PORTO DE BARRA DOS COQUEIROS – SE

LOCALIZAÇÃO
Situa-se no município de Barra dos Coqueiros, no litoral sergipano.
Sua localização é definida pelas latitudes 10º50'41'' S e longitude
36º55'07'' W; e sua jurisdição compreende a costa do estado de
Sergipe, desde a extremidade N da foz do rio Sergipe até a divisa do
estado de Alagoas e a margem sergipana do trecho navegável do rio
São Francisco.
ACESSOS
O porto está interligado à malha rodoviária federal pela rodovia
estadual SE-226, com 22km de extensão, dando acesso à BR-101. A
ligação com Aracaju pode ser feita pelas BR-101/SE-226, num
percurso de 52km, e pela travessia do rio Sergipe em lanchas ou
balsas SE-100, num percurso de 15km.
INSTALAÇÕES
Trata-se de um terminal off-shore com um cais de acostagem a
2.400m da linha da costa, abrigado por um quebra-mar de 550m. O
cais de acostagem, com extensão de 331m e largura de 17m, é
alargado para 23,60m no trecho sul, numa extensão de 59,20m, que
permite a manobra de qualquer veículo. A profundidade natural é de
9,50m (maré mínima) elevada para 10,90m com dragagem. A
atracação só é realizada na face interna em dois berços com
capacidade de atender navios com, no máximo, 30.000TPB.

EQUIPAMENTOS
Guindaste portuário: tipo canguru, com capacidade de 12,5t, com
moega acoplada, capacidade nominal de 250t/h, dispondo de grab e
gato, montado sobre trilhos, o que possibilita a sua movimentação ao
longo do cais.
Balança rodoviária: uma balança com capacidade para 60t.
Correia transportadora e ship-loader.
O sistema de movimentação de carga é constituído por uma correia
transportadora, com 38" de largura, acoplada a um ship-loader, com
capacidade para 120m3 /h. A operação é realizadaapenas no sentido
da exportação.
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