de veículos está muito ligada à existência do FUNDAP. Na medida em que 
esse programa de tributação continue a existir, incentivando a importação de veículos, 
deverá ser previsto um novo pátio de estacionamento e um novo cais para a descarga. 
Esse local só poderá ser do lado de Vila Velha do Porto de Vitória, que terá sua demanda 
diminuída com a entrada em operação de um novo porto público. 
 
 

5.2.11 Pedras Ornamentais em Bloco 
 
O Quadro 5.51 apresenta as projeções de carga, em tonelagem, para a movimentação de 
pedras ornamentais em bloco. 
 

Quadro 5.51 

PROJEÇÕES DE CARGA
PEDRAS ORNAMENTAIS EM BLOCO (em Toneladas)

ANO PEDRAS ORNAMENTAIS EM BLOCO 

2011 87.000

2015 98.000

2020 125.000

2025 159.000

2030 213.000

 
 
A tendência da exportação de pedras ornamentais é a exportação cada vez maior de 
produto acabado em contêiner e não de blocos de pedras. Por isso, a movimentação de 
blocos só exigirá no futuro a utilização de um berço em tempo parcial. Como os navios 
que operam esta carga são navios de carga geral com cerca de 200 m de comprimento, 
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sua operação poderá continuar a ser feita por Vitória, em Capuaba e no Peiú, facilitada 
ainda mais, se a movimentação de contêineres for transferida para outra localização. 
 
 

5.2.12 Contêineres 
 
O Quadro 5.52 apresenta as estimativas de projeções da movimentação de contêineres, 
em tonelagem. 
 

Quadro 5.52 

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, produtividade esta muito superior 
à produtividade medida 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. 
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5.2.13 Granéis Líquidos 
 
A PETROBRAS deve aumentar a operação de granéis líquidos nos portos do Espírito 
Santo. A base que está sendo construída em Barra do Riacho já está atraindo uma 
empresa especializada em tancagem de líquidos, que adquiriu um terreno nas 
proximidades do Porto. Não se espera, no momento, que o Espírito Santo se torne um 
exportador importante de etanol ou de álcool, mas no futuro essas cargas poderão ter um 
crescimento importante. 
 
Os derivados de petróleo deverão continuar a se tornar presentes no TGL, mas poderão 
também utilizar o futuro terminal da PETROBRAS em Barra do Riacho, ou outros 
terminais que vierem a ser construídos, se for confirmada a vocação da atual bacia de 
Barra do Riacho para granéis líquidos, no seu lado sul. 
 
Nas últimas reuniões mantidas com a ADERES Espírito Santo, mencionou-se o interesse 
de uma empresa em instalar um terminal privativo para líquidos a granel em Barra do 
Riacho. Deveria ser oferecida a esses usuários potenciais uma solução dentro da bacia 
atual de Barra do Riacho, de forma a consolidar a atuação do Porto nesse mercado. 
 
 

5.2.14 Produtos Destinados às Plataformas Petroleiras - bases de supply-boats 
 
A movimentação futura desse tipo de carga é de difícil estimativa, embora esteja em fase 
de crescimento acentuado. Esse crescimento se tornará explosivo quando as novas áreas 
do pré-sal iniciar a ser desenvolvidas. A PETROBRAS cogitou a implantação de uma 
base importante em Ubu, mas devido ao alto custo do investimento, o projeto está sendo 
aparentemente adiado. 
 
À medida que a movimentação de cargas no Porto de Vitória for transferida para outro 
local, pode se esperar que as atividades de atendimento a supply-boats aumentarão nesse 
porto. Atualmente operações do tipo já vêm sendo feitas em Peiú. Em Vitória, o Cais 
Comercial já pode ser utilizado. No futuro, Capuaba poderá ser usado parcialmente. O 
Saco do Jaburuna e Aribiri, no estuário de Santa Maria, são opções válidas desde que as 
áreas sejam liberadas, inclusive ambientalmente. 
 
 

5.2.15 Outras Cargas 
 
A movimentação de mercadorias classificadas como “Outras Cargas” tem se situado em 
torno de 600.000 a 800.000 t por ano. Isso faz com que o planejamento portuário deva 
prever certa folga para o atendimento a cargas diversas e não previstas. Por isso, deverá 
ser previsto pelo menos mais um berço de uso múltiplo, com concepção que permita sua 
adaptação com certa rapidez a novas demandas. 
 
 

5.3 Conclusões 
 
Da análise efetuada pode-se concluir que as necessidades portuárias futuras do Espírito 
Santo em termo de berços adicionais aos existentes, serão as apresentadas no Quadro 5.53. 
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Quadro 5.53 

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

 
 

 



Distribuição Espacial do Desenvovimento 
Portuário do Espírito Santo 
 

                                                                          156 

6. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 
Inicialmente será discutida a necessidade de um ou mais novos portos públicos que 
complementariam o Porto de Vitória ou que o substituiriam. A partir da conclusão, 
apresentar-se-á uma estratégia espacial de desenvolvimento portuário no Estado. 
 

6.1 A Necessidade de Novo(s) Porto(s) Público(s) 
 
Apesar de todos os terminais privados do Espírito Santo operarem cargas de terceiros 
(Tubarão: TPD3, TPD4, TGL; Praia Mole: TPM e TPS; PORTOCEL), somente o Porto 
de Vitória opera debaixo de uma Autoridade Portuária presente e atuante. 
 
Como já mencionado, devido à pressão urbana, à falta de espaço, às condições limitadas 
de acesso marítimo e às instalações envelhecidas ou em via de envelhecer, 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 devido às 
limitações de comprimento do cais, que recebendo navios maiores, não poderá mais 
permitir a atracação simultânea de vários navios como tradicionalmente programado. 
Também é necessário salientar que o aumento do comprimento de cais do lado da Ilha de 
Vitória não resolveria o problema da falta de área de retaguarda e do 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, 
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 
(que está definindo sua expansão como porto escavado) 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 (ver Ilustração 5.61 no capítulo de Estudo das 
Localizações Portuárias Potenciais), 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 
de terminais de granéis líquidos, complementando a atuação da PETROBRAS, ou ainda, 
de terminais para supply-boats seria mais apropriada, por serem embarcações 
relativamente pequenas e poderem operar tranquilamente dentro da bacia. 
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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 da implantação dos novos berços necessários em um ou dois locais, 
controlando a tendência à dispersão portuária que se verifica ao longo da costa brasileira 
e, principalmente, da capixaba. Como já se viu, 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, com as empresas procurando reduzir 
ou neutralizar a pressão sindical da mão-de-obra portuária, além de fugir à burocracia da 
Autoridade Portuária. 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. 
 
 

6.2 As Localizações Possíveis de um Novo Porto Público 
 
Em decorrência do exposto acima e das análises efetuadas no capítulo de Estudo das 
Localizações Portuárias Potenciais, alguns sítios na costa capixaba foram estudados, 
resultando, para avaliação mais aprofundada, os seguintes locais: 
 

- Barra do Riacho: a bacia atual, e a região entre a JURONG e a bacia atual 
(Ilustrações 5.61 e 5.62); 

- Ponta de Tubarão: ao norte da área portuária atual dos terminais situados em Praia 
Mole, na Ponta de Tubarão (Ilustração 5.67); 

- Ubu: integrando o terminal da SAMARCO e o terminal projetado pela VALE em 
um complexo maior (Ilustração 5.73). 

 
Devido ao elevado custo de implantação dessas três alternativas, não é possível 
desenvolvê-las simultaneamente, a menos de um forte crescimento da demanda. De 
forma preliminar, as alternativas serão comparadas a seguir. No entanto, é recomendada a 
realização de um estudo comparativo mais aprofundado antes de decidir sobre qualquer 
opção, que deverá incluir levantamentos batimétricos e sondagens geológicas. 
 
Nessas condições, a recomendação do PELTES em relação ao assunto será o 
estabelecimento de um novo porto público, cuja localização definitiva será resultado de 
um estudo comparativo e aprofundado das três alternativas apresentadas. 
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Ilustração 5.80 - Localizações Possíveis de um Novo Porto Público - Barra do Riacho 

 

 

Ilustração 5.81 - Localizações Possíveis de um Novo Porto Público – Ponta de Tubarão 
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Ilustração 5.82 - Localizações Possíveis de um Novo Porto Público - Ponta de Ubu 

 
 

6.3 Comparação Preliminar das Alternativas de Localização do Novo 
Porto Público 
 
A comparação será feita sob três pontos de vista: 
 

- objetivos sócio-econômicos do Governo Estadual; 
- problemática ambiental; 
- características físicas. 

 
 

6.3.1 Objetivos Socioeconômicos do Governo Estadual 
 
O Quadro 5.54 apresentado a seguir resume a comparação entre três localizações 
considerando as diretrizes de política estabelecidas pelo Governo do Espírito Santo. 
 

- Descentralização industrial: o Espírito Santo procura criar outros pólos industriais 
fora da área da Grande Vitória, gerando assim centros populacionais menos 
dependentes deste centro urbano. 
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- Desenvolvimento de uma plataforma logística: o Estado quer reforçar o seu 
caráter logístico criando plataformas logísticas onde se integram rodovia, ferrovia 
e navegação. 

- Descentralização urbana do Estado: essa diretriz seria obtida pelo reforço de 
centros urbanos existentes, fora de Vitória, ou pela implantação de novos pólos 
urbanos. 

 
Quadro 5.54 

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

 
 
 

6.3.2 Problemática Ambiental 
 
Em princípio, é necessário salientar que as três localizações necessitam de muitos estudos 
complementares do ponto de vista ambiental. No entanto, cabe salientar que todas 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 5.55 resume o conhecimento preliminar existente. 
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Quadro 5.55 

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

 
 
 

6.3.3 Características Físicas 
 
O Quadro 5.56 resume a comparação das três localizações, considerando os critérios a 
seguir: 
 

- 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 5.56 

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

 
 
No Anexo pode ser vista a análise relativa aos Acessos Rodoviários ao futuro porto na 
Ponta de Tubarão, que se apresenta como a mais complexa devido ao grau de urbanização 
existente no entorno da área do porto. 
 
Devido a este fato, a equipe envolvida com o componente rodoviário do PELTES 
procurou aprofundar os estudos do acesso a à área em estudo com objetivo de: 
 

- verificar o impacto no tráfego urbano resultante da implantação de um porto 
público que movimente contêineres; 

- analisar a solução concebida pela equipe do componente rodoviário para 
solucionar a interseção das vias urbanas que dão acesso à região com a BR-101; 

- verificar o limite de acessibilidade do sistema viário, mantida as demais condições 
hoje existentes. 
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Os resultados obtidos comprovam a necessidade de investimentos elevados para a 
adequação das vias de acesso rodoviário à área prevista para implantação do novo porto 
na Ponta de Tubarão. 
 
 

6.3.4 Conclusões 
 
As três alternativas analisadas encontram-se bastante próximas em termos dos resultados 
da análise efetuada, considerando-se o nível de detalhamento das informações disponíveis 
e da análise que é possível desenvolver no estudo. 
 
Será necessário desenvolver, como já antes mencionado, estudos mais aprofundados com 
levantamentos batimétricos e geotécnicos, a fim de poder definir-se com maior segurança 
o local definitivo do novo porto público. Deve-se lembrar, mais uma vez, que as 
localizações não escolhidas devem permanecer como reserva para futuros 
desenvolvimentos portuários. 
 
 

6.4 Estratégia de Desenvolvimento Espacial do Sistema Portuário do 
Espírito Santo 
 

6.4.1 A 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 5.83) e incluirá Barra do 
Riacho, Vitória, Ponta de Tubarão e Ubu. A esses se somam os seguintes terminais de 
atendimento predominantemente privado (Ilustração 5.84): o terminal da ArcelorMittal, o 
terminal da FERROUS, o sistema PETROBRAS e a expansão do terminal da 
PORTOCEL ao norte do quebra-mar de Barra do Riacho. 
 

 
Ilustração 5.83 - Complexo Portuário do Espírito Santo com características públicas - 

Porto de Vitória, Ponta de Tubarão, Ubu e Barra do Riacho 
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Ilustração 6.4.2 - 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. 
 
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 ou até mesmo para a expansão da PORTOCEL, se desistir de 
sua expansão ao norte. 
 
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. 
 
Em Praia Mole a expansão do TPM em mais um berço é pouco provável, porque exigiria 
uma maior área de armazenagem para a carga, que não está hoje disponível e 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 estudar 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. 
 

 
Terminal da FERROUS 

(Presidente Kennedy) 

 
Terminal da 

ArcelorMittal 

 
Sistema Portuário da 

PETROBRAS 

 
Expansão 

PORTOCEL 
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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 seus armazéns, 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. 
 
Se a movimentação de líquidos a granel não se firmar em Barra do Riacho, a área sul da 
bacia poderá ser alocada a terminais para o atendimento de supply-boats ou mesmo para 
atender a expansão da PORTOCEL, como alternativa à construção de um terminal 
externo. 
 
 

6.4.2 A 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 a 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). 

 
A delegação de um porto é possível pela Lei n° 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 n° 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. 
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Como resultado dessa nova diretriz, o Porto Sul, a ser construído em Ilhéus, na Bahia, 
deverá ser concedido à iniciativa privada, não sendo integrado à administração da 
CODEBA. 
 
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 dos seus sobre os principais componentes, os portos e as 
ferrovias. 
 
O posicionamento do Estado será em função de sua visão sobre o sistema logístico global 
e da estratégia de desenvolvimento institucional que o suporta. É absolutamente 
necessário que exista em 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 
serão aprofundados no capítulo pertinente, relacionado com a parte institucional da 
estratégia recomendada. 
 
 

6.5 Cronograma de Implantação da Estratégia Portuária 
 
Conforme foi analisado, o desenvolvimento do sistema portuário do Espírito Santo se 
apoiará essencialmente em quatro pólos: 
 

- o novo Porto Público; 
- o complexo constituído pelos terminais em Praia Mole, Tubarão e o futuro 

terminal da ArcelorMittal; 

- o atual Porto de Vitória; 

- o Porto de Barra do Riacho, com sua vocação relacionada com o atendimento à 
celulose e mais recentemente aos granéis líquidos. 
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A esses pólos deve-se acrescentar o terminal da FERROUS, previsto no sul do Estado, e 
o sistema da PETROBRAS. 
 
Os quadros 6.5.1 a 6.5.4 resumem as ações necessárias e o cronograma para sua 
implantação. 
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Quadro 5.57 

NOVO PORTO PÚBLICO
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Estudos 
comparativos 

de localização e 
projetos

Construção 
dos molhes 
Dragagem e 
aterros (1)

Acessos rodo-
ferroviários

Infra-estrutura 
e proteção 
ambiental

Terminal de 
cargas diversas

Terminal de 
Contêineres
Terminal de 

soja e farelos
Terminal de 
fertilizantes
Terminal de 
ferro gusa

(1) Considera-se que o terrapleno estará a cargo do poder público, mas isso pode ser alterado de acordo com estudos de viabilidade específicos e após as pesquisas de campo.

Atividade
Anos

A cargo das Autoridades Governamentais

A cargo da iniciativa privada
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Quadro 5.58 

TERMINAL TPS EM PRAIA MOLE
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Reparo do 
Quebra-mar

Expansão do 
TPS (1)

Quarta correia 
do terminal de 

carvão

(1) A expansão do TPS poderá ser feita por etapas ou de uma vez, dependendo do projeto e da vontade das empresas.

Atividade
Anos

A cargo das Autoridades Governamentais

A cargo da iniciativa privada
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Quadro 5.59 

PORTO DE BARRA DO RIACHO 
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Estudo visando 
reduzir a 

agitação da 
água na bacia

Obras 
decorrentes do 

estudo

Construção de 
terminais de 

acordo com a 
demanda 

(granel líquidos 
e supply boats)

2 berços para 
operação de 

celulose

Atividade
Anos

A cargo das Autoridades Governamentais

A cargo da iniciativa privada
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Quadro 5.60 

PORTO DE VITÓRIA
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Dragagem de 
aprofundamento 

e derrocagem
Expansão do 

Cais Comercial

Modernização 
da descarga de 

trigo (2)
Terminais para 
"supply boats" 

(3)

(1)   Obras programadas pelo Governo Federal, com recursos do PAC.
(2)   Projeto recomendado que poderia aumentar a capacidade das instalações fixas.
(3) O prazo depende da demanda e da velocidade de obtenção das autorizações.

Atividade
Anos

A cargo das Autoridades Governamentais

A cargo da iniciativa privada
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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 
perto 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 n° 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 à 
instalação de empresas de abastecimento de plataformas petroleiras e em Barra do Riacho 
deveria integrar operações de líquidos a granel e de celulose. 
 
A iniciativa privada deveria unir seus esforços, aceitando a concentração das operações 
portuárias em alguns pontos do litoral, evitando que cada empresa procure resolver seus 
problemas de forma independente, provocando uma dispersão portuária ao longo de uma 
costa com disponibilidades cada vez mais escassas. 
 
A mão-de-obra portuária deveria adaptar-se às exigências de uma operação de cargas 
mais mecanizada e mais sofisticada, com treinamento do seu pessoal, com adequação às 
novas tecnologias. 
 
As autoridades públicas deveriam procurar reduzir os problemas burocráticos que 
emperram o sistema de decisão, melhorando e incentivando os processos de concessão e 
atraindo empresários para investir em portos públicos. Isso sem dúvida é possível, pois é 
o modelo existente na Europa e em alguns países da Ásia, sem falar nos Estados Unidos. 
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ANEXO 
 
1. EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS NO PORTO DE VITÓRIA 

 
O Quadro a seguir descreve o parque de equipamentos de propriedade da CODESA. 
 

CODESA
Equipamentos Disponíveis no Porto de Vitória

EQUIPAMENTO QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

Guindaste Elétrico Veb Kranbau DWK - 12,5t 2 Cais de Capuaba – Bom Estado
Guindaste Elétrico Veb Kranbau DWK - 12,5t 1 Cais Comercial – Bom Estado
Guindaste Elétrico Veb Kranbau DWK - 6,3t 3 Cais Comercial – Bom Estado
Sugador Pneumático CONDOR 1 Cais Comercial – Estado Ruim (Capacidade - 100t/h)
Guindaste Elétrico Veb Kranbau EWK - 3,2t 4 Cais Comercial – Estado Razoável

Cais de Capuaba – Estado Razoável
2 Capacidade Carregadora - 600t/h

Capacidade Descarregadora - 150t/h
Torres Sugadoras

 

De propriedade de arrendatários, dispõem-se dos seguintes equipamentos: 
 

- Terminal de São Torquato: Equipamento de Bombeamento - 500 m³/h; 

- Terminal de Ferro Gusa: Uma moega alimenta um carregador de capacidade 
nominal de 900 t/h. Este é móvel, sobre trilhos, mas não é telescópico; 

- Terminal de Peiú: Descarregadores: 350 t/h, 2x250 t/h. Balança Rodoviária: 80 t; 
- TVV - Terminal de Vila Velha S/A: três portêineres de 40 t; três transtêineres 

sobre pneus de 40 t; um transtêiner sobre trilho de 40 t e sete reach stackers de 45 
t; além de empilhadeiras diversas que atuam no armazém. 

 
 

2. ESTIMATIVA DOS GRANDES FLUXOS DE CARGAS PORTUÁRIAS 
CENÁRIOS PARA GRANDES FLUXOS DE CARGAS PORTUÁRIAS 
 

2.1 Apresentação 
 
A presente análise tem como objetivo a construção de um cenário mais provável sobre a 
movimentação de cargas pelos portos capixabas. 
 
Enquanto produto de um trabalho de perspectivas, junta objetividade - nas tendências 
observadas através de números - com avaliações menos apuradas, porém válidas, sobre 
fatos, eventos e fatores considerados de futuro. Tais avaliações levam em conta anúncios 
e intenções de investimentos privados e públicos que, de alguma forma, foram 
considerados relevantes e capazes de produzir impactos no fluxo de mercadorias que 
serão destinadas ou passarão pelos portos do Espírito Santo. 
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São também analisadas oportunidades de novas cargas, como de frutas e derivados da 
produção animal, bem como as relativas à atração de volumes adicionais de produtos 
originados nos Estados de Minas Gerais e Bahia. 
 
 

2.2 Premissas, Referências e Hipóteses 
 
Algumas premissas, referências e hipóteses foram adotadas no exercício da construção do 
novo cenário, a saber: 
 

- a crise mundial não deverá inibir a perspectiva de crescimento do comércio 
internacional por tempo indeterminado. A crise poderá ser mais longa do que se 
pode esperar, mas não suficiente para impedir exercícios de projeção que tomem 
como referência a volta à normalidade; 

- a volta à normalidade pressupõe o retorno a taxas de crescimento históricas de 
volumes movimentados pelo sistema portuário; 

- o Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo - ES 2025 é tomado como 
referência na linha do tempo, como processo de construção de um novo ciclo da 
economia capixaba. Nesse aspecto, agregação de valor, integração territorial e 
inserção mais competitiva das economias regionais, são assumidas como 
estratégias centrais; 

- nas estratégias acima assumidas junta-se ainda: a redução das desigualdades 
regionais, o combate à pobreza, a recuperação e preservação do meio ambiente e a 
qualidade das instituições públicas e privadas; 

- para efeito das projeções de fluxos de cargas destinadas aos portos do Espírito 
Santo tomou-se, sobretudo, o potencial representado pela área de influência do 
conjunto de portos, alcançável por ferrovias e rodovias. Portanto, não se trata 
apenas de projeções calçadas em tendências de séries históricas, muitas das quais 
podem estar comprometidas pela concorrência de portos em outros estados, 
principalmente do Rio de Janeiro; 

- as projeções também tomam como base - hipótese - a perspectiva de que as 
intervenções propostas para o sistema portuário capixaba devam funcionar como 
fator de atração de cargas; 

- a hipótese acima referida é contextualizada num ambiente competitivo onde 
portos como os projetados para Açu - RJ e Ilhéus - BA, com suas respectivas 
ferrovias, poderão servir a uma mesma região - ou contíguas - de emissão de 
cargas; 

- deve-se trabalhar na perspectiva da efetivação de um verdadeiro salto qualitativo 
no sistema de infra-estrutura do Espírito Santo (diversificação de cargas e 
agregação de valor), ou seja, a rigidez atual deve ser quebrada. 

 
 

2.3 Aspectos Metodológicos 
 

2.3.1 Fonte de Dados Secundários 
 
Os dados utilizados foram obtidos de várias fontes oficiais. 
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- ALICE - Banco de Dados do MDIC - Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 
Comercio; 

- CODESA; 
- SINDIEX; 
- IBGE; 

- USDA. 
 
 

2.3.2 Procedimentos Metodológicos 
 
Análise de tendência de séries temporais: TGA, análise gráfica, análise de consistência de 
tendência. 
 

- Projeções: aplicação de indicadores de tendência para os casos de tendências 
firmes; avaliação de potencial de geração de cargas a partir de bases regionais de 
produção no ES, MG e BA. 

- Baseline: anos de 2007 e 2008. 
- Linha do tempo: 2011 ainda absorvendo os impactos da crise; pressupõe decisões 

de adiamento de investimentos, em especial na siderurgia. 

- Ano 2015: volta à normalidade, mas ainda não retornando ao que se previa 
acontecer caso não ocorresse a crise. 

- Ano 2020: já considera impacto de novos investimentos, em especial em 
siderurgia, capacidade de produção de aglomerado de minério de ferro. 

- Anos seguintes: mantém a trajetória de crescimento ditado pelo incremento do 
PIB. 

 
 

2.3.3 Aspectos Relevantes 
 

- As projeções não se prenderam apenas a extrapolações de tendências históricas, 
mas também à evolução da produção da área de influência do sistema portuário e 
à capacidade de atração da infra-estrutura viária - ferrovias e rodovias - e 
portuária do Espírito Santo. 

- Nesse aspecto, trabalha-se na direção de que, ao serem melhoradas as condições 
de competitividade da rede de infra-estrutura - ferrovias, rodovias e portos - 
cargas surgirão e fluirão por fatores atuais e novos de atração. 

- A mera projeção de fluxos históricos - taxas de variação, trajetórias medidas 
através de regressões - tenderiam a reforçar aspectos já considerados restritivos do 
sistema portuário capixaba, preponderantemente voltado ao atendimento de fluxo 
de commodities. 

- Assim, cargas que hoje se apresentam em declínio ou que não são operadas pelos 
portos capixabas poderão ser admitidas no futuro, desde que, condições 
apropriadas sejam criadas, a exemplo de carnes e derivados (proteína animal), 
frutas frescas, etc. 
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2.4 Mapeamento das Principais Cargas Portuárias 
 

2.4.1 Histórico de Dados Consolidados 
 
De modo geral, a movimentação de cargas por portos do Espírito Santo em transações 
comerciais com o exterior aumentou nos últimos anos, tanto nas importações como nas 
exportações, e apresentou uma Taxa Geométrica de Crescimento Anual próxima aos 6%, 
conforme Quadro 1. 
 

Quadro 1 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
Em Toneladas

ANO EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES MOVIMENTAÇÃO

2002 98.065.648 11.782.637 109.848.285
2003 102.205.076 13.891.007 116.096.083
2004 112.682.013 13.569.425 126.251.438
2005 117.616.151 13.792.783 131.408.934
2006 120.082.338 14.431.756 134.514.094
2007 130.726.674 15.654.225 146.380.899

TGA 5,92% 5,85% 5,91%

Fonte: IJSN  
 
A pauta de exportação foi composta principalmente por minério de ferro, produtos 
siderúrgicos, subprodutos da celulose, cereais, pedras ornamentais, café e açúcar, 
conforme Quadro 2. É possível observar que poucos produtos de grandes empresas do 
estado representam quase que a totalidade das exportações em volume. 
 
Da mesma forma, a pauta de importação é composta por poucos grupos de produtos que 
representam mais de 90% no total importado em toneladas, englobando principalmente 
combustíveis minerais, adubos ou fertilizantes, cereais, fosfato de cálcio, automóvel, 
ferro e cobre, conforme se pode observar nos Quadros 3 a 6. 
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Quadro 2 

Em Toneladas

PRODUTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Minérios, escorias e cinzas 80.363.604 83.914.254 93.642.346 97.257.808 100.545.963 112.214.181 111.745.989
Ferro fundido, ferro e aço 9.811.481 9.927.959 9.806.313 9.823.321 8.568.750 6.479.822 7.028.021
Pastas de mad ou mat fibrosas celulósicas, etc 2.566.596 3.255.495 3.376.764 3.885.477 4.477.925 4.800.858 5.287.014
Sementes e frutos oleaginosos, grãos, sementes, etc 1.508.479 1.649.507 2.203.264 2.845.141 2.715.988 2.482.232 2.414.038
Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares, etc 1.404.294 1.340.694 1.630.807 1.465.338 858.327 944.323 1.081.620
Cereais 28.758 7.486 37.499 4 209.317 1.138.945 788.642
Sal,enxofre, terras e pedras, gesso, cal, cimento 241.034 684.798 673.108 905.261 1.121.317 1.050.576 757.651
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica, etc 596.358 296.572 359.678 483.248 617.014 664.444 523.908
Transações especiais 588.805 352.117 251.171 224.730 245.496 252.755 344.417
Café, chá, mate e especiarias 470.465 321.226 226.835 200.734 252.440 271.813 237.258
Papel e cartão, obras de pasta de celulose, de papel, etc 89.576 95.437 80.655 104.179 100.063 137.819 132.385
Açúcares e produtos de confeitaria 206.914 146.082 213.641 261.461 197.032 180.585 70.900

SUBTOTAL 97.876.363 101.991.627 112.502.081 117.456.700 119.909.631 130.618.354 130.411.841

% dos Principais Produtos no Total Exportado 99,8% 99,8% 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Outros 173.519 187.412 178.524 136.375 165.110 103.343 84.609

TOTAL GERAL 98.049.882 102.179.040 112.680.607 117.593.076 120.074.742 130.721.698 130.496.451

PORTOS DE VITÓRIA - EXPORTAÇÕES 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
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Quadro 3 

Em Toneladas

PRODUTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Comb minerais, óleos minerais, ceras minerais, etc 9.452.304 10.717.989 10.936.858 11.212.926 10.972.986 12.208.245 13.775.258
Adubos ou fertilizantes 573.559 974.897 1.203.297 1.061.128 949.792 1.358.902 1.282.870
Cereais 498.285 449.526 206.002 227.529 404.918 403.648 261.311
Sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento 261.611 478.165 212.174 177.869 146.478 196.241 222.542
Produtos da industria de moagem, malte, amidos, etc 208.745 230.813 221.241 208.325 198.325 187.951 198.043
Veículos autom., tratores, etc suas partes/acessórios 49.365 33.463 37.543 49.820 62.297 107.540 169.346
Ferro fundido, ferro e aço 42.048 53.248 14.885 36.166 68.728 176.461 158.669
Reatores nucleares, caldeiras, maq, etc, mecânicos 41.577 39.178 44.544 77.836 81.516 109.703 147.906
Obras de ferro fundido, ferro ou aço 32.550 290.634 61.598 71.153 880.224 70.344 91.288
Cobre e suas obras 58.806 70.525 55.110 66.322 74.535 117.679 70.436
Plásticos e suas obras 18.970 20.467 21.876 35.076 48.228 52.063 64.147

SUBTOTAL 11.237.820 13.358.904 13.015.130 13.224.152 13.888.025 14.988.778 16.441.815

% dos Principais Produtos no Total Exportado 95,42% 96,20% 95,96% 95,99% 96,30% 95,80% 97,13%
Outros 538.919 527.430 548.279 552.293 533.523 656.351 486.329

TOTAL GERAL 11.776.739 13.886.335 13.563.409 13.776.446 14.421.550 15.645.131 16.928.145

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

PORTOS DE VITÓRIA - IMPORTAÇÕES  
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Quadro 4 

Por Portos - Em Toneladas

PORTOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Barra do Riacho 2.112.797 2.130.845 2.322.249 2.796.390 3.080.525 3.450.998 4.329.061 4.582.486
Praia Mole 6.762.628 6.779.045 7.485.370 7.228.146 6.577.096 5.978.200 5.759.688 5.355.017
Regência - - - - - - - - 
Terminal  Norte Capixaba - - - - - - - - 
Tubarão 71.014.412 66.525.669 73.531.303 74.571.296 82.267.291 84.145.663 92.184.127 102.238.259
Ubu 14.502.306 11.608.347 14.863.550 16.350.027 16.319.402 15.484.139 15.963.507 16.421.763
Vitória e Terminais da baia de Vitória 3.871.143 3.570.234 3.957.409 4.183.262 5.151.980 5.347.597 5.281.259 4.275.5

SUBTOTAL 98.263.286 90.614.140 102.159.881 105.129.121 113.396.294 114.406.597 123.517.642 132.873.112

Barra do Riacho - - - - - 49.328 45.268 - 
Praia Mole 83.058 40.535 25.716 104.605 315.934 532.762 460.319 401.116
Regência 545.822 1.056.724 1.356.144 1.418.116 1.077.545 947.449 248.647 - 
Terminal  Norte Capixaba - - - - - - 672.297 941.893
Tubarão - - - - - - - - 
Ubu - - - - - - - - 
Vitória e Terminais da baia de Vitória 40.886 187.568 320.760 276.423 295.601 350.116 447.080 441.803

SUBTOTAL 669.766 1.284.827 1.702.620 1.799.144 1.689.080 1.879.655 1.873.611 1.784.812

Barra do Riacho 2.112.797 2.130.845 2.322.249 2.796.390 3.080.525 3.500.326 4.374.329 4.582.486
Praia Mole 6.845.686 6.819.580 7.511.086 7.332.751 6.893.030 6.510.962 6.220.007 5.756.133
Regência 545.822 1.056.724 1.356.144 1.418.116 1.077.545 947.449 248.647 - 
Terminal  Norte Capixaba - - - - - - 672.297 941.893
Tubarão 71.014.412 66.525.669 73.531.303 74.571.296 82.267.291 84.145.663 92.184.127 102.238.259
Ubu 14.502.306 11.608.347 14.863.550 16.350.027 16.319.402 15.484.139 15.963.507 16.421.763
Vitória e Terminais da baia de Vitória 3.912.029 3.757.802 4.278.169 4.459.685 5.447.581 5.697.713 5.728.339 4.717.390

TOTAL  GERAL 98.933.052 91.898.967 103.862.501 106.928.265 115.085.374 116.286.252 125.391.253 134.657.924

*Os terminais da baia de Vitória compreendem: Terminal Flexibras, Cais de Capuaba, Cais de Paul, dolfins Atalaia e Terminal Dd Granel Líquido.

COMPLEXO PORTUÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - EMBARQUE 

LONGO CURSO 

CABOTAGEM 

LONGO CURSO + CABOTAGEM

Fonte: CODESA
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Quadro 5 

Por Portos - Em Toneladas

PORTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Barra do Riacho 8.585 45.680 6.751 4.683 5.034 - 4.020 - 
Praia Mole 10.190.240 10.546.730 9.452.245 10.366.062 11.003.677 10.286.628 10.825.449 11.822.212
Regência - - - - - - - - 
Terminal  Norte Capixaba - - - - - - - - 
Tubarão 512.211 818.044 988.374 1.428.865 1.439.185 1.114.208 1.055.527 1.234.666
Ubu 199.892 249.797 128.688 168.148 271.029 237.283 250.386 264.986
Vitória e Terminais da baia de Vitória (*) 2.207.656 1.613.862 1.552.267 1.529.005 1.784.667 1.711.878 2.074.731 2.491.849

TOTAL PARCIAL 13.118.584 13.274.113 12.128.325 13.496.763 14.503.592 13.349.997 14.210.113 15.813.713

Barra do Riacho 83.425 80.043 87.948 1.256.643 1.111.855 1.700.401 2.819.955 2.606.860
Praia Mole 2.673.998 1.589.265 2.257.914 1.706.288 2.202.667 967.903 115.571 105.808
Regência - - - - - - - - 
Terminal  Norte Capixaba - - - - - - - - 
Tubarão 1.084.110 889.636 672.639 567.874 559.858 1.073.989 1.173.266 1.189.951
Ubu - - - - - - - - 
Vitória e Terminais da baia de Vitória (*) 216.665 203.980 231.368 147.397 115.628 168.811 127.544 142.950

TOTAL PARCIAL 4.058.198 2.762.924 3.249.869 3.678.202 3.990.008 3.911.104 4.236.336 4.045.569

Barra do Riacho 92.010 125.723 94.699 1.261.326 1.116.889 1.700.401 2.823.975 2.606.860
Praia Mole 12.864.238 12.135.995 11.710.159 12.072.350 13.206.344 11.254.531 10.941.020 11.928.020
Regência - - - - - - - - 
Terminal  Norte Capixaba - - - - - - - - 
Tubarão 1.596.321 1.707.680 1.661.013 1.996.739 1.999.043 2.188.197 2.228.793 2.424.617
Ubu 199.892 249.797 128.688 168.148 271.029 237.283 250.386 264.986
Vitória e Terminais da baia de Vitória (*) 2.424.321 1.817.842 1.783.635 1.676.402 1.900.295 1.880.689 2.202.275 2.634.799

TOTAL GERAL 17.176.782 16.037.037 15.378.194 17.174.965 18.493.600 17.261.101 18.446.449 19.859.282

Fonte: CODESA

Obs.: os terminais da baia de Vitória compreendem: Terminal Flexibras, Cais de Capuaba, Cais de Paul, dolfins Atalaia e Terminal de Granel Líquido

COMPLEXO PORTUÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - DESEMBARQUE

LONGO CURSO 

CABOTAGEM 

LONGO CURSO + CABOTAGEM
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Quadro 6 

PORTOS DE VITÓRIA E CAPUABA - MOVIMENTO DE CONTÊINERES
Por comprimento

DESEMBARQUE

20' 40' 20' 40' 20' 40'
1990 2.976 175 7.622 413 10.598 588
1995 12.634 3.464 6.665 1.465 19.299 4.929
2000 12.954 10.423 10.417 1.513 23.371 11.936
2001 13.973 10.274 12.903 1.033 26.876 11.307
2002 15.550 11.904 28.735 1.766 44.285 13.670
2003 19.183 14.287 24.007 2.385 43.190 16.672
2004 24.255 22.052 28.692 2.551 52.947 24.603
2005 29.247 24.532 30.102 2.577 59.349 27.109
2006 29.684 27.464 37.954 2.052 67.638 29.516
2007 32.958 32.367 37.475 1.351 70.433 33.718

EMBARQUE

20' 40' 20' 40' 20' 40'
1990 8.207 476 1.892 170 10.099 646
1995 12.761 2.222 4.717 1.724 17.478 3.946
2000 18.818 3.463 3.915 7.331 22.733 10.794
2001 21.041 2.732 3.286 6.961 24.327 9.693
2002 26.924 4.037 7.304 7.262 34.228 11.299
2003 36.091 4.805 5.405 7.962 41.496 12.767
2004 40.683 7.235 7.530 12.779 48.213 20.014
2005 47.370 7.467 8.693 18.097 56.063 25.564
2006 58.199 7.868 8.823 20.153 67.022 28.021
2007 56.846 9.828 9.932 20.946 66.778 30.774

Fonte: CODESA

CHEIO VAZIO TOTAL

CHEIO VAZIO TOTAL

 
 
 

2.5 Análise de Tendência das Principais Cargas 
 

2.5.1 Minérios 
 
O minério de ferro é o produto de maior volume na pauta de exportação; em 2008 foram 
exportados mais de 111 milhões de toneladas, enquanto que os produtos siderúrgicos, 
segundo em volume exportado, atingiram 7 milhões de toneladas. 
 
O minério exportado é produzido basicamente pela VALE e pela SAMARCO. É possível 
observar que apesar de uma diminuição de quase 4 milhões de toneladas em 2001, 
comparativamente a 2000, há uma tendência contínua de crescimento das exportações, 
com uma taxa anual de 4% no período de 2000 a 2008. Esse crescimento deve-se à 
valorização no mercado mundial dos preços das commodities em decorrência do 
crescimento da demanda por tais produtos, conforme mostra o Quadro 7 e a Ilustração 1. 
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Quadro 7 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - EXPORTAÇÕES
Minérios, Escórias e Cinzas - Em Toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TGA

Minérios de Ferro Aglomerados e 
seus Concentrados

38.686.843 33.013.028 33.888.187 35.700.528 40.178.001 41.487.807 41.377.524 42.749.046 42.211.923 1,10%

Minérios de Ferro Não 
Aglomerados e seus Concentrados

41.242.211 42.994.794 46.355.651 48.210.854 53.456.298 55.739.113 59.146.018 69.279.385 69.290.341 6,70%

TOTAL 79.929.055 76.007.822 80.243.839 83.911.382 93.634.299 97.226.920 100.523.542 112.028.431 111.502.264 4,25%

Sulfetos de Minérios de Cobre 0 0 0 0 0 0 0 185.750 212.596
Outros 642.955 485.676 119.765 2.872 8.047 30.888 22.420 0 31.129 -31,51%

TOTAL 80.572.010 76.493.498 80.363.604 83.914.254 93.642.346 97.257.808 100.545.963 112.214.181 111.745.989 4,17%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
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Ilustração 1 - Exportações pelos Portos do Espírito Santo - 2000/2008 - 
Minérios, Escórias e Cinzas (em t) 

 
 

2.5.2 Produtos Siderúrgicos 
 
No período de 2002 a 2008, as exportações de produtos siderúrgicos diminuíram em 
volume exportado, o que pode ser caracterizado como perda da capacidade de atração de 
maior volume de carga proveniente de Minas Gerais, conforme mostram os Quadros 8 e 9, 
bem como as Ilustrações 2 e 3. 
 

Quadro 8 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Ferro Fundido, Ferro e Aço - Em Toneladas

ANO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO TOTAL

2002 9.811.481 42.048 9.853.529
2003 9.927.959 53.248 9.981.207
2004 9.806.313 14.885 9.821.198
2005 9.823.321 36.166 9.859.487
2006 8.568.750 68.728 8.637.478
2007 6.479.822 176.461 6.656.283
2008 7.028.021 158.669 7.186.689

TGA -5,41% 24,77% -5,12%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
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Ilustração 2 - Movimentação de Carga nos Portos do Espírito Santo - 2002/2008 - 
Ferro Fundido, Ferro e Aço (em t) 

 
Quadro 9 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO -
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Ferro Fundido - Em Toneladas

ANO EXPORTAÇÃO

2002 2.221.642
2003 2.460.447
2004 3.049.030
2005 3.261.926
2006 2.127.335
2007 1.210.683
2008 930.124

TGA -13,51%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior  
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Ilustração 3 - Movimentação de Carga nos Portos do Espírito Santo - 2002/2008 - 
Ferro Fundido (em t) 

 
Os números relativos ao ano de 2007 e 2008 podem revelar uma tendência de 
reorientação do fluxo da carga para outros portos. 
 
 

2.5.3 Carvão 
 

Quadro 10 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO -
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Carvão Mineral - Em Toneladas

ANO IMPORTAÇÃO

2002 9.383.098
2003 10.414.246
2004 10.576.068
2005 11.024.570
2006 10.541.940
2007 11.469.554
2008 13.186.974

TGA 5,84%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior  
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Ilustração 4 - Movimentação de Carga nos Portos do Espírito Santo - 2002/2008 - 
Carvão Mineral (em t) 

 
 

2.5.4 Celulose 
 

Quadro 11 

PORTOS DO ESPÍRITO - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Pastas de Madeira ou Materiais Fibrosos Celulósicos, etc - Em Toneladas

ANO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO TOTAL

2002 2.566.596 9.648 2.576.244
2003 3.255.495 10.998 3.266.493
2004 3.376.764 9.640 3.386.404
2005 3.885.477 7.508 3.892.984
2006 4.477.925 10.015 4.487.940
2007 4.800.858 7.906 4.808.764
2008 5.287.014 7.299 5.294.313

TGA 12,80% -4,54% 12,76%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
 



Anexo 

 

                                                                          187 

 

Ilustração 5 - Movimentação de Carga nos Portos do Espírito Santo - 2002/2008 - 
Pastas de Madeira ou Matérias Fibrosas Celulósicas, etc. (em t) 

 
Quadro 12 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Papel e Cartão, Obras de Pasta de Celulose, de Papel, etc - Em toneladas

ANO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO TOTAL

2002 89.576 7.587 97.163
2003 95.437 9.089 104.526
2004 80.655 6.500 87.156
2005 104.179 7.745 111.924
2006 100.063 12.863 112.925
2007 137.819 16.300 154.119
2008 132.385 13.803 146.188

TGA 6,73% 10,49% 7,05%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
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Ilustração 6 - Movimentação de Carga nos Portos do Espírito Santo - 2002/2008 - 
Papel e Cartão, Obras de Pasta de Celulose, de Papel, etc. (em t) 

 
 

2.5.5 Granel Líquido 
 

Quadro 13 

MOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS LÍQUIDOS
Em Toneladas

ANO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO TOTAL

2000 1.257.712 545.822 1.803.534
2001 1.012.225 1.093.128 2.105.353
2002 844.269 1.375.825 2.220.094
2003 652.756 1.447.444 2.100.200
2004 621.907 1.233.482 1.855.389
2005 695.570 1.097.017 1.792.587
2006 1.228.419 1.131.000 2.359.419
2007 1.249.020 1.125.007 2.374.027

Fonte: CODESA

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO -
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Ilustração 7 - Movimentação de Carga pelos Portos do Espírito Santo - 2000/2007 - 
Granel Líquido (em t) 

 
 

2.5.6 Soja 
 

Quadro 14 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO -
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Sementes e Frutos Oleaginosos, Grãos, etc - Em Toneladas

ANO EXPORTAÇÃO

2002 1.508.479
2003 1.649.507
2004 2.203.264
2005 2.845.141
2006 2.715.988
2007 2.482.232
2008 2.414.038

TGA 8,15%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
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Ilustração 8 - Movimentação de Carga nos Portos do Espírito - 2002/2008 - 
Sementes e Frutos Oleaginosos, Grãos, Sementes, etc. (em t) 

 
 

2.5.7 Café 
 

Quadro 15 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Café, Chá, Mate e Especiarias - Em Toneladas

ANO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO TOTAL

2002 470.465 246 470.711
2003 321.226 355 321.581
2004 226.835 371 227.207
2005 200.734 545 201.279
2006 252.440 327 252.768
2007 271.813 249 272.062
2008 237.258 156 237.414

TGA -10,78% -7,32% -10,78%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
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Ilustração 9 - Movimentação de Carga nos Portos do Espírito Santo - 2002/2008 - 
Café, Chá, Mate e Especiarias (em t) 

 
 

2.5.8 Mármore e Granito 
 

Quadro 16 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - EXPORTAÇÕES
Mármore Bruto e Beneficiado - Em Toneladas

MÁRMORE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TGA

Bruto 277 3.601 2.087 761 464 839 453 8,5%
Beneficiado 7.880 8.837 7.918 9.396 10.013 5.840 6.418 -3,4%

TOTAL 8.157 12.437 10.005 10.157 10.477 6.679 6.872 -2,8%

Participação no Total Exportado 96,6% 71,0% 79,1% 92,5% 95,6% 87,4% 93,4% -
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Ilustração 10 - Exportações pelos Portos do Espírito Santo - 2002/2008 - 
Mármore Bruto e Beneficiado (em t) 

 
Quadro 17 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - EXPORTAÇÕES
Granito Bruto e Beneficiado - Em Toneladas

GRANITO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TGA

Bruto 32.648 258.241 212.127 56.967 86.488 92.255 86.945 17,7%
Beneficiado 778.752 697.617 798.924 1.304.750 1.618.149 1.593.899 1.171.784 7,0%

TOTAL 811.400 955.858 1.011.051 1.361.717 1.704.636 1.686.154 1.258.729 7,6%

Participação no Total Exportado 96,0% 73,0% 79,0% 95,8% 94,9% 94,5% 93,1% -

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
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Ilustração 11 - Exportações pelos Portos do Espírito Santo - 2002/2008 - 
Granito Bruto e Beneficiado (em t) 

 
 

2.5.9 Fertilizantes 
 

Quadro 18 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO -
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Adubos ou Fertilizantes - Em Toneladas

ANO IMPORTAÇÃO

2002 573.559
2003 974.897
2004 1.203.297
2005 1.061.128
2006 949.792
2007 1.358.902
2008 1.282.870

TGA 14,36%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
 



Anexo 

 

                                                                          194 

 

Ilustração 12 - Importação de Carga nos Portos do Espírito Santo - 2002/2008 - 
Adubos ou Fertilizantes (em t) 

 
 

2.5.10 Cevada 
 

Quadro 19 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - IMPORTAÇÃO
Indústria de Moagem, Malte, Amidos, etc - Em Toneladas

ANO
MALTE NÃO 

TORRADO
OUTROS TOTAL

2002 202.502 6.243 208.745
2003 226.169 4.644 230.813
2004 220.649 592 221.241
2005 207.423 902 208.325
2006 197.382 943 198.325
2007 185.952 1.999 187.951
2008 197.335 707 198.042

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
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Ilustração 13 - Importação pelos Portos do Espírito Santo - 2002/2008 - 
Produtos da Indústria de Moagem, Malte, Amidos, etc. (em t) 

 
 

2.6 Cenário Atual 
 

2.6.1 Complexo Minero-siderúrgico 
 
A produção de minério de ferro, ferro e aço exportada pelos portos do Espírito Santo é 
originária, basicamente, da VALE, ArcelorMittal, SAMARCO, USIMINAS e GERDAU 
AÇOMINAS e escoada pelos terminais de Tubarão, Ubu e Praia Mole, que já estão 
próximos da sua capacidade instalada máxima de operação. 
 
A VALE, além de exportar minério de ferro bruto, possui sete usinas de pelotização, 
enquanto a SAMARCO opera com três usinas de pelotização com capacidade para 27 
milhões de toneladas/ano e produz basicamente minério de ferro aglomerado. A 
ArcelorMittal Tubarão e a Belgo estão com previsão de aumento de produção em 
decorrência de investimentos no aumento da capacidade instalada. 
 
Seguem dados gerais do complexo minero-siderúrgico nacional divulgados pelo site 
do Instituto Brasileiro de Siderurgia. 
 
 
Perfil da Siderurgia Brasileira (Dados Consolidados de 2006) 
 
Parque Produtor de Aço 
 

- 25 usinas (11 integradas e 14 semi-integradas), administradas por 8 grupos 
empresariais; presença em 9 estados da federação. 
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Capacidade Instalada 
 

- 37 milhões de toneladas/ano de aço bruto, atendendo a 95% da demanda interna 
de aço. 

 
 
Produção 
 

- 30,9 milhões de toneladas de aço bruto. 
- 29,9 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos. 

 
 
Consumo Aparente 
 

- 18,5 milhões de toneladas. 
 
 
Faturamento Líquido 
 

- R$ 54,4 bilhões (US$ 25 bilhões). 
 
 
Impostos 
 

- R$ 10,5 bilhões (US$ 4,8 bilhões). 
 
 
Número de Empregados (próprios e terceiros)  
 

- 111.557. 
 
 
Número de Empresas Existentes 
 

- 25 usinas (11 integradas e 14 semi-integradas), administradas por 8 grupos. 
 
 
Saldo Comercial 
 

- US$ 6,9 bilhões, 15% do saldo comercial do país. 
 
 
Ranking de Produtores Mundiais 
 

- 10º colocado. 
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Ranking de Exportadores Mundiais (exportações diretas) 
 

- 3,5% das exportações mundiais, com 12,5 milhões de toneladas. 

- Planos: 4,3 milhões de toneladas. 
- Semi- acabados: 5,7 milhões de toneladas. 
- Longos: 2,5 milhões de toneladas. 

 
Além das exportações das empresas com base no Espírito Santo, também são registradas 
exportações, pelo TPS em Praia Mole, de cargas em trânsito provenientes de Minas 
Gerais, da USIMINAS e da GERDAU AÇOMINAS. 
 
A cadeia de suprimento do complexo minero-siderúrgico também gera movimentação de 
cargas derivadas nos terminais, como o carvão mineral, por exemplo. O consumo dessas 
mercadorias tende a crescer na mesma proporção do aumento da produção do setor. No 
caso do carvão, o consumo aumenta na medida em que as empresas de minério de ferro, 
ferro e aço, tanto capixabas quanto mineiras, aumentam suas produções. 
 
 

2.7 Projetos em Curso ou Intenções de Investimento 
 
Existem vários projetos previstos para os próximos anos no complexo minero-siderúrgico 
que terá impacto no volume de cargas movimentadas no sistema portuário capixaba. 
 
Entre esses, está prevista a construção da oitava usina de pelotização da VALE, que se 
encontra 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 bilhão de reais. O prazo de 
conclusão está previsto para abril de 2011 e serão gerados 300 empregos diretos na 
operação e 2.800 empregos na obra (efetivo máximo). As etapas de terraplanagem e obras 
civis industriais já estão em andamento. 
 
A VALE divulgou ano passado que pretende construir uma siderúrgica no Espírito Santo. 
Apesar de ter sido divulgado, no início de 2009, que a BAOSTEEL, empresa chinesa que 
seria parceira do projeto com participação de 60% do empreendimento, desistiu do 
projeto devido à crise, a VALE anunciou que vai seguir com o projeto, não no formato 
original, com capacidade de produzir 10 milhões de toneladas por ano. 
 
A produção de minério de ferro aumentará, já que a SAMARCO planeja inaugurar sua 
quarta usina em Ubu, já em estágio de licenciamento. A terceira usina começou a operar 
em 2008, o que reforça a tendência de crescimento do setor no Espírito Santo. 
 
Outro projeto que vai aumentar a movimentação nos portos capixabas é o da mineradora 
FERROUS, constituída em 2007 por capital majoritariamente de fundos de investimentos 
norte-americanos, que terá US$ 6 bilhões investidos em seis anos, nos Estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo. Será construído um mineroduto para transportar o minério de 
ferro de Minas Gerais até o município de Presidente Kennedy no Espírito Santo, onde se 
pretende implantar uma indústria siderúrgica. Estimava-se que em 2008 seria produzido 
1 milhão de toneladas, com previsão de produção de 50 milhões de toneladas a partir de 
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2014. Para exportar a produção será construído um terminal com 20 m de calado para 
receber navios com capacidade de transporte de grande quantidade de carga. 
 
Projeções extraídas do documento Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira da 
LLX Logística aponta para os cenários listados a seguir, em 2016: 
 

- a ArcelorMittal Tubarão: capacidade de produção de 8,8 milhões de toneladas/ano, 
exportando 3,5 milhões; 

- a USIMINAS: capacidade de 7,6 milhões toneladas/ano e exportando 1,6 milhão; 

- a Arcelor Belgo: com duplicação da usina de Monlevade, com produção de 
6,2 milhões de toneladas/ano e exportando 2,2 milhões de toneladas. 

 
Está prevista a construção do Porto de Açu, no norte do Rio de Janeiro, que tem grande 
potencial de escoamento de minério de ferro e produtos siderúrgicos, principalmente de 
Minas Gerais e até mesmo do Espírito Santo. O início das operações está previsto para 
2009. 
 
A VALE deverá manter a perspectiva de implantação de uma usina siderúrgica, prevista 
para o litoral sul do Espírito Santo. Segundo informações já veiculadas na mídia, a VALE 
adquiriu o projeto da BAOSTEEL, projetada para o Pólo de Anchieta. 
 
O projeto da BAOSTEEL sugeria dois módulos de produção: inicialmente de 5 milhões 
de toneladas e depois para 10 milhões de toneladas de placas de aço. Admitindo-se a 
manutenção dessas dimensões de escala, é possível trabalhar com um cenário de longo 
prazo para ampliar a produção de aço no Espírito Santo. 
 
A VALE também manteve sua disposição em construir o ramal sul da ferrovia, também 
chamada de 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 da 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. 
 
Levando-se em consideração a crise e o tempo necessário para a maturação desses 
projetos, é razoável supor que isso não aconteceria nos próximos 5 anos e sim após 2015, 
sendo que no segundo módulo, prevê-se tal demanda para depois de 2020. 
 
 

2.7.1 Fertilizantes 
 
O Brasil importa mais de 50% do fertilizante que consome. Segundo os dados do 
Quadro 20, a quantidade importada é superior à produzida no país e essa diferença 
aumentou no período apresentado. 
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Quadro 20 

PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES NO BRASIL
Em Toneladas

ANO PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO
TOTAL 

PRODUÇÃO E 
IMPORTAÇÃO

PERCENTUAL 
DE 

IMPORTAÇÃO

2000 7.985.131 10.300.648 18.285.779 56,3%
2001 7.597.279 9.772.638 17.369.917 56,3%
2002 8.071.156 10.491.293 18.562.449 56,5%
2003 9.353.177 14.683.123 24.036.300 61,1%
2004 9.733.609 15.424.325 25.157.934 61,3%
2005 8.533.923 11.723.197 20.257.120 57,9%
2006 8.771.634 12.101.975 20.873.609 58,0%
2007 9.815.709 17.529.854 27.345.563 64,1%
2008 8.875.905 15.411.586 24.287.491 63,5%

TGA 1,3% 5,2% 3,6% -

Fonte: ANDA Associação Nacional para Difusão de Adubos  
 
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, observando o período de 2002 a 2008 é 
possível notar no Quadro 21, a seguir, que há uma tendência de crescimento. 
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Quadro 21 

Em Toneladas

LOCALIDADE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TGA

Porto de Paranaguá – PR 3.784.857 4.373.949 6.396.028 4.016.637 5.070.042 7.489.802 6.311.556 8,90%
Santos – SP 2.094.102 2.659.767 2.840.022 2.334.271 2.091.870 3.165.349 3.108.589 6,81%
Porto de Rio Grande – RS 1.712.600 2.147.816 2.265.751 1.666.092 2.099.290 2.592.837 2.469.345 6,29%
Vitória - Porto – ES 573.559 974.897 1.203.297 1.061.128 949.792 1.358.902 1.282.870 14,36%
São Luis - Porto – MA 213.505 286.408 363.150 360.344 349.611 486.597 444.755 13,01%
São Francisco do Sul – SC 110.190 151.978 229.902 137.051 48.088 129.765 438.678 25,89%
Aratu - Porto – BA 429.867 ND* 749.831 437.985 403.061 554.745 435.552 0,22%
Porto Alegre - Porto – RS 395.244 391.650 353.820 280.663 385.827 399.975 316.043 -3,66%
Recife - Porto – PE 155.171 226.912 200.197 218.756 219.887 263.674 214.940 5,58%
Imbituba – SC 267.315 288.432 346.326 230.748 149.858 107.602 199.855 -4,73%
Maceió - Porto – AL 204.357 255.699 251.105 238.376 274.493 200.356 152.109 -4,80%
Antonina – PR 33.860 341.645 476.989 241.336 48.862 187.092 116.372 22,85%
Salvador - Porto – BA 3.732 22.498 18.913 10.689 12.411 45.641 96.185 71,87%

TOTAL PARCIAL 9.978.359 12.121.651 15.695.334 11.234.076 12.103.093 16.982.337 15.586.848 7,72%

Outros 192.143 200.864 305.897 267.830 284.145 283.549 209.090 1,42%

TOTAL GERAL 10.170.502 45.542.412 16.001.231 11.501.907 12.387.238 17.265.886 15.795.939 7,61%

Fonte: ALICE

*Dado não Disponível

PRINCIPAIS ESTADOS IMPORTADORES DE ADUBOS OU FERTILIZANTES
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Em função desses dados, a PETROBRAS pretende construir uma fábrica de fertilizantes, 
que agregará valor à cadeia produtiva de gás natural, a qual, provavelmente, será 
implantada no norte do Espírito Santo, uma vez que é estimada uma produção de 
20 milhões de metros cúbicos de gás por dia na região. Atualmente a produção de 
fertilizantes no mundo está restrita a grandes produtores de gás natural, como a Rússia. O 
potencial de produção na região de Linhares torna viável a produção local. 
 
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. 
 
Apesar da implantação da fábrica demandar importação de matérias-primas, como 
fósforo e potássio, implicará também na diminuição da importação de fertilizantes, o que 
irá impactar na movimentação de cargas nos portos que importam o produto e nos que 
virão a importar as matérias-primas. 
 
 

2.7.2 Café 
 
As exportações de café pelos portos do Espírito Santo diminuíram, embora não de forma 
contínua, a quase metade em quantidade no período de 2002 a 2008. As exportações 
capixabas representaram no período, entre 55 e 70% do total exportado pelos portos 
locais (Quadro 22), e tanto o Espírito Santo quanto os demais estados diminuíram a 
quantidade exportada por portos capixabas. 
 

Quadro 22 

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ PELOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO
Por Estado - Em Toneladas

ANO
ESPÍRITO 

SANTO
MINAS 
GERAIS

BAHIA OUTROS TOTAL
PERCENTUAL 
ES NO TOTAL 
EXPORTADO

2002 322.286 130.325 12.767 263 465.641 69,21%
2003 214.697 90.049 10.924 341 316.011 67,94%
2004 123.458 87.046 7.613 238 218.355 56,54%
2005 123.582 67.959 3.671 366 195.578 63,19%
2006 162.981 78.407 5.102 158 246.649 66,08%
2007 142.939 113.950 6.174 213 263.276 54,29%
2008 158.853 67.480 7.015 56 233.405 68,06%

Fonte: ALICE  
 
As exportações de café do Espírito Santo são significativamente menores do que o total 
produzido. A relação entre o exportado e o total produzido diminuiu nos últimos anos, 
alcançando 27% em 2007, mesmo ocorrendo uma produção potencial para exportação. 



Anexo 

 

                                                                          202 

Além disso, há potencial de aumento de fluxo nos portos do Estado através de incentivos 
para exportar uma parte da produção de café capixaba, que é exportada por outros estados, 
principalmente pelo Rio de Janeiro. Como é possível observar no Quadro 23, o 
percentual total das exportações do Espírito Santo pelos portos do próprio Estado 
diminuiu, chegando em 2008 a 64%. 
 

Quadro 23 

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ NO ESPÍRITO SANTO
Em Toneladas

CAFÉ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total Produzido 
pelo ES

560.320 476.287 514.263 532.435 551.566 617.538 -

Total Exportado 
pelos Portos do ES

465.641 316.011 218.355 195.578 246.649 263.276 233.405

Exportações do ES 
pelos Portos do ES

322.286 214.697 123.458 123.582 162.981 142.939 158.853

Total de 
Exportações do ES

345.608 242.308 147.370 148.999 190.733 166.041 248.108

% exp do ES pelos 
portos do ES/total 
exportado pelo ES

93,25% 88,60% 83,77% 82,94% 85,45% 86,09% 64,03%

% exp do ES/Total 
produzido pelo ES

61,68% 50,87% 28,66% 27,98% 34,58% 26,89% -

Fonte: ALICE e IBGE  
 
Outra fonte de carga cafeeira em potencial para escoamento pelo Espírito Santo é a 
produção de café para exportação de Minas Gerais. Como mostra o Quadro 24, o Estado 
de Minas Gerais é o maior exportador de café do Brasil e grande parte dessa produção é 
exportada pelo porto de Santos em São Paulo. Em 2008, do total de 1.108 mil toneladas 
exportadas por Minas, quase 900 mil toneladas saíram pelo porto de Santos. 
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Quadro 24 

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ POR ESTADOS
Em Toneladas

LOCALIDADE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Minas Gerais 957.651 895.496 986.700 959.708 1.025.101 1.093.308 1.108.212
Espírito Santo 345.608 242.308 147.370 137.659 180.543 155.631 238.166
São Paulo 135.983 114.558 160.018 135.937 143.981 127.064 133.257

TOTAL PARCIAL 1.439.243 1.252.362 1.294.088 1.233.305 1.349.625 1.376.004 1.479.635

Outros 117.323 122.278 119.401 98.019 110.781 92.651 78.450

TOTAL GERAL 1.556.566 1.374.640 1.413.489 1.331.324 1.460.406 1.468.655 1.558.084

Fonte: ALICE  
 
 

2.7.3 Fruticultura e Agroindústria da Fruta 
 
A quantidade exportada de fruta in natura pelo Brasil é significativa e aumentou 
continuamente nos últimos anos (Quadros 25 e 26). As frutas com maior volume 
exportado são bananas, melões e mangas, esta última com registros de exportações 
apenas após 2003, mas aparecendo já em terceiro lugar no ranking de frutas exportadas. 
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Quadro 25 

EXPORTAÇÃO DE FRUTAS NO BRASIL
Em Toneladas

FRUTAS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TGA

Bananas 29.957 40.071 68.555 81.227 71.812 105.112 241.038 220.771 188.087 212.176 179.923 19,64%
Melões frescos 50.720 45.729 65.005 65.453 60.904 99.434 98.690 149.758 142.587 179.831 143.751 10,98%
Mangas  -  -  -  -  -  -  - 4.823 104.475 113.688 103.291 -0,38%
Uvas frescas 4.516 3.705 4.405 8.083 14.344 20.660 26.357 37.601 28.815 51.213 59.509 29,41%
Maçãs frescas 3.309 20.725 10.706 57.438 64.480 35.786 65.927 76.466 153.043 99.332 57.147 32,96%
Laranjas 99.223 91.662 65.614 103.086 75.345 139.582 40.374 68.016 90.119 30.652 50.139 -6,60%
Limões e limas  -  -  -  -  -  - 15.983 34.012 37.326 44.258 45.494 23,27%
Castanha de caju sem casca 36.222 36.349 31.882 24.101 33.588 29.356 30.114 41.569 47.442 41.856 39.871 0,96%
Mamões (papaias) frescos 5.693 7.869 9.878 15.709 21.510 22.804 28.541 39.492 35.930 38.757 30.163 18,14%
Melancias frescas 7.621 5.812 8.809 13.146 13.605 13.698 12.251 16.364 16.143 22.531 25.588 12,88%
Abacaxis 11.542 12.965 13.003 15.814 16.023 14.457 8.660 12.096 23.375 19.630 18.650 4,92%

 
TOTAL PARCIAL 248.804 264.886 277.858 384.058 371.612 480.890 567.936 700.968 867.342 853.924 753.526 11,72%

Outros 50.102 57.176 71.258 82.000 114.832 149.927 152.043 173.415 52.345 43.388 37.038 -2,98%

TOTAL GERAL 298.906 322.062 349.116 466.058 486.444 630.817 719.979 874.383 919.687 897.312 790.564 10,21%
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Quadro 26 

Em Toneladas

PECEM - PORTO - CE 0 121.063 207.698 260.147 284.555 352.595 41,4%
NATAL - PORTO - RN 98.961 118.060 105.821 119.902 120.237 121.465 4,18% 14,3%
SANTOS - SP 81.379 118.825 141.708 88.352 112.432 112.138 6,62% 13,2%
SALVADOR - PORTO - BA 87.453 123.086 81.273 91.669 88.504 83.905 -0,82% 9,8%
SÃO FRANCISCO DO SUL - SC 14.912 18.382 20.990 60.768 38.291 50.397 27,58% 5,9%
FORTALEZA - PORTO - CE 99.842 75.389 24.095 21.221 17.603 40.524 -16,50% 4,8%
PORTO DE RIO GRANDE - RS 4.709 9.436 47.320 31.110 5.232 37.261 51,24% 4,4%
RECIFE - PORTO (SUAPE) - PE 31.214 16.102 13.277 16.297 43.725 18.620 -9,82% 2,2%
PORTO DE PARANAGUÁ - PR 5.255 1.858 14.220 7.322 10.248 17.310 26,93% 2,0%
PORTO ALEGRE - PORTO - RS 3.514 0 0 1.318 1.068 7.598 16,68% 0,9%
MANAUS - PORTO - AM 3.332 1.776 2.380 3.570 3.462 3.963 3,53% 0,5%
BELÉM - PORTO - PA 6.304 5.163 2.817 3.706 2.138 3.617 -10,51% 0,4%
MUNGUBA - PA 0 0 1.513 1.214 656 1.464 0,2%
RIO DE JANEIRO – SEPETIBA 11 0 458 1.453 1.089 539 118,26% 0,1%
RIO DE JANEIRO – PORTO 392 1.078 768 1.435 1.135 330 -3,34% 0,0%
VITÓRIA - PORTO - ES 256 588 264 185 55 187 -6,07% 0,0%
PARNAMIRIM - RN 0 0 3 8 0 17 0,0%
SÃO LUIS - PORTO - MA 1.148 0 0 0 0 0 -100,00% 0,0%
RECIFE - PORTO - PE 0 1.033 0 0 0 0 0,0%
ITAJAÍ - SC 40.729 49.633 76.613 64 2.421 0 -100,00% 0,0%
ARATU - PORTO - BA 0 22 0 16 32 0 0,0%

TOTAL 479.411 661.493 741.217 709.757 732.883 851.930 12,19% 100,0%

Fonte: ALICE

EXPORTAÇÃO DE FRUTAS POR PORTOS 

LOCALIDADE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TGA
PARTICIPAÇÃO 
NO TOTAL - 2007

 
 
 

2.8 Potencial de Carga Exportável a Partir da Oferta 
 

2.8.1 Abacaxi, Banana e Mamão pelo Brasil 
 
Produção na Região 
 
No Quadro 27 são apresentadas as quantidades produzidas de abacaxi, banana e mamão, 
em toneladas, no Espírito Santo, Minas Gerais e Sul da Bahia, que são regiões com 
potencial para exportar suas produções pelos portos capixabas. A produção total das três 
regiões mantém-se estável em aproximadamente 3 milhões de toneladas. 
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Quadro 27 

POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO - ABACAXI, BANANA E MAMÃO
Produção em Toneladas

LOCALIDADE FRUTAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Abacaxi 69.865 68.553 55.062 54.887 61.528 51.002
Banana 137.380 158.340 170.509 180.207 180.026 186.393
Mamão 585.358 679.235 650.678 629.236 752.503 646.273

Abacaxi 25.053 22.367 21.550 25.552 26.590 28.387
Banana 32.708 33.390 33.255 33.298 38.188 37.751
Mamão 315.682 277.252 219.137 222.951 243.268 238.667

Abacaxi 1.140.946 1.128.862 1.014.011 985.457 1.286.695 1.183.700
Banana 607.575 544.081 561.721 550.503 554.039 536.576
Mamão 13.051 16.489 17.372 12.932 13.782 15.633

TOTAL 2.927.618 2.928.569 2.743.295 2.695.022 3.156.618 2.924.382

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 

Espírito Santo

Sul da Bahia*

Minas Gerais

*O sul da Bahia compreende os municípios: Alcobaça, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, 
Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, 
Teixeira de Freitas, Vereda.  

 
Apesar do grande volume de produção de abacaxi, banana e mamão, a parcela desse total 
exportada não chega a 10% (Quadro 28). Dessa forma, existe potencial para o aumento 
das exportações principalmente de mamão papaia com a produção do Espírito Santo e do 
sul da Bahia, que de 2003 a 2007 ultrapassou 600 mil toneladas, das quais cerca de 15 
mil foram exportadas. 
 
A produção de abacaxi, principalmente em Minas Gerais, também torna possível a 
exportação dessa fruta. Já no caso da banana, apesar de ser a fruta com maior exportação 
em toneladas, existe uma limitação para aumentar ainda mais essa quantidade em função 
de preferências do mercado externo pela produção da América Central e da África. 
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Quadro 28 

EXPORTAÇÃO NO BRASIL - ABACAXI, BANANA E MAMÃO
Em Toneladas

FRUTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Abacaxi 16.063 14.457 8.660 12.096 23.375 19.630 22.678
Banana 72.468 105.112 241.038 220.771 188.087 212.176 194.331
Mamão 21.512 22.804 28.541 39.492 35.930 38.757 32.475

 Fonte: FAO – Food and Agriculture Organization (www.fao.org).  
 
 
Exportações de Frutas por Transporte Marítimo 
 
O maior estado exportador de frutas por transporte marítimo é o Ceará, que ultrapassou 
200 mil toneladas exportadas em 2008. Já o Espírito Santo exportou 3.615 toneladas no 
mesmo ano, com um histórico de quedas, conforme mostra o Quadro 29. 
 
As exportações totais de frutas no Espírito Santo ficaram em torno de 15 mil toneladas 
em 2007 e 2008, bem acima do exportado por navios. Essa diferença se deve à grande 
quantidade exportada de mamão papaia efetuada por transporte aéreo, em aeroportos de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. 
 

Quadro 29 

EXPORTAÇÕES MARÍTIMAS - PRINCIPAIS ESTADOS
Em Toneladas

LOCALIDADE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TGA

Ceará 65.271 87.274 94.447 120.878 131.981 164.996 220.611 22,50%
Rio Grande do Norte 116.896 176.374 182.234 211.453 237.846 254.621 165.702 5,99%
Bahia 69.977 97.767 78.410 94.526 96.050 103.731 117.877 9,08%
São Paulo 84.052 120.790 147.069 88.021 111.489 109.263 97.412 2,49%
Pernambuco 58.284 78.188 57.316 66.904 76.564 88.947 91.086 7,73%
Rio Grande do Sul 36.421 38.934 70.884 38.198 24.110 54.799 62.821 9,51%
Santa Catarina 30.589 38.488 82.186 62.381 33.858 57.630 51.135 8,94%
Espírito Santo 2.741 10.864 12.171 14.214 9.812 4.783 3.615 4,72%
Outros 15.054 12.811 16.481 13.178 11.168 13.152 10.854 -5,31%

TOTAL GERAL 479.285 661.490 741.197 709.752 732.879 851.923 821.114 9,39%

Fonte: ALICE  
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O Espírito Santo também exporta frutas processadas, principalmente sucos, embora a 
quantidade seja tímida, conforme apresentado no Quadro 30. A exportação de frutas 
beneficiadas, assim como de frutas frescas, é realizada principalmente pelos Estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro. 
 

Quadro 30 

EXPORTAÇÕES MARÍTIMAS - ESPÍRITO SANTO
Em Toneladas

ANO
FRUTAS 

PROCESSADAS
FRUTAS 

FRESCAS
TOTAL

2000 2 15.430 15.433
2001 0 17.415 17.415
2002 8 23.913 23.921
2003 1.063 28.050 29.113
2004 4.850 25.689 30.539
2005 5.797 25.573 31.370
2006 5.118 19.146 24.264
2007 4.028 17.047 21.075
2008 3.361 15.638 19.000

TGA 2004-2008 -8,76% -11,67% -11,19%

Fonte: ALICE  
 
Naturalmente a ausência de instalações adequadas para operação com frutas e derivados 
tem atuado como fator inibidor do desenvolvimento de atividades ligadas a exportações 
de frutas pelo sistema portuário do Espírito Santo. 
 
O cenário poderá mudar caso o Espírito Santo disponha de instalações adequadas e escala 
que possibilitem acessar linhas regulares de navios, hoje uma das maiores limitações no 
seu comércio exterior. 
 
Cargas poderão ser captadas dentro da área de influência do sistema portuário capixaba, 
contemplando principalmente o Estado de Minas Gerais e o sul da Bahia. Nesse aspecto, 
três produtos podem ser objetos de atenção: mamão, abacaxi e banana. 
 
 

2.8.2 Soja 
 
Produção Mundial 
 
O Brasil vem aumentando o seu share no mercado de soja no mundo, como mostra o 
Quadro 31, em especial de soja em sementes, assegurando um segundo lugar no ranking 
dos países produtores, liderado pelos Estados Unidos. 
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Quadro 31 

Em Mil Toneladas

MUNDO EUA BRASIL ARGENTINA CHINA
*

ÍNDIA OUTROS SHARE
- 1° 2° 3° 4° 5°  BRASIL

1994 136.463 68.445 24.932 11.720 15.999 3.932 8.121 18,30%
1995 126.981 59.174 25.683 12.133 13.502 5.096 17.015 20,20%
1996 130.213 64.782 23.155 12.448 13.224 5.400 17.834 17,80%
1997 144.416 73.177 26.391 11.005 14.732 6.463 19.056 18,30%
1998 160.101 74.599 31.307 18.732 15.152 7.143 20.536 19,60%
1999 157.802 72.223 30.987 20.000 14.245 7.081 20.879 19,60%
2000 161.406 75.055 32.735 20.200 15.411 5.276 20.594 20,30%
2001 177.937 78.671 39.058 26.864 15.407 5.963 19.208 22,00%
2002 181.736 75.010 42.769 30.180 16.505 4.558 18.778 23,50%
2003 190.596 66.778 52.018 34.800 15.393 7.900 20.399 27,30%
2004 206.462 85.013 49.793 31.500 17.600 7.500 22.314 24,10%
2005 214.347 83.999 52.700 38.300 17.400 6.600 23.402 24,60%

TGA 4,20% 1,90% 7,00% 11,40% 0,80% 4,80% 10,10% -

PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES DE SOJA

RANKING

Fonte: FAO – Food and Agriculture Organization (www.fao.org).

*Não considera Hong Kong, Macau e Taiwan.  
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Comércio Internacional de Soja 
 

Quadro 32 

PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE SOJA
Em Mil Toneladas

PAÍS 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 TGA

China 16.933 25.802 28.317 28.726 34.000 14,96%
Estados Unidos 14.675 14.540 13.943 15.289 14.950 0,37%
Japão 4.688 4.295 3.962 4.094 4.100 -2,64%
México 3.767 3.640 3.667 3.940 3.950 0,95%
Taiwan 2.217 2.256 2.489 2.436 2.475 2,23%
Argentina 537 692 584 1.986 2.400 34,91%
Tailândia 1.407 1.517 1.473 1.532 1.650 3,24%
Indonésia 1.059 1.112 1.187 1.309 1.400 5,74%
Coreia 1.368 1.240 1.190 1.231 1.225 -2,18%
Turquia 603 858 986 1.172 1.200 14,76%
Outros 6.716 7.571 6.232 7.225 7.984 3,52%

TOTAL 53.970 63.523 64.030 68.940 75.334 6,90%

Fonte: USDA/Foreign Agriculture Service  
 

Quadro 33 

PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE SOJA
Em Mil Toneladas

PAÍS 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 TGA 

 Estados Unidos 24.128 29.860 25.579 30.428 29.257 3,90%
 Brasil 20.417 20.137 25.911 23.485 27.000 5,70%
 Argentina 6.741 9.568 7.249 9.538 11.500 11,30%
 Paraguai 2.776 2.888 2.465 4.000 4.600 10,60%
 Canadá 897 1.093 1.326 1.683 1.520 11,10%
 Outros 1.228 1.197 1.411 1.788 1.568 5,00%

TOTAL 56.187 64.743 63.941 70.922 75.445 6,10%

 Brasil Share 36,30% 31,10% 40,50% 33,10% 35,80% -

 Fonte: USDA/Foreign Agriculture Service  
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Projeções de Produção e Comércio de Soja no Mundo 
 

Quadro 34 

Projeções em Mil Toneladas

PAÍSES IMPORTADORES 2008/09 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

União Europeia 14,2 13,5 13,3 13,1 12,8 12,6 12,4 12,2 12
Japão 4,1 4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2
Coreia do Sul 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Taiwan 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Mexico 3,6 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7
Antiga União Soviética 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Outros da europa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
China 36 42,8 45,2 47,6 49,9 52,3 54,7 57 59,4
Malásia 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indonésia 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7
Outros  13,8 15,1 15,7 16,2 16,8 17,4 17,9 18,5 19

TOTAL DE IMPORTAÇÃO 77,9 85,8 88,7 91,6 94,5 97,3 100,2 103,1 106

PAÍSES EXPORTADORES 2008/09 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Argentina 15,2 16,4 16,6 16,4 16,4 16,6 16,2 16,3 16,3
Brasil 25,7 26,5 29,3 31,9 34,6 36,9 39,5 41,6 43,7
Outros da América do Sul 6,6 7,6 8 8,4 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3
China 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Outros  2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8

Estados Unidos 27,8 32,7 32,1 32,1 32 32 32,1 32,4 32,7

TOTAL DE EXPORTAÇÃO 77,9 85,8 88,7 91,6 94,5 97,3 100,2 103,1 106

Participação do Brasil 33,00% 30,90% 33,00% 34,80% 36,60% 37,90% 39,40% 40,30% 41,20%

Fonte: USDA

MERCADO MUNDIAL DE SOJA

 
 
 
Produção e Exportação de Soja no Brasil 
 
Quadros 35 a 40 e Ilustração 14. 
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Quadro 35 

EXPORTAÇÃO NO BRASIL - SOJA
Em Toneladas

LOCALIDADE 2003 2004 2005 2006 2007 TGA  % em 2007 

Mato Grosso 4.848.502 5.041.915 9.086.389 9.920.599 6.822.137 7,1% 11,2%
Rio Grande do Sul 3.792.297 2.200.352 439.739 3.281.005 5.503.371 7,7% 9,0%
Paraná 5.111.064 4.513.005 4.006.891 2.891.525 3.729.772 -6,1% 6,1%
Goiás 2.183.320 1.843.558 3.066.616 2.800.224 2.192.407 0,1% 3,6%
Mato Grosso do Sul 233.830 345.325 978.248 1.182.096 1.065.860 35,4% 1,7%
Santa Catarina 41.712 79.622 132.873 206.735 1.057.247 90,9% 1,7%
Maranhão 576.581 676.922 896.838 1.021.543 841.944 7,9% 1,4%
Bahia 52.590 378.147 663.849 448.706 708.876 68,2% 1,2%
São Paulo 369.799 977.322 547.148 939.202 630.970 11,3% 1,0%
Tocantins 185.232 362.612 589.965 653.230 435.226 18,6% 0,7%
Minas Gerais 850.481 762.478 1.417.669 1.179.189 379.804 -14,9% 0,6%
Rondônia - - 180.882 250.120 229.107 - 0,4%
Pará 67.279 15.000 77.876 81.853 67.484 0,1% 0,1%
Distrito Federal 37.573 28.601 62.450 57.873 30.115 -4,3% 0,0%
Roraima - 35 11.212 16.592 30.323 - 0,0%
Outros 1.540.206 2.022.795 276.428 27.481 9.132 -64,1% 0,0%

  
TOTAL GERAL 19.890.466 19.247.689 22.435.073 24.957.973 23.733.775 3,6% 38,9%

 
PRODUÇÃO BRASIL 51.000.000 53.000.000 57.000.000 59.000.000 61.000.000 3,6% -
Exportação/produção 39,0% 36,3% 39,4% 42,3% 38,9% - -

 
 

Quadro 36 

MERCADO MUNDIAL - EXPORTAÇÃO DE SOJA
Em Milhões de Toneladas

PAÍS 2006 2007 2008

China 7,30 10,62 10,07 
Holanda 5,22 3,67 3,38 
Espanha 2,12 1,87 2,36 
Itália 1,32 1,10 1,18 
Alemanha 0,89 1,05 0,41 
Irã 0,91 0,90 0,34 
Portugal 0,37 0,79 0,87 
Tailândia 0,63 0,77 0,96 
Inglaterra 0,64 0,64 0,64 
Estados Unidos  - 6,00 .08 
Outros 3,39 3,36 7,71 

TOTAL 22,80 24,77 23,78 

Fonte: USDA Foreign Agricutural Service  
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Quadro 37 

CAPACIDADE INSTALADA - ESMAGAMENTO E REFINO DE SOJA NO BRASIL

2005 2006 2007 % 2005 2006 2007 %

Paraná 32,12 32,95 33,85 22.6 3,16 3,16 3,46 16.3 
Rio Grande do Sul 21,20 23,60 24,80 16.6 1,65 1,95 2,00 9.4 
Mato Grosso 21,00 21,40 22,00 14.7 1,25 2,45 2,70 12.7 
São Paulo 15,60 18,80 19,65 13.1 6,01 2,77 6,22 14.4 
Goiás 18,15 16,40 16,65 11.1 2,23 5,85 3,07 29.2 
Mato Grosso do Sul 8,30 9,36 9,56 6.4 0,54 0,54 0,54 2.5 
Minas Gerais 6,60 6,60 6,60 4.4 1,27 1,27 ] 6.0 
Bahia 5,34 5,50 5,50 3.7 0,88 0,97 0,97 4.6 
Santa Catarina 4,03 4,03 4,03 2.7 0,53 0,45 0,45 2.1 
Piauí 2,36 2,46 2,46 1.6 0,12 0,12 0,12 0.6 
Amazonas 2,00 2,00 2,00 1.3 0,45 - - - 
Pernambuco 0,40 0,40 0,40  - 0,08 0,40 0,40 1.9 
Maranhão - -  - 1.3 - 0,08 - - 

TOTAL GERAL 131,77 137,10 143,50 100,00 18,17 18,17 21,28 100,00 

LOCALIDADE
PROCESSAMENTO REFINO

Fonte: USDA  Foreign Agricultural Service - GAIN Report BR 8612  
 

Quadro 38 

EXPORTAÇÃO NO BRASIL - ÓLEO DE SOJA
Em Mil Toneladas - Anual

ANO QUANTIDADE PERCENTUAL

2004 2.405 -
2005 2.531 5,2%
2006 2.697 6,6%
2007 2.315 -14,2%
2008 2.521 8,9%
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Quadro 39 

EXPORTAÇÃO NO BRASIL - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
Em Toneladas

DESCRIÇÃO SH4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TGA

Soja, mesmo triturada 3.647 8.340 9.288 8.917 11.517 15.676 15.970 19.890 19.248 22.435 24.487 21,0%
Açúcar de cana ou beterraba 5.379 6.381 8.371 12.100 6.502 11.173 13.354 12.914 15.764 18.147 16.591 11,9%
Farelo de soja 11.262 10.013 10.448 10.431 9.375 11.271 12.517 13.602 14.486 14.422 11.353 0,1%
Milho 351 358 7 8 7 5.629 2.747 3.566 5.031 1.070 3.633 26,3%
Álcool etílico 209 117 94 326 182 277 607 606 1.927 2.081 2.507 28,2%
Carne e miudezas de aves 582 673 632 796 949 1.317 1.689 2.033 2.560 2.875 2.435 15,4%
Óleos de soja 1.332 1.126 1.367 1.552 1.073 1.652 1.934 2.486 2.517 2.697 2.192 5,1%
Sucos de frutas 1.225 1.224 1.267 1.221 1.333 1.383 1.385 1.653 1.675 1.860 1.681 3,2%
Café, mesmo torrado ou descafeinado 779 869 996 1.272 968 1.256 1.557 1.375 1.413 1.356 1.349 5,6%
Carne bovina, congelada 40 45 70 120 140 283 321 465 742 908 1.006 38,0%
Desperdícios vegetais 1.226 1.430 233 839 558 1.020 919 859 889 793 689 -5,6%
Trigo e mistura de trigo com centeio 0 0 4 2 1 1 1 50 1.323 156 652 274,5%
Fumo não manufaturado 282 319 301 343 341 435 465 466 579 616 524 6,4%
Carne suína 56 56 73 75 116 247 449 458 471 579 445 23,1%
Carnes preparadas 94 96 118 153 142 154 178 204 224 317 380 14,9%
Arroz 22 9 7 48 26 22 30 19 37 272 289 29,5%
Algodão, não cardado nem penteado 2 0 3 4 29 147 110 175 331 391 270 67,5%
Melões, melancias e mamões, frescos 64 59 84 94 96 136 139 206 195 241 200 12,0%

 
TOTAL PARCIAL 26.552 31.116 33.363 38.300 33.356 52.079 54.373 61.029 69.412 71.217 70.682 10,3%

Outros 616 592 548 660 791 1.032 1.058 1.300 1.535 1.602 1.541 9,6%

TOTAL GERAL 27.168 31.709 33.911 38.960 34.147 53.111 55.431 62.329 70.946 72.820 72.223 10,3%

Fonte: Alice  
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Quadro 40 

Em Toneladas

LOCALIDADE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TGA ANUAL SHARE 2008

Porto de Rio Grande - RS 1.402.419 2.737.544 1.799.497 3.731.258 2.312.534 487.339 3.391.815 5.276.064 3.351.312 11,5% 13,5%
Santos - SP 2.968.719 4.589.191 5.061.770 5.699.835 5.629.004 7.342.768 6.962.927 4.546.229 7.576.686 12,4% 30,4%
Porto de Paranaguá - PR 4.492.748 4.890.368 5.095.810 5.733.945 5.156.021 5.207.522 4.095.338 4.503.797 4.188.659 -0,9% 16,8%
Vitória - Porto - ES 637.117 742.790 1.508.489 1.649.516 2.203.261 2.845.144 2.715.985 2.482.231 2.414.043 18,1% 9,7%
São Francisco 262.570 721.164 819.330 846.161 1.134.642 2.480.730 3.075.202 2.409.618 2.275.994 31,0% 9,1%
Manaus - Porto - AM 905.067 1.127.036 809.473 796.215 958.923 1.400.595 1.583.584 1.557.486 1.440.978 6,0% 5,8%
São Luis - Porto - MA 559.487 625.335 649.772 889.817 1.162.964 1.676.617 1.786.389 1.446.811 1.758.658 15,4% 7,1%
Santarém - PA 0 0 0 285.525 456.457 787.098 954.250 835.727 1.088.607 - 4,4%

TOTAL PARCIAL 11.228.127 15.433.428 15.744.141 19.632.272 19.013.806 22.227.813 24.565.490 23.057.963 24.094.937 10,0% 96,7%

Outros 278.917 222.298 218.325 249.206 244.367 384.127 384.127 682.487 816.738 14,4% 3,3%

TOTAL GERAL 11.507.044 15.655.726 15.962.466 19.258.173 19.258.173 24.949.617 24.949.617 23.740.450 24.911.675 10,1% 100,0%

EXPORTAÇÃO DE SOJA POR PORTOS
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Fonte: USDA Foreign Agricultural Service 

Ilustração 14 - Mapa de Escoamento de Soja por Portos Brasileiros 

 
 
Gargalos Operacionais 
 
A amplitude da área de influência dos portos do Espírito Santo em relação às bases 
produtoras de soja depende preponderantemente do modal ferroviário. Nesse aspecto, 
alguns “gargalos” que podem ser considerados históricos pelo tempo que permanecem 
nas pautas recorrentes de demandas por infra-estrutura, limitam a capacidade de atração 
de fluxos adicionais de soja e derivados por parte do Espírito Santo. São eles: 
 

- a baixa produtividade da ferrovia que liga o cerrado ao litoral do Espírito Santo no 
trecho denominado Serra do Tigre; 

- o contorno ferroviário de Belo Horizonte, problema que ainda se mantém, mas 
cuja solução parece mais próxima; 

- a capacidade operacional da ferrovia da VALE, que pode acontecer em situações 
de aquecimento do mercado de minério de ferro. No passado recente, muito 
provavelmente o aquecimento da demanda de minério fez inibir a participação da 
movimentação de soja pelo terminal de Tubarão. 



Anexo 

 

                                                                          217 

Capacidade Instalada no Espírito Santo para Escoamento de Soja para Exportação 
 
A principal instalação portuária para escoamento de soja no Espírito Santo é o terminal 
de Tubarão. O Quadro 41 apresenta a capacidade que o terminal possui para escoamento, 
em toneladas/hora, das mercadorias transacionadas. 
 

Quadro 41 

TERMINAL DE TUBARÃO
Produtividade durante o Tempo de Atracação

BERÇO MÉDIA*

Soja: 877 
Farelo de Soja: 541
Milho: 901

Fertilizantes: 182
Produtos Químicos: 176
Produtos Siderúrgicos: 561

Estimativa Pier 2: 5.000
Estimativa Pier 1: de 2.000 a 3.000
Media: 3.652

TGL Derivados de Petróleo: 318

* Em Toneladas/hora

TMF

TPD3

TPD4

 
 
 
Avaliação da Concorrência de Outros Portos 
 
Outros portos brasileiros estão se qualificando para movimentar as exportações 
crescentes de soja. Alguns desses portos estarão no futuro próximo sendo alimentados 
por sistemas ferroviários que lhes dará maior capacidade de competição. É o caso, por 
exemplo, do Porto de São Luiz, no Maranhão, que deverá ser beneficiado pela ferrovia 
que o ligará ao Estado de Tocantins, tornando-o competitivo para atender a demanda por 
escoamento de soja proveniente da Região Centro-Oeste para o mercado internacional 
(Quadro 42). 
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Quadro 42 

EXPORTAÇÃO DE SOJA PELOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO
Por Estado Produtor - Em Toneladas

LOCALIDADE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TGA

Mato Grosso 162.265 158.050 365.627 354.804 650.845 783.941 1.030.161 36,08%
Goiás 605.744 932.867 1.053.646 1.315.683 1.049.258 1.164.320 914.555 7,11%
Minas Gerais 596.197 511.070 488.940 572.149 596.742 311.048 223.271 -15,10%
Bahia 40.500 10.746 259.139 552.021 357.525 181.878 207.919 31,34%
Distrito Federal 98.744 36.773 28.001 39.480 51.724 24.885 38.132 -14,66%
Maranhão - - - - 5.893 482 - -
Mato Grosso do Sul - - - 9.004 - - - -
Tocantins - - - - 4.000 15.678 - -
São Paulo 5.030 - 7.911 2.000 - - - -100,00%

TOTAL 1.508.479 1.649.506 2.203.264 2.845.141 2.715.988 2.482.232 2.414.038 8,15%

Fonte: ALICE  
 
Finalmente a implantação de um porto em Ilhéus no Estado da Bahia servido por ferrovia, 
que fará sua conexão com o cerrado baiano e mineiro poderá resultar em redução da área 
de influência de captação de cargas para os portos do Espírito Santo. 
 
 
Potencial de Atração de Soja para os Portos do Espírito Santo 
 
Hipóteses assumidas para avaliação do potencial: 
 

- espaço de tempo para a retomada das exportações de minério de ferro gerará 
capacidade ociosa na ferrovia operada pela VALE. Não seria fora de propósito 
admitir que a economia mundial leve um tempo razoável - não menos de cinco 
anos - para o retorno ao patamar de movimentação de commodities, em especial 
do grupo de minério de ferro e siderurgia; 

- os principais gargalos solucionados, como a passagem pela Serra do Tigre e o 
contorno de Belo Horizonte. Essas soluções naturalmente não seriam viabilizadas 
em médio prazo, podendo-se admitir que ocorram, no mínimo, até 2020; 

- o Brasil aumentará a sua participação enquanto grande player no mercado 
mundial de soja, abrindo oportunidade para o Espírito Santo colocar-se como 
porto de escoamento da exportação; 

- portos concorrentes tendem a ampliar suas posições, como o Porto de São Luiz, 
que poderá ser alimentado pela Ferrovia Tocantins-Maranhão, além do porto de 
Ilhéus, ainda em projeto. 
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Previsão de Aumento das Exportações de Soja por Portos do Espírito Santo 
 
Segundo reportagem publicada no jornal Valor Econômico, um projeto do governo de 
Minas Gerais e da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) prevê a construção de um terminal 
intermodal em Minas Gerais para escoamento da produção agrícola, principalmente de 
soja, da região noroeste de Minas pelo terminal de Tubarão, previsto para ser inaugurado 
em abril de 2010. 
 
Apesar de não haver previsão de crescimento de demanda de grãos em curto prazo, o 
terminal é estratégico para o escoamento de grãos do noroeste de Minas Gerais, que 
produz 560 mil toneladas segundo a reportagem, e que tem potencial para aumentar 
significativamente essa quantidade. Além disso, há negociações para que o terminal 
também possa ser utilizado para distribuição de fertilizantes. 
 
O terminal terá capacidade para escoar 2,8 milhões de toneladas por ano após a conclusão, 
e inicialmente de 1 milhões de toneladas. 
 
 

2.8.3 Celulose 
 
As exportações de celulose aumentaram significativamente nos últimos anos. Pelas 
informações disponibilizadas pelo Ministério de Comércio Exterior, de 2002 a 2008 as 
exportações desse produto efetuadas pelo Espírito Santo aumentaram a uma taxa 
geométrica de crescimento anual de quase 13%, de 2,5 milhões em 2002 para mais de 5 
milhões de toneladas em 2008. 
 
As empresas que exportam suas produções pelo Espírito Santo são: ARACRUZ Celulose, 
CENIBRA, SUZANO Bahia Sul e VERACEL. Toda a exportação de celulose efetuada 
pelo sistema portuário do Espírito Santo é via terminal da PORTOCEL. Apesar de terem 
sido registradas exportações também pelo porto de Vitória há alguns anos, atualmente 
todo o escoamento é feito pela PORTOCEL, segundo informações da sua administração. 
 
As exportações das empresas alcançaram uma quantidade superior a 1 milhão de 
toneladas em 2008, sendo que a ARACRUZ Celulose chegou a produzir quase 2 milhões 
de toneladas. 



Anexo 

 

                                                                          220 

Quadro 43 

EXPORTAÇÃO DE CELULOSE - PORTOCEL
Em Toneladas

ARACRUZ CENIBRA SUZANO VERACEL TOTAL

2000 151 1.238.846 750.048 0 0 1.988.894
2001 163 1.272.194 768.408 0 0 2.040.602
2002 183 1.549.922 483.424 0 0 2.033.346
2003 184 1.962.258 829.148 500 0 2.791.906
2004 129 2.163.008 883.308 4.550 0 3.050.866
2005 197 2.092.626 929.198 37.094 395.725 3.454.643
2006 234 2.200.090 884.353 243.954 990.188 4.318.585
2007 226 2.140.844 1.045.694 353.900 1.045.202 4.585.640
2008 262 1.974.350 1.047.968 1.045.918 1.102.012 5.170.248

ANO QUANTIDADE 
DE NAVIOS

EMBARQUE ANUAL DE CELULOSE

Fonte: Portocel  
 
 

2.8.4 Cevada 
 
Como observado no Quadro 19, no início desse capítulo, a importação de cevada (malte 
não torrado) manteve-se praticamente estável nos últimos 6 anos, em torno de 200 mil 
toneladas. 
 
A cevada é importada em granel através do sistema FUNDAP - incentivo financeiro para 
importações feitas através do Espírito Santo - e distribuída para as cervejarias do Sudeste 
e da Bahia. 
 
 

2.8.5 Granéis Líquidos 
 
O volume total em toneladas de granel líquido movimentado no sistema portuário do 
Espírito Santo teve um pequeno crescimento de 2000 a 2007, devido a alta das 
exportações, já que as importações, apesar de uma queda brusca de 2003 a 2005, 
manteve-se praticamente estável no período. 
 
As mercadorias movimentadas como granel líquido nos terminais do Espírito Santo são: 
álcool, gás, gasolina, óleo e petróleo. A movimentação dos produtos derivados do 
petróleo tende a aumentar, já que a PETROBRAS está com vários projetos para os 
próximos anos que aumentarão as extrações de óleo e, conseqüentemente, as exportações 
de derivados de petróleo. 
 
Um dos projetos da PETROBRAS no Estado que já está em andamento é a construção do 
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 
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capacidade de movimentar 1 mil toneladas por dia de GLP e 3 mil metros cúbicos por dia 
de gasolina natural. O projeto inclui três tanques refrigerados, com capacidade para 
armazenar 20 mil toneladas de GLP, três esferas pressurizadas, com capacidade para 
armazenar 4,8 mil toneladas de GLP e três tanques para armazenar 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 (MARTINUZZO, 2009, p. 160). 
 
Existe potencial de expansão também para o segmento sucro-alcooleiro no norte do 
Espírito Santo, na Zona da Mata mineira e no sul da Bahia, região com potencial para 
produzir cana-de-açúcar em larga escala e, possivelmente, álcool para exportação. 
 
 

2.8.6 Mármore e Granito 
 
Apesar de haver uma queda significativa nas exportações de granito em 2008, 
principalmente o beneficiado, nos últimos 6 anos a exportação de pedras ornamentais 
aumentou significativamente, de 811 mil toneladas em 2002 para mais de 1 milhão e 
meio em 2006 e 2007. 
 
O porto de Vitória é o que mais exporta rochas ornamentais no país, tanto em toneladas 
quanto em valor, como mostra o Quadro 44. 
 

Quadro 44 

EXPORTAÇÕES NO BRASIL - ROCHAS ORNAMENTAIS
Principais Portos de Embarque - 2009

LOCALIDADE US$ MIL % BRASIL TONELADAS % BRASIL

Vitória 592.657,51 62,1% 1.274.218,29 64,0%
Rio de Janeiro (RJ) 131.965,75 13,8% 264.030,34 13,3%
Rio de Janeiro (Sepetiba) 54.355,17 5,7% 124.601,66 6,3%
Recife - Porto (Suape) 66.883,18 7,0% 105.057,19 5,3%
Santos 53.721,31 5,6% 84.291,46 4,2%
Salvador 9.188,39 1,0% 48.903,18 2,5%

TOTAL GERAL 908.771,31 95,2% 1.901.102,12 95,5%

Fonte: ABIROCHAS  
 
Embora o Brasil exporte um grande volume de rochas ornamentais, a maior parte da 
produção é voltada para o mercado interno, ainda que a movimentação para esse mercado 
tenha diminuído no período de 2000 a 2008, conforme Quadro 45. 
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Quadro 45 

PRODUÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO BRASIL
Evolução

PERÍODO MERCADO EXTERNO % MERCADO INTERNO % TOTAL % TOTAL

2000 1.288.993,00 24,60% 3.939.607,00 75,40% 5.228.600,00 100,00%
2001 1.319.261,80 25,60% 3. 824.104,6 74,40% 5.153.366,40 100,00%
2002 1.567.987,40 28,00% 4.031.967,60 72,00% 5.559.955,00 100,00%
2003 1.947.539,60 32,00% 4.138.521,70 68,00% 6.086.061,30 100,00%
2004 2.324.783,40 36,00% 4.132.948,30 64,00% 6.457.731,70 100,00%
2005 2.719.996,6 (+17%) 39,50% 4.174.277,8 (+1%) 60,50% 6.894.274,4 (+6,8%) 100,00%
2006 3.263.995,9 (+20%) 43,40% 4.257.763,4 (+2%) 56,60% 7.521.759,3 (+9,1%) 100,00%
2007 3.373.422,2 (+3%) 42,30% 4.598.384,5 (+8%) 57,70% 7.971.806,7 (+6,0%) 100,00%
2008 2.700.000 (-20%) 34,60% 5.100.000 (+11%) 65,40% 7.800.000 (-2,2%) 100,00%

Fonte: ABIROCHAS  
 
 

2.8.7 Movimentação de Contêineres 
 
A movimentação de contêineres se restringe atualmente ao porto de Vitória. O volume 
importado supera o exportado e é destinado principalmente para outros estados. Isso 
ocorre porque grande parte das importações de carga conteinerizada é incentivada pelo 
FUNDAP, que está em via de extinção com a reforma tributária prevista pelo Governo 
Federal. 
 
Dentre as cargas conteinerizadas exportadas encontram-se rochas ornamentais 
beneficiadas e café, conforme mostra o Quadro 46. 
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Quadro 46 

PORTOS DE VITÓRIA E CAPUABA - MOVIMENTO DE CONTÊINERES
TEU's

CHEIO VAZIO

1990 3.326 8.448 11.774
1995 19.562 9.595 24.228
2000 33.800 13.443 35.307
2001 34.521 14.969 38.183
2002 39.358 32.267 57.955
2003 47.757 28.777 59.862
2004 68.359 33.794 77.550
2005 78.311 35.256 86.458
2006 84.612 42.058 97.154
2007 97.692 40.177 104.151

TGCA 22,00% 9,61% 13,68%

CHEIO VAZIO

1990 9.159 2.232 11.391
1995 17.205 8.165 25.370
2000 25.744 18.577 44.321
2001 26.505 17.208 43.713
2002 34.998 21.828 56.826
2003 45.701 21.329 67.030
2004 55.153 33.088 88.241
2005 62.304 44.887 107.191
2006 73.935 49.129 123.064
2007 76.502 51.824 128.326

TGCA 13,30% 20,32% 15,31%

CHEIO VAZIO

1990 12.485 10.680 23.165
1995 36.767 17.760 49.598
2000 59.544 32.020 79.628
2001 61.026 32.177 81.896
2002 74.356 54.095 114.781
2003 93.458 50.106 126.892
2004 123.512 66.882 165.791
2005 140.615 80.143 193.649
2006 158.547 91.187 220.218
2007 174.194 92.001 232.477

TGCA 16,77% 13,50% 14,53%

ANO MOVIMENTAÇÃO TOTAL TOTAL

Fonte:CODESA

ANO
DESEMBARQUE

TOTAL

ANO EMBARQUE TOTAL
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2.8.8 Produção Animal 
 
A Frisa, empresa sediada em Colatina, exporta carne bovina e derivados, mas sua 
produção não é escoada pelos portos capixabas e sim pelo Rio de Janeiro. 
 
Além da produção da Frisa, existe potencial de carne exportável se consideramos a 
produção do Espírito Santo e das regiões próximas e também o projeto do município de 
Castelo, que tem o objetivo de qualificação do segmento de carne de frango para 
exportação, com produção projetada para 6 mil frangos por hora. 
 
Conforme o Quadro 47, apenas uma pequena parte de carne produzida no Espírito Santo 
é exportada por portos do Estado. 
 

Quadro 47 

Exportação por Portos - Em Toneladas

LOCALIDADE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Porto - RJ 1.053 1.784 1.793 2.170 2.305 2.631 1.183
Santos - SP 110 554 81 12 175 233 732
Porto (Sepetiba) - RJ 14 0 396 1.447 1.807 985 463
Recife (SUAPE) - PE 0 0 0 0 0 0 50
Vitória - ES 317 1.318 606 671 2.749 97 2
Porto de Rio Grande - RS 0 18 81 0 0 69 0
Porto de Paranaguá - PR 0 25 0 0 0 0 0

TOTAL 1.495 3.699 2.957 4.300 7.036 4.015 2.431

Fonte: ALICE

CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS PRODUZIDAS NO ESPÍRITO SANTO

 
 
 

2.8.9 Produção Moveleira 
 
Houve uma queda significativa nas exportações de móveis produzidos no Espírito Santo 
em 2007 e 2008 após grandes aumentos nos anos anteriores, como é possível observar no 
Quadro 48. Também é notável a quantidade da produção capixaba exportada por portos 
do Rio de Janeiro. 
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Quadro 48 

EXPORTAÇÃO DE MÓVEIS POR PORTOS
Em Toneladas

LOCALIDADE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Vitória - ES 1.200 3.016 2.872 3.007 4.327 1.992 426
Porto - RJ 74 51 1.004 736 46 170 357
Porto (Sepetiba) - RJ - - 379 252 172 81 50

TOTAL PARCIAL 1.274 3.067 4.255 3.995 4.545 2.244 833

Outros 2 181 427 656 486 132 26

TOTAL GERAL 1.276 3.248 4.682 4.651 5.031 2.376 859

Fonte: ALICE  
 
 

2.8.10 Automóveis 
 
As importações de veículos pelo Porto de Vitória aumentaram consideravelmente entre 
2000 e 2008. Contudo, é possível observar uma forte oscilação ao longo do período, que 
pode ser atribuída à variação da taxa cambial. 
 
As importações de veículos são geralmente destinadas a outros estados. As importações 
de automóveis representaram mais de 140 mil toneladas em 2008, quase 5 vezes mais do 
total exportado em 2005, conforme mostram os Quadros 49 e 50. 
 

Quadro 49 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - IMPORTAÇÕES POR ESTADO DE DESTINO
Em Tonelada

LOCALIDADE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ceará - 2 - - - - - - 652
Minas Gerais 6.877 3.482 3.177 2.760 1.837 4.929 5.330 360 1.184
Espírito Santo 66.488 55.569 36.808 24.645 27.530 32.781 39.489 60.013 81.113
São Paulo 1.022 502 1.845 120 2 16 16 35 68
Goiás 7.524 11.055 7.536 5.937 8.029 11.405 17.197 46.147 85.976
Outros 92 331 - - 143 688 260 983 168

TOTAL GERAL 82.003 70.940 49.365 33.461 37.541 49.820 62.291 107.539 169.161
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Quadro 50 

TONELADAS QUANTIDADE TONELADAS QUANTIDADE TONELADAS QUANTIDADE TONELADAS QUANTIDADE

2000 71 107 70.847 44.800 97 463 71.015 45.370
2001 428 198 61.879 37.469 166 1.055 62.474 38.722
2002 64 269 42.389 24.854 143 854 42.596 25.977
2003 20 1 26.905 14.978 111 1.106 27.037 16.085
2004 56 47 29.998 16.051 120 1.390 30.175 17.488
2005 321 19 29.405 13.630 458 2.492 30.185 16.141
2006 586 33 37.415 18.910 852 14.683 38.853 33.626
2007 3.623 255 72.708 42.435 1.761 13.283 78.092 55.973
2008 2.265 159 140.789 78.344 1.191 11.371 144.246 89.874

Fonte: ALICE

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS

ANO
TRATORES AUTOMÓVEIS MOTOCICLETAS TOTAL GERAL
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2.9 FUNDAP - Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias 
 
Aproximadamente 90% do valor das importações efetuadas pelos portos do Espírito 
Santo são feitas através do sistema FUNDAP. O FUNDAP é um incentivo de natureza 
creditícia e não fiscal e tem como base o financiamento às empresas da parte destinada ao 
tesouro estadual do ICMS gerado pela importação de produtos. 
 
Parte das importações é do tipo granel, como trigo e cevada, mas comporta uma vasta 
gama de produtos que vão desde automóveis, máquinas e equipamentos, a produtos com 
alto valor agregado, como eletroeletrônicos, etc. 
 
O FUNDAP é grande gerador de carga conteinerizada movimentada nos portos do 
Espírito Santo. Cerca de 90% da carga gerada via FUNDAP é destinada para os Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As mercadorias são nacionalizadas no 
Espírito Santo e seguem por transporte rodoviário e em menor escala por ferrovia para 
esses Estados. 
 
 

2.9.1 Ameaça ao FUNDAP 
 
A reforma tributária ao mudar o local de incidência do ICMS da origem para o destino 
inviabilizaria grande parte das operações hoje realizadas pelo FUNDAP. As empresas 
não mais teriam o benefício do prêmio. Estimativas feitas pelo SINDIEX - Sindicato dos 
Importadores e Exportadores - chegam a projetar perdas em torno de 85% das 
movimentações atuais. E estudo feito pelo SINDIEX, estima que o sistema FUNDAP 
movimente mensalmente cerca de 6.000 contêineres em mercadorias importadas 
(SINDIEX, 2008, p. 35). 
 
Ainda de acordo com a mesma fonte, a movimentação em volume de carga atinge 
aproximadamente 400.000 toneladas por mês, entre carga conteinerizada, geral e granel. 
 
 

2.10 Análise de Movimentação de Carga por Portos do Espírito Santo 
 

2.10.1 Porto de Vitória 
 
O porto de Vitória é o que possui mais variedade de cargas transacionadas dentre os 
portos do Espírito Santo. O maior volume de carga conteinerizada é movimentado neste 
porto, a maioria via FUNDAP, e destinada a outros estados. O volume de carga 
movimentada aumentou de forma expressiva nos últimos anos, de pouco mais de 3 
milhões de toneladas em 1997 para mais de 7 milhões em 2007. 
 
Além das mercadorias conteinerizadas, as principais cargas movimentadas em Vitória 
são: ferro gusa e rochas ornamentais (exportados), e trigo (importado). 
 
O porto de Vitória é o que será mais prejudicado com o fim do FUNDAP, caso seja 
efetuada a Reforma Tributária. Discutem-se os verdadeiros impactos dessa medida, visto 
que existe uma infra-estrutura disponível no Estado para o comércio exterior que 
justificaria a continuidade das operações comercias pelos portos capixabas. 
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A maior parte das cargas movimentadas por Vitória é transportada para o seu destino, ou 
da sua origem no caso de cargas exportadas, por transporte rodoviário, conforme os 
Quadros 51 a 53. 
 

Quadro 51 

PORTO DE VITÓRIA - CARGAS

ANO TOTAL

1997 3.319.811
1998 3.509.305
1999 5.414.845
2000 6.337.408
2001 5.575.689
2002 6.061.853
2003 6.136.054
2004 7.347.924
2005 7.578.398
2006 7.932.032
2007 7.342.208

Fonte: CODESA

Movimentação em Toneladas

 
 

Quadro 52 

SENTIDO NAVEGAÇÃO 2007

Desembarque Longo Curso 2.481.867
Cabotagem 142.950

Embarque Longo Curso 4.275.587
Cabotagem 441.804

TOTAL GERAL 7.342.208

Fonte:CODESA

PORTO DE VITÓRIA - CARGAS
Distribuição em Toneladas 
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Quadro 53 

PORTO DE VITÓRIA - PRINCIPAIS MERCADORIAS
Movimentação 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  
 
 

2.10.2 Terminais Portuários em Praia Mole 
 
Praia Mole tem dois terminais classificados como privados de uso misto: um exclusivo 
para importação de carvão (TPM), operado pela VALE, e outro de produtos siderúrgicos 
(TPS), operado pelo condomínio formado pelas empresas siderúrgicas GERDAU 
AÇOMINAS, ArcelorMittal e USIMINAS. Através desse terminal são exportados 
produtos siderúrgicos das empresas citadas e de outras siderúrgicas de Minas Gerais. 
 
Todo o carvão importado pelo Estado do Espírito Santo passa pelo TPM de Praia Mole. 
Parte da importação é destinada para a CST e o restante vai por via férrea para Minas 
Gerais, para empresas como USIMINAS e ACESITA. 
 
Embora exclusivo para operação com produtos siderúrgicos, o TPS, em razão da 
ocorrência de ociosidade provocada pela crise mundial, está sendo utilizado também para 
exportação de granito em blocos. Somente no mês de abril de 2009 dois navios 
transportaram 13.000 toneladas de granito em bloco, cuja destinação principal é a Ásia. A 
maioria do granito em bloco chega ao terminal por ferrovias, vindo de Baixo Guandu 
(terminal) e Colatina. A operação com granito bruto é bem recente, facilitada pela crise, 
pois no período de maior demanda por produtos siderúrgicos o terminal estava com as 
operações totalmente voltadas para produtos dessa categoria. 
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O terminal não opera carga de granito processado, uma vez que este tipo de produto é 
transportado por contêiner e no porto em questão não há equipamento para a 
movimentação de carga conteinerizada. A facilidade de operar com granito se prende a 
dois fatores básicos: 
 

- disponibilidade maior de navios; 
- navios de maior calado - com coincidência de destinos e acesso ferroviário. 

 
O terminal vinha operando numa faixa de 7,5 milhões de toneladas por ano. Atualmente a 
média mensal está em tono de 573.000 toneladas, contemplando uma variada gama de 
produtos que vão desde placas de aço, bobinas de laminados a quente e a frio, fios de aço, 
granito e ferro gusa (Quadro 54). 
 
Em relação ao ferro-gusa, ocorreu a transferência de sua operação do porto de Vitória 
para Praia Mole, por limitações impostas por aquele porto. Algumas operações chegaram 
a ser feitas a partir do porto de Vitória com escala em Praia Mole. Essa operação visava a 
complementação de carga. Os navios eram carregados até o limite de aproximadamente 
40.000 toneladas no porto de Vitória e depois as cargas eram complementadas em Praia 
Mole. Esse tipo de operação não mais é feita e todas as exportações de ferro-gusa estão 
sendo realizadas pelo TPS em Praia Mole. Muito provavelmente as limitações de 
operação pelo porto de Vitória se manterão por um bom período de tempo, levando-se a 
crer que as operações com esse tipo de produto continuarão a ser feitas através do 
terminal de Praia Mole. 
 

Quadro 54 

PRAIA MOLE - CARGAS
Movimentação Geral - Em Toneladas

ESPECIFICAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006

Longo Curso 7.488.716 7.288.761 6.567.090 5.978.201 5.759.689
   - Carga Geral (Produtos Siderúrgicos) 7.488.716 7.228.761 6.566.665 5.978.201 5.759.689
   - Granel Sólido - - 425 - -
Cabotagem 25.715 93.635 325.940 532.761 460.319
   - Carga Geral 25.715 93.635 325.940 532.761 460.319

TOTAL EMBARQUE 7.514.431 7.322.396 6.893.030 6.510.962 6.220.008

Longo Curso 10.498.552 10.597.440 11.003.677 10.286.626 10.767.551
 - Granel Sólido (Carvão Principalmente) 10.496.521 10.406.468 10.959.858 10.277.664 10.766.169
 - 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
  - Granel Sólido 2.219.758 1.456.358 2.202.667 967.905 115.571
  - Carga Geral - 28.907 - - -

TOTAL DESEMBARQUE 12.718.310 12.082.705 13.206.344 11.254.531 10.883.122

TOTAL GERAL 20.232.741 19.405.101 20.099.374 17.765.493 17.103.130

Fonte: ANTAQ  
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O Quadro 55, a seguir, apresenta a projeção de importação de carvão mineral, calculada 
pelo TPM. As projeções foram feitas a partir da estimativa de aumento de produção de 
produtos siderúrgicos, considerando-se a utilização de 700 kg de carvão para cada 
tonelada de aço produzida. 
 

Quadro 55 

Em Milhões de Toneladas

ANO DEMANDA REALIZADO TAXA DE OCUPAÇÃO DIAS NA BARRA

2007 12,02 12,02 79,72% 1,64
2008* 13,29 13,40** 100,00% 22,6
2009 13,20 13,40** 100,00% 22,6
2010 13,83 13,40** 100,00% 22,6
2011 16,71 13,40** 114,07% -
2012 16,78 13,40** 114,55% -
2013 17,01 13,40** 116,08% -

Fonte: Terminal Privativo de Uso Misto de Praia Mole

* Projeção anual com base nos últimos 6 meses 

**Valores previstos

PRAIA MOLE - DESCARGA DE CARVÃO

 
 
 

2.10.3 Porto de Barra do Riacho 
 
A empresa ARACRUZ Celulose e a Celulose Nipo-Brasileira - CENIBRA são as 
proprietárias do PORTOCEL, terminal localizado em Barra do Riacho, município de 
Aracruz. Além dessas empresas, o Grupo SUZANO também utiliza o porto para 
escoamento de sua produção, já que o PORTOCEL é especializado em celulose e 
movimenta, segundo informação da ARACRUZ, cerca de 70% de toda a celulose 
exportada pelo Brasil. 
 
Além das exportações de celulose, também há desembarque de madeira para 
processamento em Aracruz e sal, conforme mostra o Quadro 56. A celulose movimentada 
em Barra do Riacho é transportada até o terminal por ferrovia, no caso da produção 
exportada pela Cenibra, e por rodovia, no caso da produção da SUZANO. 
 
Não se deve descartar a possibilidade de instalação de novas plantas industriais de 
celulose e papel, tanto no Espírito Santo quanto também nos Estados vizinhos de Minas 
Gerais e Bahia. 
 
A VERACEL e a SUZANO já haviam demonstrado interesse em duplicação de suas 
capacidades. A própria ARACRUZ, agora adquirida pela VOTORANTIN, poderá 
retomar o seu projeto de investimento na sua base em Aracruz, bem como na região de 
Governador Valadares, em Minas Gerais. Escala e sinergias favorecem essas localizações. 
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A CENIBRA anunciou no mês de agosto de 2009 novos investimentos que poderão 
aumentar sua produção de celulose em 800.000 toneladas/ano. 
 

Quadro 56 

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 (madeira em toras) - 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

PORTO DE BARRA DO RIACHO - CARGAS
Movimentação Geral - Em Toneladas

 
 
 

2.10.4 Terminal Portuário de Tubarão 
 
O terminal portuário de Tubarão é destinado principalmente às operações da VALE. Nele 
é escoada toda a produção de minério de ferro desta empresa, que é transportado de 
Minas Gerais até o terminal pela ferrovia Vitória-Minas. 
 
Também são exportados por Tubarão outros produtos, como soja, milho e derivados de 
petróleo, e importados, principalmente, fertilizante. (Quadros 57 e 58). 
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Quadro 57 

TERMINAL DE TUBARÃO* - CARGAS
Movimentação em Toneladas

ESPECIFICAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Longo Curso 73.531.303 74.571.296 82.436.108 96.576.789 92.184.127 85.767.056
   - Granel Sólido (Minério de Ferro, Soja e Milho) 73.176.821 74.414.866 82.418.033 96.576.789 92.184.127 85.767.056
   - Granel  Líquido (Derivados de Petróleo) 354.482 156.430 18.075 - - -

Cabotagem - - - - - -

TOTAL EMBARQUE 73.531.303 74.571.296 82.436.108 96.576.789 92.184.127 85.767.056

Longo Curso 988.374 1.428.865 1.439.185 997.902 1.055.527 1.357.375
   - Granel Sólido (Fertilizantes e Outros) 895.762 1.375.078 1.439.185 997.902 1.055.527 1.192.417
   - Carga Geral 92.612 53.787 - - - 164.958

Cabotagem - - - - - -

TOTAL DESEMBARQUE 988.374 1.428.865 1.439.185 997.902 1.055.527 1.357.375

TOTAL GERAL 74.519.677 76.000.161 83.875.293 97.574.691 93.239.654 87.124.431

Fonte: ANTAQ - Anuário Estatístico 

*Exceto TGL  
 

Quadro 58 

ESPECIFICAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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

DESEMBARQUE 672.639 567.874 557.924 1.096.742 1.124.255 1.214.280

Fonte: ANTAQ - Anuário Estatístico 

*Operado pela PETROBRAS

TERMINAL DE TUBARÃO - TERMINAL DE GRANÉIS LÍQUIDOS*
Movimentação em Toneladas

 
 
 

2.10.5 Terminal de Ubu 
 
O terminal de Ubu pertence à SAMARCO e é restrito à movimentação de minério de 
ferro e carvão de propriedade da empresa. 
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Quadro 59 

TERMINAL DA SAMARCO - CARGAS

CARGA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Minério de Ferro (exportação) 14.502.310 11.608.350 14.850.180 16.389.490 16.319.400 15.484.140 15.963.510
Carvão (importação) 199.891 250.796 128.688 168.147 271.029 222.282 250.386

Movimentação em Toneladas

 
 
 

2.10.6 Terminal de Regência 
 
O terminal de Regência, desativado atualmente, pertence à PETROBRAS e por ele era 
escoada a produção de petróleo do Espírito Santo. 
 

Quadro 60 

TERMINAL DE REGÊNCIA - EXPORTAÇÃO
Em Toneladas

ANO PETRÓLEO CRU

2002 1.449,268
2003 1.499,985
2004 1.165,790
2005 1.012,360
2006 273,194

Fonte: PETROBRAS  
 
 

2.11 Origem das Exportações e Destinos das Importações efetuadas pelos 
Portos do Espírito Santo 
 
No que tange a origem das exportações e o destino das importações efetuadas pelos 
portos do Espírito Santo, quase a totalidade estão no Espírito Santo e em Minas Gerais, 
equivalendo à cerca de 37% e 58%, respectivamente das exportações, e 53% e 44%, 
respectivamente das importações, conforme Quadros 61 e 62. 
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Quadro 61 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - EXPORTAÇÕES 
Por Estado de Origem - 2008

LOCALIDADE TONELADA PERCENTUAL

Minas Gerais 75.756.521 58,05%
Espírito Santo 48.268.958 36,99%
Bahia 2.624.864 2,01%
Goiás 1.894.887 1,45%
Mato Grosso 1.788.997 1,37%
São Paulo 66.512 0,05%
Rio de Janeiro 43.737 0,03%
Distrito Federal 39.572 0,03%
Rondônia 2.984 0,00%
Ceará 2.697 0,00%
Rio Grande do Norte 1.880 0,00%

TOTAL PARCIAL 130.491.608 100,00%

Outros 4.911 0,00%

TOTAL GERAL 130.496.519 100,00%

Fonte: ALICE  
 

Quadro 62 

PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - IMPORTAÇÕES 
Por Estado de Destino - 2008

LOCALIDADE TONELADA PERCENTUAL

Espírito Santo 8.899.689 52,62%
Minas Gerais 7.520.870 44,47%
Goiás 347.995 2,06%
Rio de Janeiro 65.415 0,39%
Mato Grosso 33.266 0,20%
Bahia 20.818 0,12%
São Paulo 17.725 0,10%
Rondônia 2.263 0,01%
Paraná 1.385 0,01%
Sergipe 1.353 0,01%
Pará 1.189 0,01%

TOTAL PARCIAL 16.911.968 99,99%

Outros 1.586 0,00%

TOTAL GERAL 16.928.144 100,00%

Fonte: ALICE  
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A principal carga importada pelos portos do Estado é carvão mineral, destinada às 
siderúrgicas do Espírito Santo e de Minas Gerais. Devido a essa movimentação esses 
estados são os mais representativos dentre os de destino das importações do Estado. O 
coque de petróleo também é representativo dentre as mercadorias movimentadas nos 
portos capixabas, totalizando quase 500 mil toneladas movimentadas em 2008, como 
apresentados nos Quadros 63 a 65. 
 

Quadro 63 

IMPORTAÇÕES COM DESTINO NO ESPÍRITO SANTO
Via Portos do Espírito Santo - 2008 

PRODUTO TONELADAS

Carvão Mineral 6.880.382
Trigo 165.180
Fosfatos de cálcio 46.006
Coque de petróleo 290.571
Ureia 56.769
Sulfato de amônio 96.479
Catodos de cobre refinado 61.594
Outs. escavadoras com capacid. carga 34.283

TOTAL PARCIAL 7.631.264

Outros 1.268.425

TOTAL GERAL 8.899.689

Fonte: ALICE  
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Quadro 64 

IMPORTAÇÕES COM DESTINO A MINAS GERAIS
Via Portos do Espírito Santo - 2008 

PRODUTO TONELADAS

Carvão Mineral 6.350.314
Outros cloretos de potássio 383.381
Coque de petróleo 190.654
Uréia 180.370
Sulfato de amônio 132.662
Trigo 92.525
Fosfatos de cálcio 53.464

TOTAL PARCIAL 7.383.369

Outros 137.501

TOTAL GERAL 7.520.870

Fonte: ALICE  
 

Quadro 65 

IMPORTAÇÕES COM DESTINO A GOIÁS
Via Portos do Espírito Santo - 2008 

PRODUTO TONELADAS

Outros cloretos de potássio 172.718
Automóveis 79.035
Uréia 27.100

TOTAL PARCIAL 278.853

Outros 69.142

TOTAL GERAL 347.995

Fonte: ALICE  
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A maior parte da quantidade das cargas transacionadas pelos portos do Espírito Santo é 
transportada de sua origem ou até seu destino por ferrovias, uma vez que as cargas de 
quantidade mais expressivas são as do setor minero-siderúrgico e a celulose (Quadro 66). 
 

Quadro 66 

PRINCIPAIS CARGAS ORIGINADAS OU DESTINADAS AOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO
Por Meio de Transporte - 2007

PRODUTO PORTO SITUAÇÃO ORIGEM/DESTINO QUANTIDADE TRANSPORTE

Vitória Exp Minas Gerais 285.891 Ferrovia

Praia Mole Exp ES e Minas Gerais 5.759.689 Ferrovia (origem MG)

Ubu Exp Anchieta 15.963,51* Mineroduto

Tubarão Exp MG 83.353.018 Ferrovia

Ferro Gusa Vitória/P.Mole Exp Minas Gerais 960.351 Ferrovia

Tubo Flexível Vitória Exp ES 37.463 Não tem

Mármore/Granito Vitória Exp Interior do ES 947.008 Rodoviário

Açúcar Vitória Exp Norte e Sul do ES 154.751 Rodoviário

Soja Tubarão Exp MG, GO, DF 2.414.038 Ferrovia

CENIBRA 1.045.694 Ferrovia

Suzano e VERACEL 1.399.102 Barcaças

Aracruz 2.140.884 Não tem

Turarão Imp CST e MG 10.766.169 Ferrovia p/MG

Ubu Imp Anchieta 250,386* Uso próprio

Trigo Vitória Imp ES 417.594 direto p/moinho

Malte Vitória Imp SP e RJ 176.222 Rodoviário

Vitória Imp ES e outros estados 205.573 Ferrovia e Rodovia

Tubarão Imp ES e outros estados 1.192.417 Ferrovia

Derivados de Petróleo Tubarão Imp Indefinido 1.214.280 diversos

Carga Conteinerizada Vitória Imp ES e outros estados 2.998.000 Rodoviário

Madeira em tora Barra do Riacho Cabotagem Aracruz 1.142.956 Barcaças

Fonte: Dados de quantidade CODESA e ALICE. 

*Dado de 2006

Fertilizante

Produtos Siderúrgicos

Minério de Ferro

Celulose Barra do Riacho Exp

Carvão Mineral

 
 
 

2.12 Cenário em Volumes Projetados 
 
Nesse item foram feitas projeções das principais cargas que são movimentadas nos portos 
do Espírito Santo (Quadro 67 e 69). Tais projeções foram feitas levando-se em conta 
perspectivas econômicas, séries históricas e projetos previstos para os próximos anos que 
podem influenciar no volume de carga movimentada (Quadro 68). No final do Capítulo 
estão apresentados diversos “casos” por tipo de produto (1 a 11), com a memória de 
cálculo das projeções apresentadas nos quadros citados anteriormente. 
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Quadro 67 
CENÁRIO DE FLUXO DE CARGAS PELOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO
Em Toneladas

CATEGORIA DO PRODUTO E/I/C PORTO TGA 2002-2008 2007 2008 2011 2015 2020 2025 2030 % PERÍODO

1 - Complexo Minero-siderúrgico  
1.1 - Minério de ferro  4,25% 112.028.431 111.502.264 111.502.264 125.992.341 135.290.341 143.290.341 143.290.341 1,08%

1.1.1 - Não aglomerado E 6,70% 69.279.385 69.290.341 69.290.341 69.290.341 73.290.341 81.290.341 81.290.341 0,70%
Vale Tubarão 6,70% 69.279.385 69.290.341 69.290.341 69.290.341 69.290.341 69.290.341 69.290.341 0,00%
Ferrous P. Kennedy

1.1.2 - Aglomerado E 1,10% 42.749.046 42.211.923 42.211.923 56.702.000 62.000.000 62.000.000 62.000.000 1,63%
Vale Tubarão 4,23% 27.196.046 26.509.923 26.509.923 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 0,98%
Samarco Ubu 0,70% 15.553.000 15.702.000 15.702.000 22.702.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 2,59%
Ferrous P. Kennedy

1.2 - Produtos Siderúrgicos E
Hipótese 1: Praia Mole -5,41% 5.269.139 6.097.896 7.077.866 7.662.651 8.462.037 9.344.817 10.319.690 2,97%
Hipótese 2: Praia Mole/Ubu -0,054090157 5.269.139 6.097.896 10.674.360 18.495.000 19.684.206 20.978.207 22.386.238 6,49%

1.3 - Gusa
Hipótese 1: E  1.210.683 930.124 1.300.427 1.513.785 1.830.360 2.213.141 2.675.972 3,51%
Hipótese 2: 1.210.683 930.124 1.300.427 1.832.476 2.697.373 3.843.877 5.351.945 6,68%

1.4 - Carvão mineral I Praia Mole/Ubu/Tub 12.020.000 13.402.874 14.167.704 19.089.729 24.569.622 26.800.962 29.315.681 3,95%
Praia Mole/Tub 0,0584 12.020.000 13.402.874 14.167.704 15.589.729 17.569.622 19.800.962 22.315.681 2,73%

Ubu 3.500.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 4,73%

2 - Fertilizantes I Tubarão 14,36% 1.358.902 1.282.870 1.526.813 2.265.390 3.253.779 4.736.363 5.405.502 6,19%

3 - Soja
Hipótese 1: 2.482.232 2.414.038 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0,83%
Hipótese 2: E Tubarão 0,081518915 2.482.232 2.414.038 3.000.000 3.000.000 4.458.285 5.555.835 6.923.581 4,56%

4 - Açúcar E -16,39% 180.354 70.560 190.890 202.804 214.719 224.453 232.684 1,11%

5 - Mármore e granito
Bruto E Vitória 0,176693386 93.094 87.399 87.399 98.368 124.770 159.242 213.102 3,67%

6 - Automóveis 78.092 144.246 58.297 69.520 88.727 113.241 151.542 2,92%

7 - Produtos florestais e celulose Barra do Riacho 7.214.896 7.701.052 7.701.052 8.704.038 11.714.038 11.714.038 11.714.038 2,13%
7.1 - Celulose E Barra do Riacho 4.800.858 5.287.014 5.287.014 6.290.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 2,92%
7.2 - Madeira em toras Cab Barra do Riacho 2.414.038 2.414.038 2.414.038 2.414.038 2.414.038 2.414.038 2.414.038 0,00%

8 - Trigo I Vitória 403.648 261.088 285.298 333.758 415.923 518.316 645.916 2,07%

9 - Malte 185.952 197.335 215.633 252.260 314.362 391.753 488.195 4,29%

10 - Etanol E 17.988 17.988 17.988 17.988 17.988 17.988 0,00%

13 - Carga de contêiner (t) I/E 1.961.424 3.754.655 4.741.338 5.958.304 7.164.362 8.363.376 6,51%

Total H1 144.306.494 144.039.174 150.695.396 173.741.166 195.040.253 209.464.563 215.601.343 1,76%
H2 144.486.848 144.109.734 154.482.780 185.095.011 208.802.439 225.508.977 234.500.128 2,13%

*A Taxa Geométrica de Crescimento Anual é do período 2002-2007, os dados de importação e exportação de 2008 são projetados.  
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Quadro 68 

CENÁRIO DE FLUXO DE CARGAS PELOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

CATEGORIA DO PRODUTO HIPÓTESES/CONSIDERAÇÕES
AVALIAÇÃO DE 
CONSISTÊNCIA

1 - Complexo Minero-siderúrgico
1.1 - Minério de ferro  

1.1.1 - Não aglomerado OK
Vale Esgotamento de capacidade de Tubarão OK
Ferrous A confirmar cronograma Restrições

1.1.2 - Aglomerado
Vale Esgotamento de capacidade de Tubarão OK
Samarco quarta e quinta usinas operando OK
Ferrous A confirmar cronograma Restrições

1.2 - Produtos Siderúrgicos
Hipótese 1: Crescimento atrelado a correlação produção nacional de aço e PIB
Hipótese 2: Atrelada a hipótese 1 a nova planta da Vale (para 2015) e a projeção do IBS e TPS OK

1.3 - Gusa
Hipótese 1: Gargalos mantidos limita operação
Hipótese 2: Retomada da carga perdida e crescimento atrelado ao PIB Restrições 

1.4 - Carvão mineral
Segue dinâmica da siderurgia OK
Nova planta no Sul da Vale Restrições

2 - Fertilizantes Regressão em relação ao PIB Razoável
Atração de carga 

3 - Soja
Hipótese 1: Gargalos mantidos limita operação Restrições mantidas
Hipótese 2: Gargalos resolvidos, segue crescimento atrelado ao PIB Pode até ampliar

4 - Açúcar ES não é polo produtor Restrições naturais
Segue o crescimento do PIB

5 - Mármore e granito
Bruto Somente blocos. Processados integram carga conteneirizada Razoável

6 - Automóveis Segue estratégia de montadoras. A tendência indica opção pela transferência de 
montadoras para o Brasil

Restrições

7 - Produtos florestais e celulose Previsão de aumento de capacidade nas três empresas  
7.1 - Celulose OK
7.2 - Madeira em toras Limitações para crescimento da produção no Sul da Bahia OK

8 - Trigo Demanda atrelada a moinhos localizados próximos a portos OK
Crescimento atrelado ao PIB

9 - Malte Crescimento atrelado ao PIb OK

10 - Etanol Hipótese de atração da produção de GO poderá alterar dados Restrições

13 - Carga de contêiner (t) Extrapolação de tendência histórica Razoável
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Quadro 69 

ESPECIFICAÇÃO 2011 2015 2020 2025 2030

EM UNIDADE 258.098 322.934 402.524 481.145 601.008

VAZIO
20' 52.392 57.168 61.682 65.227 70.537
40' 17.389 22.649 29.223 35.797 46.328

CHEIO
20' 130.353 167.622 214.209 260.796 334.092
40' 57.964 75.495 97.410 119.324 154.425

EM TEU's 333.451 421.078 529.157 636.267 801.412

EM TONELADAS 4.238.483 5.483.328 7.039.385 8.595.441 11.064.496

PROJEÇÃO DE CARGAS CONTEINERIZADAS NOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - 2011/2030

 
 
 

2.13 Considerações Finais 
 
A partir dos dados apresentados nesse estudo fica claro o potencial para ampliação do 
segmento de logística de comércio exterior do Espírito Santo e em particular da parte 
portuária. Por um lado existem cargas que são exportadas por outros estados que 
poderiam passar a ser escoadas pelos portos capixabas. Por outro lado, existem vários 
produtos que vem seguindo uma tendência de crescimento e que, ainda, apresentam 
perspectivas de aumentos significativos, como é o caso do minério de ferro e produtos 
siderúrgicos. 
 
Além disso, conforme a Ilustração a seguir, extraída de uma proposta para um 
planejamento integrado de infra-estrutura logística do Espírito Santo, Minas Gerais e 
Goiás, iniciativa da VALE, existem várias cadeias produtivas nos três estados cuja 
produção, com um sistema de escoamento até o litoral capixaba, poderia ser exportada 
pelos portos do Espírito Santo. 
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Ilustração 15 - Principais Cadeias Produtivas de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo 
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Ilustração 16 - Divisão das Áreas de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo em 

Macrorregiões Estratégicas Econômicas 

 
 

Caso 1 - Projeção de Aço 
 
Segundo informações da ArcelorMittal, são consideradas hoje 2 hipóteses que 
influenciarão o volume de aço transacionado no terminal, que originaram a projeção feita 
neste relatório. 
 
A primeira considera que a ArcelorMittal, dentro de um projeto cuja estratégia é de 
investimentos do tipo downstream, tende a um foco maior no mercado interno. Nesse 
caso, a proposta de construção de um terminal privado para atender a demanda da 
empresa prevaleceria. No limite, o TPS em Praia Mole ficaria com as outras duas 
empresas - GERDAU e USIMINAS. A projeção da primeira hipótese atrela as 
exportações à produção nacional de aço. A partir dessa projeção foi obtida a projeção das 
exportações nacionais (Quadro C1.1) e por fim a projeção do Espírito Santo (Quadros 
C1.2 e C1.3), considerando-se as seguintes premissas: 

Eixos de Transportes 

- Eixo Principal: Santa Rita do Araguaia - Complexo portuário do Espírito Santo 

- Sub-eixo 1: Porangatu - Goiandira 

- Sub-eixo 2: Posse - Unai - Prudente de Moraes 

- Sub-eixo 3: Uberaba - Santos 

- Sub-eixo 4: Dores de Indaiá - Sepetiba 

- 
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- 43% da produção nacional é destinada para exportação; 

- o consumo aparente está correlacionado com o PIB; 
- a projeção da produção nacional está vinculada ao PIB brasileiro, segundo dados 

do IBGE, e à produção de aço, segundo dados do IISI - International Iron and 
Steel Institute, considerando o período de 1988 a 2008; 

- o ES mantém a participação nas exportações nacionais (participação média de 
47% de 2000/2008). 

 

 
Ilustração C.1.1 - Regressão Linear da Produção de Aço Vinculada ao PIB Brasileiro 

 

Quadro C1.1 

PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇO DO BRASIL

2009 33,66 2020 41,87
2010 34,33 2021 42,71
2011 35,02 2022 43,57
2012 35,72 2023 44,44
2013 36,44 2024 45,33
2014 37,17 2025 46,24
2015 37,92 2026 47,17
2016 38,68 2027 48,11
2017 39,45 2028 49,08
2018 40,24 2029 50,06
2019 41,05 2030 51,06

Em Milhões de Toneladas
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Quadro C1.2 

EXPORTAÇÕES 
BRASIL

EXPORTAÇÕES/ 
TOTAL PRODUZIDO 

NO BRASIL

EXPORTAÇÕES DO 
ESPÍRITO SANTO

% ESPÍRITO SANTO/ 
BRASIL

2000 12.100.000 43,42% - -
2001 10.000.000 37,43% - -
2002 13.100.000 44,25% 7.589.839 57,94%
2003 15.100.000 48,48% 7.467.512 49,45%
2004 14.600.000 44,36% 6.757.283 46,28%
2005 14.800.000 46,82% 6.561.394 44,33%
2006 17.400.000 56,31% 6.441.415 37,02%
2007 11.800.000 34,93% 5.269.139 44,65%
2008 12.900.000 38,26% 6.097.896 47,27%

Média de 
participação - 43,81% - 46,71%

EXPORTAÇÕES DE AÇO DO BRASIL E DO ESPÍRITO SANTO E TOTAL PRODUZIDO PELO BRASIL

 
 

Quadro C1.3 

PROJEÇÃO DE EXPORTAÇÕES DE AÇO BRASIL E ESPÍRITO SANTO

EXPORTAÇÃO DO BRASIL EXPORTAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO
em milhões de toneladas em toneladas

2009 14,47 6.802.428,12
2010 14,76 6.938.780,34
2011 15,06 7.077.865,56
2012 15,36 7.219.738,75
2013 15,67 7.364.455,89
2014 15,98 7.512.073,77
2015 16,30 7.662.650,60
2016 16,63 7.816.245,59
2017 16,96 7.972.919,37
2018 17,30 8.132.733,59
2019 17,65 8.295.751,29
2020 18,00 8.462.036,74
2021 18,37 8.631.655,03
2022 18,73 8.804.673,44
2023 19,11 8.981.159,89
2024 19,49 9.161.184,11
2025 19,88 9.344.816,61
2026 20,28 9.532.130,17
2027 20,69 9.723.198,14
2028 21,10 9.918.096,30
2029 21,53 10.116.900,86
2030 21,96 10.319.690,43
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Existe a possibilidade da ArcelorMittal adotar uma estratégia alternativa que torna 
possível o projeto de Praia Mole em parceria com os atuais membros. Essa hipótese 
exigiria um alinhamento estreito com os parceiros e comprometimento de investimentos. 
Para a projeção dessa segunda hipótese foram consideradas as projeções do Instituto 
Brasileiro de Siderurgia (IBS) de produção de aço nacional e do TPS de Praia Mole para 
a produção das empresas que operam o terminal, ambas projeções com previsão de 
aumento significativo na produção e feitas antes da crise. 
 
Nessa hipótese também é considerado a partir de 2015 o início das operações da unidade 
da VALE que terá um volume anual de 5 milhões de toneladas voltadas para a exportação. 
 
Para a projeção dessa hipótese (Quadro C1.4) foram adotadas as seguintes premissas: 
 

- para a projeção para 2015 foi considerada a projeção do TPS de Praia Mole para 
2014 mais a produção da unidade da VALE que será movimentada por Ubu, de 5 
milhões de tonelada; 

- com a projeção de 2015 do TPS e os dados de exportação de aço do Ministério de 
Comércio Exterior de 2008, foram calculadas as exportações de 2011 a partir da 
Taxa Geométrica de Crescimento Anual do período (de 6,03%); 

- para 2030 foi projetada produção de aço a partir da previsão de crescimento do 
PIB; 

- para a projeção das exportações do Espírito Santo foi considerado que 43% da 
produção brasileira é voltada para exportação e que 46% das exportações 
nacionais são feitas via portos do ES (detalhamento siderurgia1); 

- a partir das TGCAs do período de 2015 (projeção do TPS) e de 2030 (derivada da 
produção nacional de 1,7%), foram projetadas as exportações para 2020 e 2025, 
acrescidas de 5 milhões de toneladas previstas para Ubu, chegando-se à estimativa 
das exportações totais de aço no Espírito Santo. 

 
Quadro C1.4 

PROJEÇÃO DE AÇO NO BRASIL E ESPÍRITO SANTO

ANO
PRODUÇÃO DO 

BRASIL
EXPORTAÇÃO 

DO BRASIL

EXPORTAÇÃO 
DO ESPÍRITO 

SANTO***
TONELADAS

TERMINAL 
PRIVATIVO DE 
PRAIA MOLE

PRAIA MOLE
PROJEÇÃO 

TOTAL

2011 35,02 15,06 7,08 7.077.866 8.956.000 10.674.360 10.674.360
2015 48,24 20,74 9,54 9.542.189 13.495.000** 13.495.000 18.495.000
2020 56,60* 24,34 11,20 11.195.480 - 14.684.206 19.684.206
2025 70,53 30,33 13,95 13.951.605 - 15.978.207 20.978.207
2030 87,90 37,80 17,39 17.386.238 - 17.386.238 22.386.238

***Em milhões de toneladas

*Estimativa do IBS para 2015 (adoção de defasagem de 5 anos)
**Estimativa do Terminal Privativo de Praia Mole para 2014

 
 
A ArcelorMittal está trabalhando com as duas hipóteses, sem definição ainda. No cenário 
atual, dificilmente a GERDAU e a USIMINAS migrariam para outro porto no Espírito 
Santo (Ubu, por exemplo). O grupo USIMINAS/Ipatinga e COSIPA poderia estar 
desenvolvendo estratégia de focar mercados distintos. Ou seja, COSIPA privilegiar o 
mercado externo e Ipatinga o mercado interno. Nesse caso o Espírito Santo perde força de 
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atração. Já no caso da GERDAU, a usina de Ouro Branco está mais próxima do Rio de 
Janeiro do que de Vitória. Nada impede que as operações adicionais resultantes de futuras 
expansões sejam orientadas para lá. 
 
 

Caso 2 - Projeção de Ferro Gusa 
 
São apresentadas 2 hipóteses para projeção das exportações de ferro gusa: uma 
considerando a permanência dos gargalos logísticos e a estabilização da participação 
capixaba em 40% do total exportado pelo Espírito Santo e Rio de Janeiro (Quadro C2.1); 
e outra considerando a retomada gradual das exportações pelos portos do Espírito Santo, 
conforme os dados do Quadro C2.2. 
 
Seguem algumas considerações sobre as hipóteses para o ferro gusa: 
 
HIPÓTESE 1: 

- os gargalos logísticos não serão resolvidos e a participação do Espírito Santo nas 
exportações do RJ e ES se estabilizará em 40%. 

 
HIPÓTESE 2: 

- o ES irá retomar a participação das exportações nacionais de 80% até 2030; 

- 2011 mantém a participação de 2008, de 40% do ES e 60% para o RJ; 
- a partir de 2015 começa a retomada da participação do ES das exportações de 

gusa, com previsão de 80% em 2030; 

- fato relevante: RJ passou a atrair carga de gusa, por deficiências dos portos 
capixabas; 

- hipótese a ser considerada: reverter a situação atual e voltar a atrair carga que 
migrou para o RJ, no prazo de 5 anos. 

 
Quadro C2.1 

Portos do Rio de Janeiro e Espírito Santo

ES + RJ % ES % RJ

1996 1.985.365 100,0% 0,0%
1997 1.586.876 100,0% 0,0%
1998 1.948.359 100,0% 0,0%
1999 1.820.539 100,0% 0,0%
2000 2.324.156 100,0% 0,0%
2001 2.204.409 100,0% 0,0%
2002 2.220.298 100,0% 0,0%
2003 2.461.047 100,0% 0,0%
2004 3.149.193 96,8% 3,2%
2005 3.968.703 82,2% 17,8%
2006 2.623.888 81,1% 18,9%
2007 2.210.438 54,8% 45,2%
2008 2.348.928 39,6% 60,4%

Fonte: ALICE

EXPORTAÇÕES DE FERRO FUNDIDO
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Quadro C2.2 

Portos do Rio de Janeiro e Espírito Santo

Hipótese 2* Hipótese 1**

2011 3.251.068 40,0% 1.300.427 1.300.427
2012 3.376.919 40,0% 1.350.767 1.350.767
2013 3.507.641 40,0% 1.403.056 1.403.056
2014 3.643.423 40,0% 1.457.369 1.457.369
2015 3.784.462 48,4% 1.832.476 1.513.785
2016 3.930.960 50,5% 1.986.169 1.572.384
2017 4.083.129 52,6% 2.149.015 1.633.252
2018 4.241.189 54,7% 2.321.493 1.696.476
2019 4.405.367 56,8% 2.504.103 1.762.147
2020 4.575.901 58,9% 2.697.373 1.830.360
2021 4.753.036 61,1% 2.901.854 1.901.214
2022 4.937.028 63,2% 3.118.123 1.974.811
2023 5.128.143 65,3% 3.346.788 2.051.257
2024 5.326.656 67,4% 3.588.484 2.130.662
2025 5.532.853 69,5% 3.843.877 2.213.141
2026 5.747.032 71,6% 4.113.665 2.298.813
2027 5.969.502 73,7% 4.398.581 2.387.801
2028 6.200.585 75,8% 4.699.390 2.480.234
2029 6.440.612 77,9% 5.016.898 2.576.245
2030 6.689.931 80,0% 5.351.945 2.675.972

com a 3ª coluna)
**A participação estabiliza em 40%

PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE FERRO FUNDIDO

ANO ESTIMADO
PARTICIPAÇÃO 

DO ESPÍRITO 
SANTO

PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 
DO ESPÍRITO SANTO

*O Espírito Santo gradualmente aumenta a participação nas exportações (de acordo

 
 
 

Caso 3 - Projeção de Carvão Mineral 
 
A projeção de carvão mineral segue a premissa de que o crescimento das importações de 
carvão mineral será proporcional ao crescimento da produção de produtos siderúrgicos. 
Foi aplicada a taxa geométrica de crescimento anual da hipótese 1 de produtos 
siderúrgicos para a estimativa de importação de carvão, insumo para tal indústria. 
 
As importações de carvão mineral são efetuadas pelo TPM. Seguem algumas 
informações da administração do terminal de Praia Mole sobre a possibilidade de 
importação do produto por outros locais: 
 

- as empresas que operam em Praia Mole não têm intenção de efetuar importação 
de carvão pelo novo terminal que estão projetando. A VALE continuaria a ser 
demandada para isso; 
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- mesmo assim, o TPM já chegou ao seu limite de capacidade; 

- a GERDAU estuda a importação de carvão pelo RJ - Santa Cruz e provavelmente 
deixaria de importar por Vitória. Isso abriria espaço para as expansões de 
importações tanto da ArcelorMittal quanto da USIMINAS, que continuariam a 
usar o TPM em Tubarão. A USIMINAS, situada em Ipatinga, pela proximidade 
de Vitória, continuaria a importar por Tubarão; 

- A VALE projeta para Ubu a importação de carvão para as suas necessidades - 
nova usina em Anchieta e outra em Itapemirim (esta última ainda não está 
definida). Informações não oficiais indicam que essa usina siderúrgica teria a 
capacidade de 5 milhões de toneladas ano, que demandaria aproximadamente 3,5 
milhões de toneladas ano de carvão para a sua operação. 

 
No Quadro C3.1 é apresentada a projeção de carvão mineral. A partir das médias de 
participação dos três principais tipos de carvão (hulha), o Quadro C3.2 informa a 
estimativa de importação de cada tipo de produto até 2030. 
 

Quadro C3.1 

Em Toneladas - Por Variedade

QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO

2002 1.142.631 12,2% 6.999.767 74,6% 1.240.700 13,2% 9.383.098
2003 1.182.119 11,4% 8.280.691 79,5% 951.436 9,1% 10.414.246
2004 1.280.182 12,1% 8.513.561 80,5% 782.325 7,4% 10.576.068
2005 1.282.949 11,6% 8.725.101 79,1% 1.016.520 9,2% 11.024.570
2006 1.276.939 12,1% 8.218.262 78,0% 1.046.740 9,9% 10.541.940
2007 1.262.726 11,0% 9.404.935 82,0% 801.893 7,0% 11.469.554
2008 1.274.901 9,7% 10.761.657 81,6% 1.150.417 8,7% 13.186.974

MÉDIA 11,4% 79,3% 9,2%

*Não aglomerada
**Mesmo em pó, não aglomerada

IMPORTAÇÃO DE CARVÃO MINERAL (HULHA) DOS PORTOS DE VITÓRIA POR VARIEDADE

HULHA ANTRACITA* OUTRAS HULHAS**
COQUES DE HULHA, DE LINHITA 

OU DE TURFA TOTAL

Fonte: Alice

ANO
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Quadro C3.2 

PROJEÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE CARVÃO MINERAL
Em Toneladas

ANO
TOTAL DE 
CARVÃO

HULHA 
ANTRACITA*

OUTRAS 
HULHAS**

COQUES DE HULHA, 
DE LINHITA OU DE 

TURFA

2009 13.506.099 1.544.720 10.714.556 1.246.823
2010 13.832.947 1.582.102 10.973.848 1.276.997
2011 14.167.704 1.620.389 11.239.415 1.307.900
2012 14.510.563 1.659.602 11.511.409 1.339.551
2013 14.861.718 1.699.765 11.789.985 1.371.968
2014 15.221.372 1.740.899 12.075.303 1.405.170
2015 15.589.729 1.783.029 12.367.525 1.439.175
2016 15.967.000 1.826.178 12.666.819 1.474.003
2017 16.353.402 1.870.372 12.973.356 1.509.674
2018 16.749.154 1.915.635 13.287.312 1.546.208
2019 17.154.484 1.961.993 13.608.864 1.583.626
2020 17.569.622 2.009.473 13.938.199 1.621.950
2021 17.994.807 2.058.103 14.275.503 1.661.201
2022 18.430.281 2.107.909 14.620.971 1.701.402
2023 18.876.294 2.158.920 14.974.798 1.742.576
2024 19.333.101 2.211.166 15.337.188 1.784.746
2025 19.800.962 2.264.676 15.708.348 1.827.937
2026 20.280.145 2.319.481 16.088.490 1.872.173
2027 20.770.924 2.375.613 16.477.832 1.917.480
2028 21.273.581 2.433.103 16.876.595 1.963.883
2029 21.788.401 2.491.984 17.285.009 2.011.409
2030 22.315.681 2.552.290 17.703.306 2.060.085

MÉDIA - 11,44% 79,33% 9,23%

*Não aglomerada

**Mesmo em pó, não aglomerada  
 
 

Caso 4 - Projeção de Etanol 
 
Apesar de o Brasil produzir uma grande quantidade de etanol, 22 bilhões de litros na 
safra de 2007/2008, e o Espírito Santo apresentar uma produção considerável (mais de 
200 mil toneladas na safra), para a projeção estimada foi considerado que as exportações 
de etanol pelos portos do Espírito Santo não aumentarão nos próximos anos. Seguem os 
principais fatos que induzem a conclusão do não crescimento das exportações de etanol 
pelos portos capixabas: 
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- o Espírito Santo exportou em 2008 apenas 13 mil toneladas da sua produção, que 
foi de 201 mil toneladas; 

- o Espírito Santo tem limitações de produção - limitações físicas de crescimento, 
mesmo na região norte, onde estão situadas 5 das 6 usinas; 

- mesmo com a possibilidade de crescimento de produção no sul da Bahia e região 
de Nanuque (MG), essas áreas não devem representar grandes volumes de carga; 

- 80% das exportações são efetuadas por São Paulo e Paraná e a produção também 
está concentrada nesses dois estados; 

- Minas Gerais e Goiás já produzem aproximadamente 13% do total do Brasil. 
Goiás em especial tem vários projetos em andamento. A produção dessa nova 
fronteira poderá ser atraída pelo Espírito Santo. 

 

Quadro C4.1 

PRODUÇÃO DE ETANOL
Em mil litros

ANO ESPÍRITO SANTO BRASIL ES/BR

90/91 62.122 11.515.151 0,54%
91/92 100.772 12.716.180 0,79%
92/93 94.925 11.675.506 0,81%
93/94 69.595 11.276.370 0,62%
94/95 93.997 12.682.373 0,74%
95/96 93.713 12.578.315 0,75%
96/97 108.598 14.344.128 0,76%
97/98 171.674 15.396.463 1,12%
98/99 119.207 13.848.033 0,86%
99/00 126.219 13.021.804 0,97%
00/01 150.663 10.593.035 1,42%
01/02 131.020 11.536.034 1,14%
02/03 202.559 12.623.225 1,60%
03/04 183.959 14.808.705 1,24%
04/05 237.774 15.416.668 1,54%
05/06 234.960 15.946.994 1,47%
06/07 173.192 17.719.209 0,98%
07/08 252.270 22.478.949 1,12%

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA. 

Fonte: União da Indústria de Cana-de-açúcar/UNICA e
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Quadro C4.2 
EXPORTAÇÃO DE ETANOL POR ESTADOS
Em Toneladas

ESTADOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

São Paulo 146.799 221.467 422.112 269.346 1.222.025 1.351.076 1.789.764 1.713.738 2.707.504 
Paraná  -  - 567 19.836 103.553 136.534 215.719 374.606 592.749 
Alagoas  - 3.310 124.884 146.639 297.103 313.049 232.066 291.510 332.697 
Minas Gerais  -  - 11.059 5.224 41.584 87.232 101.467 226.352 247.853 
Rio de Janeiro  -  - 4.832 - - - - 50.283 67.908 
Pernambuco 12.114 9.355 5.429 17.074 38.051 47.549 65.651 39.994 32.906 
Rio Grande do Norte 984 406 1.714 17.684 16.257 8.489 41.375 19.584 27.560 
Espírito Santo 18.402 15.009 7.635 11.085 23.552 149  - 13.996 
Mato Grosso do Sul - - - - - 28 -  - 9.681 
Paraíba 21.858 22.585 26.775 58.626 57.140 55.723 21.129 24.975 8.709 
Outros 25 48 - 49 49 822 - 13.326 17.324 

Exportações ES/BR 0,00% 6,68% 2,45% 1,41% 0,62% 1,16% 0,01% 0,00% 0,34%

TOTAL 181.780 275.573 612.382 542.112 1.786.848 2.024.055 2.467.322 2.754.368 4.058.887 

 
 
 

Caso 5 - Projeção de Trigo 
 
A projeção das importações de trigo segue a perspectiva de crescimento do PIB brasileiro 
apresentada neste relatório, de 3% até 2011, 4% de 2012 a 2015, e 4,5% a partir de 2016. 
 

Quadro C5.1 

PROJEÇÃO DA IMPORTAÇÃO DE TRIGO
Portos do Espírito Santo - Em toneladas

ANO QUANTIDADE

1996 104.908 
1997 333.390 
1998 520.971 
1999 606.386 
2000 647.712 
2001 584.510 
2002 481.536 
2003 434.765 
2004 191.243 
2005 227.481 
2006 404.892 
2007 403.648 
2008 261.088 
2011 261.088 
2015 261.088 
2020 261.088 
2025 261.088 
2030 261.088 
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Caso 6 - Projeção de Soja 
 
Para a projeção das exportações de soja pelos portos do Espírito Santo é determinante a 
solução de gargalos no escoamento da produção, uma vez que a infra-estrutura logística 
para essa movimentação já atingiu o seu limite de capacidade. Considerando tal fato a 
projeção segue duas hipóteses: 
 

- sistema portuário atual com capacidade esgotada e ferrovia no limite mantém as 
exportações constantes, sem perspectiva de crescimento; 

- solução dos gargalos ferroviários, em especial o da Serra do Tigre, permite 
previsão de aumento das exportações por portos capixabas. Com isso a estimativa 
feita é que as exportações mantenham-se constantes até 2015, tempo de 
finalização da ampliação da estrutura logística. A partir de 2015 cresce a taxa de 
crescimento do PIB nacional. Considera-se que a capacidade atual atinge o 
máximo de 3 milhões de toneladas por ano. 

 
Quadro C6.1 

EXPORTAÇÃO ANO HIPÓTESE 1 HIPÓTESE 2

1996 274.677 274.677 
1997 487.675 487.675 
1998 489.112 489.112 
1999 393.856 393.856 
2000 637.117 637.117 
2001 742.786 742.786 
2002 1.508.479 1.508.479 
2003 1.649.507 1.649.507 
2004 2.203.264 2.203.264 
2005 2.845.141 2.845.141 
2006 2.715.988 2.715.988 
2007 2.482.232 2.482.232 
2008 2.414.038 2.414.038 

2011 3.000.000 3.000.000 
2015 3.000.000 3.000.000 
2020 3.000.000 4.458.285 
2025 3.000.000 5.555.835 
2030 3.000.000 6.923.581 

PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE SOJA
Portos do Espírito Santo - Em toneladas

R
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Caso 7 - Projeção de Fertilizantes 
 
As projeções das importações de fertilizantes pelos portos do Espírito Santo (Quadro 
C7.3) foram calculadas a partir da projeção das importações nacionais (Quadro C7.1) 
pelo método de regressão linear, associando também a variação do PIB, conforme a 
Ilustração C7.1. Em seguida aplicaram-se as taxas de participação do Estado no total 
nacional (Quadro C7.2) para obtenção da projeção das importações pelos portos do 
Espírito Santo. 
 

 
Ilustração C7.1 - Regressão Linear da Importação Nacional de Fertilizante Vinculada 

ao PIB Brasileiro 
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Quadro C7.1 

Do Brasil - Em Toneladas

ANO QUANTIDADE

2009 17.300.789 
2010 18.192.974 
2011 19.085.159 
2012 19.977.345 
2013 20.869.530 
2014 21.761.715 
2015 22.653.901 
2016 23.546.086 
2017 24.438.271 
2018 25.330.456 
2019 26.222.642 
2020 27.114.827 
2021 28.007.012 
2022 28.899.197 
2023 29.791.383 
2024 30.683.568 
2025 31.575.753 
2026 32.467.938 
2027 33.360.124 
2028 34.252.309 
2029 35.144.494 
2030 36.036.680 

PROJEÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES

 
 

Quadro C7.2 

2011 8%
2015 10%
2020 12%
2025 15%
2030 15%

Importações do Espírito Santo em Relação ao Brasil
PARTICIPAÇÃO DE FERTILIZANTES
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Quadro C7.3 

PROJEÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES

2009 1.307.041 
2010 1.374.444 
2011 1.526.813 
2012 1.598.188 
2013 1.669.562 
2014 1.740.937 
2015 2.265.390 
2016 2.354.609 
2017 2.443.827 
2018 2.533.046 
2019 2.622.264 
2020 3.253.779 
2021 3.360.841 
2022 3.467.904 
2023 3.574.966 
2024 3.682.028 
2025 4.736.363 
2026 4.870.191 
2027 5.004.019 
2028 5.137.846 
2029 5.271.674 
2030 5.405.502 

Portos do Espírito Santo - Em Toneladas

 
 
 

Caso 8 - Projeção de Açúcar 
 
As exportações de açúcar pelos portos capixabas foram projetadas a partir de regressão 
linear, com o resultado apresentado no Quadro C8.1. 
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Quadro C8.1 

PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE AÇÚCAR

2009 183.760 
2010 187.444 
2011 190.890 
2012 194.127 
2013 197.179 
2014 200.065 
2015 202.804 
2016 205.409 
2017 207.893 
2018 210.267 
2019 212.539 
2020 214.719 
2021 216.813 
2022 218.828 
2023 220.770 
2024 222.643 
2025 224.453 
2026 226.204 
2027 227.899 
2028 229.542 
2029 231.136 
2030 232.684 

Portos do Espírito Santo - Em Toneladas

 
 
 

Caso 9 - Projeção de Celulose 
 
Para projeção de celulose foram consideradas as hipóteses de ampliações das empresas 
do setor. Os projetos considerados foram: 
 

- 2015: duplicação da VERACEL - 1 milhão de toneladas/ano; 

- 2020: ampliação da SUZANO - 1 milhão de toneladas/ano; 
- 2020: nova planta em Governador Valadares. 
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Quadro C9.1 

PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CELULOSE

2009 5.287.014 
2010 5.287.014 
2011 5.287.014 
2012 5.287.014 
2013 5.287.014 
2014 5.287.014 
2015 6.290.000 
2016 6.290.000 
2017 6.290.000 
2018 6.290.000 
2019 6.290.000 
2020 9.300.000 
2021 9.300.000 
2022 9.300.000 
2023 9.300.000 
2024 9.300.000 
2025 9.300.000 
2026 9.300.000 
2027 9.300.000 
2028 9.300.000 
2029 9.300.000 
2030 9.300.000 

Portos do Espírito Santo - Em Toneladas

 
 
 

Caso 10 - Projeção de Malte 
 
A projeção das importações de malte segue a perspectiva de crescimento do PIB 
brasileiro apresentada neste relatório, de 3% até 2011, 4% de 2012 a 2015, e 4,5% a partir 
de 2016. 
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Quadro C10.1 

PROJEÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE MALTE

1996 209.275 
1997 222.255 
1998 222.992 
1999 209.250 
2000 210.248 
2001 260.237 
2002 202.502 
2003 226.169 
2004 220.649 
2005 207.423 
2006 197.382 
2007 185.952 
2008 197.335 
2011 215.633 
2015 252.260 
2020 314.362 
2025 391.753 
2030 488.195 

Portos do Espírito Santo - Em Toneladas

 
 
 

Caso 11 - Projeção de Contêineres 
 
As projeções para a movimentação de contêineres foram calculadas a partir de regressão 
por unidade movimentada. A partir dessa estimativa, foi procedida a transformação dos 
valores obtidos para TEU's e toneladas, com adoção do peso médio de 17,21 toneladas 
por contêiner, conforme informações obtidas na CODESA. 
 
Os resultados das projeções realizadas podem ser vistos nos Quadros C11.1 a C11.4. 
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Quadro C11.1 

Cheio de 20' - Em Unidades

2008 102.400 
2009 111.718 
2010 121.035 
2011 130.353 
2012 139.670 
2013 148.987 
2014 158.305 
2015 167.622 
2016 176.940 
2017 186.257 
2018 195.574 
2019 204.892 
2020 214.209 
2021 223.527 
2022 232.844 
2023 242.161 
2024 251.479 
2025 260.796 
2026 270.114 
2027 279.431 
2028 288.748 
2029 298.066 
2030 307.383 

PROJEÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINER
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Quadro C11.2 

Cheio de 40' - Em Unidades

2008 44.815
2009 49.198
2010 53.581
2011 57.964
2012 62.347
2013 66.730
2014 71.113
2015 75.495
2016 79.878
2017 84.261
2018 88.644
2019 93.027
2020 97.410
2021 101.793
2022 106.176
2023 110.558
2024 114.941
2025 119.324
2026 123.707
2027 128.090
2028 132.473
2029 136.856
2030 141.239

PROJEÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINER
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Quadro C11.3 

Vazio de 20' - Em Unidades

2008 47.616
2009 49.366
2010 50.948
2011 52.392
2012 53.721
2013 54.951
2014 56.096
2015 57.168
2016 58.174
2017 59.123
2018 60.021
2019 60.872
2020 61.682
2021 62.454
2022 63.192
2023 63.899
2024 64.576
2025 65.227
2026 65.854
2027 66.458
2028 67.040
2029 67.603
2030 68.147

PROJEÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINER
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Quadro C11.4 

Vazio de 40' - Em Unidades

2008 13.445
2009 14.759
2010 16.074
2011 17.389
2012 18.704
2013 20.019
2014 21.334
2015 22.649
2016 23.963
2017 25.278
2018 26.593
2019 27.908
2020 29.223
2021 30.538
2022 31.853
2023 33.168
2024 34.482
2025 35.797
2026 37.112
2027 38.427
2028 39.742
2029 41.057
2030 42.372

PROJEÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINER

 
 
 

3. ACESSOS RODOVIÁRIOS AO PORTO NA PONTA DE TUBARÃO 
 

3.1 Introdução 
 
Das opções possíveis de localização e implantação de um porto de águas profundas no 
Espírito Santo, a região da Ponta de Tubarão se apresenta como a mais complexa em 
termos de acesso rodoviário devido ao grau de urbanização existente em seu entorno. 
 
Devido a este fato, a equipe envolvida com o componente rodoviário do PELTES 
procurou aprofundar os estudos do acesso à região do novo porto com o objetivo de 
poder avaliar as seguintes questões: 
 

- impacto no tráfego urbano resultante da implantação de um porto para 
contêineres; 

- análise da solução concebida pela equipe do componente rodoviário para a 
interseção das vias urbanas que dão acesso à área estudada com a BR-101; 
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- limite de acessibilidade ao novo porto, mantida as demais condições hoje 
existentes. 

 
 

3.2 Área de Influência 
 
A Ilustração 17 a seguir mostra a área de influência e o grau de urbanização do acesso 
viário à região de Ponta de Tubarão. 
 

 

Ilustração 17 – Acesso à Região de Ponta de Tubarão 

 

Com objetivo de melhor caracterizar as condições físicas e operacionais da área de 
influência do acesso ao novo porto foram efetuados os levantamentos adicionais a seguir 
mencionados. 
 

- Caracterização da estrutura viária existente com o objetivo definir o número de 
faixas disponíveis nas vias urbanas e os sentidos de circulação, bem como 
caracterizar a localização dos sinais e seus ciclos. 

- Delimitação da área de influência de maneira a poder estabelecer pontos de 
origem e de destino dos movimentos dentro de seus limites. 

- Execução de contagens direcionais em 16 locais das vias urbanas, classificadas 
em quatro tipos de veículos, durante 8 horas em dia útil. 

- Expansão das contagens para 24 horas com base em dados sobre o perfil de 
variação horária e determinação dos volumes médios diários e volumes na hora-
pico. 

- Determinação do fluxograma médio diário nas vias urbanas em função das 
contagens direcionais efetuadas. 
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- Determinação da matriz de viagens, por tipo de veículo, com base nas contagens 
direcionais e considerações probabilísticas. 

 
Na área de influência estudada verifica-se a existência de uma estrutura viária composta 
das avenidas e ruas a seguir relacionadas. 
 

- No sentido Oeste-Leste, ou seja, no sentido da BR-101 até a entrada das atuais 
instalações de Praia Mole, temos inicialmente a Rua São Pedro que é seguida por 
uma rua sem nome até atingir a interseção com a Avenida Desembargador Mario 
da Silva Nunes, mais conhecida como uma continuidade da Rodovia Norte-Sul. 
Dessa interseção se atinge a Avenida Presidente Getúlio Vargas até a rótula que 
dá acesso a ArcelorMittal e aos atuais terminais em Praia Mole. A Avenida 
Presidente Getúlio Vargas prossegue após essa rótula. Esse conjunto de ruas e 
avenidas possui 4 faixas de tráfego em sentido único e quatro interseções 
sinalizadas, uma com a BR-101, outra para cruzamento para pedestre, outra com a 
Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes e outra no retorno da rótula. 

- No sentido Leste-Oeste, ou seja, no sentido das instalações portuárias de Praia 
Mole até a BR-101, temos inicialmente a rótula já mencionada que dá acesso a 
Avenida Meridional, que se estende até a BR-101 cruzando com a Avenida 
Desembargador Mario da Silva Nunes. Possuem essas vias urbanas 4 faixas de 
tráfego num sentido único, com três interseções sinalizadas, uma com a rótula, 
outra com a Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes e outra com a BR-101. 

- A Rua Goiás desempenha a função de ligação com Avenida Presidente Getúlio 
Vargas uma vez que não é permitido dobrar à esquerda na interseção com a 
Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes. Possui duas faixas de tráfego e 
um único sentido. 

- O acesso a à área estudada para implantação do futuro porto é feito em pista 
simples com duas faixas de tráfego e sua extensão é de cerca de 8 km. 

- A BR-101 corre no sentido Norte- Sul, com pista dupla, duas faixas de tráfego, e 
com duas pistas marginais, cada uma com duas faixas de tráfego. São essas pistas 
marginais que são utilizadas para acesso à região da Ponta de Tubarão. 

 
Quando se analisa parte de uma rede rodoviária urbana torna-se necessário definir pontos 
que serão considerados como origem e destino das viagens que são realizadas na sua área 
de influência. Assim, foram definidos 8 pólos de geração/atração de viagens. Os pólos A 
e B localizam-se na BR-101 (Norte e Sul). Os pólos C e D estão localizados na Avenida 
Desembargador Mario da Silva Nunes (Norte e Sul). Os pólos E e F representam a região 
após a rótula e a entrada para ArcelorMittal, respectivamente. O pólo X representa uma 
região localizada na continuidade da Rua São Pedro e PM é a área de Praia Mole. 
 
A Ilustração 18 representa a estrutura viária existente na área urbana de acesso à área do 
futuro porto em Ponta de Tubarão. 
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Ilustração 18 - Estrutura Viária em Ponta de Tubarão 

 
As contagens efetuadas tiveram por objetivo verificar quais os volumes de tráfego 
existentes em cada trecho da rede rodoviária urbana, os sentidos dos seus deslocamentos 
e sua variação horária. Foram realizadas 16 contagens nas principais vias e interseções, 
durante 8 horas por dia, em dia útil, com classificação por quatro tipos de veículo: veículo 
de passeio, moto, ônibus/caminhão leve e caminhão pesado/ultrapesado. 
 
A Ilustração 19 apresenta a localização das contagens realizadas. A Ilustração 20 
apresenta a variação horária média verificada no tráfego rodoviário do Espírito Santo e as 
Ilustrações 21 e 22 apresentam os volumes médios diários verificados nos dias úteis, nos 
diversos trechos urbanos na área de influência analisada. 



Anexo 

 

                                                                          267 

 

Ilustração 19 - Localização das Contagens 
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Ilustração 20 - Tráfego Diário - Variação Horária 
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Ilustração 21 - Volume Médio de Tráfego, Dia Útil, Sentido Oeste-Leste 

 

 
Ilustração 22 - Volume Médio de Tráfego, Dia Útil, Sentido Leste-Oeste 

 
Com base nas contagens direcionais e utilizando o método probabilístico foi determinada 
a distribuição possível das viagens entre os pólos definidos anteriormente. Essa 
distribuição gerou uma matriz de viagens médias em dia útil, por tipo de veículo. 
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Verifica-se que, em média por dia útil, há uma geração/atração de um total de cerca de 
104.400 viagens, sendo que para a área dos atuais terminais em Praia Mole essa 
movimentação situa-se em aproximadamente 2.100 veículos por dia. As maiores 
movimentações são produzidas no sentido Norte-Sul e Sul-Norte, tanto na BR-101 como 
na Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes. As demais movimentações são bem 
menores. 
 
A Ilustração 23 apresenta a matriz de viagens total média em dia útil na área de influência 
do acesso ao futuro porto. 
 

 
Ilustração 23 - Matriz de Viagens Total - Média Dia Útil 

 
 

3.3 Solução para a BR-101 
 
Um dos pontos considerados problemáticos era a interseção da BR-101 com a Rua São 
Pedro e com a Avenida Meridional, devido à localização de um sinal que regula o 
cruzamento com a BR-101. 
 
O problema foi estudado, e assim, concebida uma solução que eliminasse a necessidade 
de sinalização nessa interseção. A solução consistiu em elevar as pistas centrais da BR-
101 de maneira a permitir que o tráfego proveniente e com destino à região de Ponta de 
Tubarão não sofresse interrupção. 
 
A Ilustração 24 apresenta o esboço da solução concebida para a interseção com a BR-101. 
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Ilustração 24 - Proposta de Solução para a Interseção na BR-101 

 
O valor orçado para a obra situa-se em torno de R$ 17 milhões, com detalhamento 
apresentado no Quadro 70. 
 

Quadro 70 

Rodovia BR-101/ES
Segmento: km 288,1 - km 294,3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR

Terraplenagem 664.895,00
Pavimentação 2.060.402,10
Drenagem e OAC 200.000,00
Obras de Arte Especial 9.019.836,00
Obras Complementares 1.173.455,40

SUBTOTAL 13.118.588,50

Eventuais (20%) 2.623.717,70

TOTAL 15.742.306,20

OBS.: Obras complementares inclui: obras de contenção, 
barreira new jersey, sinalização, iluminação, enleivamento.  

 
 

3.4 Movimentação de Contêineres 
 
O próximo passo do estudo consistiu em se determinar qual seria a movimentação 
adicional de contêineres na hora-pico, sua distribuição, bem como a movimentação 
adicional de veículos de passeio, motos e ônibus que passariam a ser geradas com a 
existência de um porto de contêineres em Ponta de Tubarão. 
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As hipóteses adotadas, algumas obtidas junto aos técnicos da CODESA, foram as 
seguintes: 
 

- capacidade anual máxima de movimentação de contêineres: 1.600.000 TEU’s; 

- relação TEU/Box igual 1.3115; 
- pico mensal de movimentação 25% acima da média mensal anual; 
- percentagem do tráfego médio diário igual a 4,1% do volume mensal; 

- horas de operação por dia: 18 horas; 
- pico horário: 30% acima da média horária; 
- origem e destino dos contêineres: 2/3 para o Sul e 1/3 para o Norte; 
- origem e destino dos demais veículos: de acordo com a distribuição verificada na 

área de influência; 

- caminhão médio para transporte de contêiner de 20’ e caminhão pesado para 
transporte de contêiner de 40’; 

- geração de 300 viagens por dia de veículos de passeio, 100 de motos e 60 de 
ônibus na hora pico; 

- distribuição, por sentido, para o transporte de contêiner na hora pico: 50%; 

- distribuição, por sentido, para os demais veículos: 80%. 
 
O Quadro 71 apresenta a repartição, por tipo de contêiner, na movimentação portuária 
prevista. 
 

Quadro 71 

ESTRUTURA DAS MOVIMENTAÇÕES

MOVIMENTAÇÕES 20 40 Total

Importação de Cheios 16,7% 14,5% 31,2%
Importação de Vazios 17,7% 1,1% 18,8%
Exportação de Vazios 4,9% 11,2% 16,1%
Exportação de Cheios 29,5% 4,3% 33,9%

 
 
Outro aspecto que necessita ser definido é a localização do terminal de vazios dos 
armadores. Dependendo de sua localização haverá uma maior ou menor movimentação 
de contêineres no acesso ao novo porto. Em função das hipóteses adotadas, caso o 
terminal de vazios dos armadores fique dentro da área portuária haverá um acréscimo de 
movimentação no acesso de 13%. Para uma estimativa mais conservadora, a hipótese 
adotada é que o terminal de vazios dos armadores se situará fora da área portuária, o que 
reduz o tráfego de caminhões no acesso ao porto. 
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Com base nessas premissas foi determinado o volume total de tráfego na hora de pico, 
que resultou em uma movimentação máxima de 1.600.000 TEU’s por ano. 
 
A Ilustração 25 apresenta o volume do tráfego total na hora-pico para 1.600.000 TEU’s 
por ano. 
 

 

Ilustração 25 - Movimentação Total Máxima Horária para 1.600.000 TEU’s por Ano 

 
 

3.5 Horizonte de Implantação 
 
Para a avaliação dos impactos na área urbana devido à implantação de um novo porto em 
Ponta de Tubarão é necessário efetuar hipóteses sobre o horizonte de sua implantação. 
 
As hipóteses adotadas foram às seguintes: 
 

- implantação do viaduto na interseção com a BR-101; 
- prazo de início da operação: 6 anos, ou seja 2015; 

- taxa de crescimento do volume do tráfego urbano: 3,5% ao ano; 
- hora-pico do tráfego urbano: 7%; 
- tempo de espera por veículo no gate do novo porto de contêiner: 2,5 minutos. 

 
 

3.6 Simulações 
 
Com base nessas hipóteses e nas análises realizadas foram efetuadas simulações para 
verificar o impacto do tráfego portuário no sistema viário da área estudada. 
 
As simulações foram efetuadas na hora-pico, agregando-se às movimentações urbanas o 
tráfego adicional criado com a implantação do novo porto. Para efetuar essas simulações 
foi utilizado o aplicativo CUBE Dynasim. 
 
As simulações foram efetuadas para intervalos de quatro anos, prevendo-se a 
movimentação adicional a seguir listada: 
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- 2015 - 480.000 TEU’s (30%); 

- 2020 - 720.000 TEU’s (45%); 
- 2025 - 1.200.000 TEU’s (70%); 
- 2035 - 1.600.000 TEU’s (100%). 

 
O tráfego adicional previsto para os vários patamares foi admitido proporcional ao obtido 
com a capacidade máxima. 
 
 

3.7 Conclusões 
 
Com base nos resultados obtidos das simulações efetuadas pode-se obter algumas 
conclusões que servem de orientação com relação às medidas que deverão ser tomadas 
para resolver os conflitos que resultarão entre a movimentação estimada do novo porto e 
o tráfego urbano nos seus diversos patamares de demanda. 
 
As conclusões são mostradas a seguir. 
 

- A solução concebida para resolver os problemas na interseção com a BR-101 
atende adequadamente às demandas resultantes nos seus diversos patamares. 

- A partir de uma demanda de 720.000 TEU’s iniciam-se sérios congestionamentos, 
tanto na Avenida Presidente Vargas como na Avenida Meridional, ocasionados 
pelo tráfego intenso no cruzamento dessas avenidas com a Avenida 
Desembargador Mario da Silva Nunes (Rodovia Norte-Sul). Dessa forma essas 
duas interseções não oferecem mais capacidade de escoamento para o tráfego 
previsto. 

- A partir de uma demanda de 720.000 TEU’s a rótula de acesso à Arcelor-Mittal e 
aos atuais terminais em Praia Mole também não atenderá às necessidades do 
tráfego e deverá ser totalmente revista. 

- A rodovia de acesso à Ponta de Tubarão deverá ser duplicada antes do porto 
atingir a movimentação de 720.000 TEU’s/ano. 
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