
Sindicato dos Estivadores

Porto de Vitória

O Porto de Vitória é composto
de 13 berços de atracação voltado
para a movimentação de diversos
tipos de carga. Conta com uma
b a c i a d e e v o l u ç ã o d e
aproximadamente 150 metros de
r a i o e 1 2 , 5 0 m e t r o s d e
profundidade.

Porto de Vitória - Cais
Comercial

Opera carga geral como
sulfato de cobre, açúcar, granéis
agrícolas e produtos siderúrgicos.
Possui 04 berços com 766 metros de
comprimento e profundidade entre
09 a 10.50 metros.

Tel: (27) 3132 – 7342
Fax: (27) 3132 – 7344

Cais Comercial

O Complexo Portuário do Espírito Santo é altamente qualificado diante do cenário
nacional e internacional.

Formado por dez unidades movimenta milhões de toneladas de mercadorias/ano,
ocupando, desta forma, lugar de destaque no ranking nacional do comércio exterior.

Confira, a seguir, informações úteis sobre os Complexo Portuário do Espírito Santo.



Porto de Vitória – Cais de Paul

É formado por 02 berços: um arrendado à
Peiú S/A para movimentação de granel sólido, e
01 (um) be r ç o púb l i c o ope rando ,
principalmente, ferro gusa. Têm, no conjunto,
420 metros de comprimento e 10,67 metros de
calado e acesso rodoferroviário.

Tel: (27) 3399 – 5600
Fax: (27) 3399 – 5614

Porto de Vitória – Terminal da
Flexibras
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Para movimentação de embarcações
de apoio a plataforma de petróleo (supply –
boat) notadamente tubos flexíveis. Tem
condições de atracar navios de até 140
metros de comprimentos.

Tel: (27) 2123 – 9444
Fax: (27) 2123 979

Porto de Vitória – Cais de Capuaba

0

Composto pelos: Terminal Portuário de
Vila Velha (TVV), com 02 berços, que operam
containers, navios roll-on roll-off, mármore e
granito e carga geral; e o terminal Codesa,
com 02 berços que operam produtos
agrícolas e carga em geral. Os dois dispõe de
acesso rodoferroviário.

Tel: (27) 3346 – 2300
Fax: (27) 3346 – 231

Cais de Paul

Cais de Capuaba

Flexibras



Porto de Vitória – Terminal da
Companhia Portuária Vila Velha

(CPVV)

Resultado de um contrato de adesão
com o Ministério dos Transportes, e que
opera com cargas da industria de extração e
refino de petróleo, carga geral e containeres
para navios de 250 metros de comprimento
e 10,5 metros de profundidade.

Tel: (27) 3399 – 4100
Fax: (27) 3399 – 4101

CPVV

Porto de Tubarão

Controlado pela companhia CVRD
(Companhia Vale do Rio Doce), o porto de
Tubarão conta com dois piers para
embarque de minério de ferro e pellets;
um terminal de produtos diversos (TPD)
para movimentação de containeres, carga
geral e graneis sólidos; um terminal para
grãos; e um terminal para granéis
líquidos.

Tel: (27) 3333 - 5000
Fax: (27) 3333 – 4802

Porto de Praia Mole

De uso privativo, possui um terminal para
produtos siderúrgicos (TPS) operado pelo
condomínio CST, Usiminas e Açominas, e um
terminal para carvão mineral operado pela
CVRD. Possui acesso rodoferroviário.

Tel: (27) 3333 - 5067
Fax: (27) 3333 – 6594

Porto de Praia Mole

Terminal de Vila VelhaTVV

Tel: (27) 3346 – 2300
Fax: (27) 3346 – 2310

O Terminal de Vila Velha (TVV) movimenta
contêineres, carga geral, produtos siderúrgicos,
granito e veículos, bem como serviços
acessórios em retroárea e armazéns
alfandegados. Possui serviço de operação
retroportuária com serviços de armazenagem
em pátio ou armazém; movimentação de carga
conteinerizada: ovação e desovação;
movimentação de cargas soltas ou paletizadas
em pátios ou armazéns.

TVV



Porto de UBU

Adquirido junto a Samarco
mineração pela CVRD, possui 02
be r ço s de a t ra ca ção que
movimentam minério de ferro e
pellets, recebendo navios de até
150.000 TDW, com capacidade de
carregamento de 9.000 toneladas
por hora.

Tel: (27) 3361 – 9262 / 9045
Fax: (27) 3361 - 9474

Porto de Ubu

Porto de Barra do Riacho

Porto organizado, pertence
a Codesa, funcionando nele um
terminal especial izado na
movimentação de celulose em
fardos (Portocel), sal, madeira e
em construção um terminal da
Petrobrás, para escoamento de
gás liquefeito de petróleo (GLP) e
gasolina natural. Possui bacia de
evolução com 180 metros de raio
e calado de 12 metros e conta
com acesso rodoferroviário.

Tel: (27) 3270 – 4422
Fax: (27) 3270 – 4459

Porto de Regência

Trata-se de um Terminal, que
tem como característica principal o
navio ficar ao largo, atracado em
um quadro de bóias. Movimenta
petróleo cru para uma base
especifica de tancagem.

Tel: (27) 3771 - 4402
Fax: (27) 3771 – 4094

Portocel

Regência


