PORTO DE BARRA DO RIACHO
ORIGEM
ÁREA DO PORTO ORGANIZADO
A área do porto organizado de Barra do Riacho, no
estado do Espírito Santo, é constituída:

a) pelas instalações portuárias terrestres delimitadas
pela poligonal definida pelos vértices das
coordenadas geográficas a seguir indicados.
Ponto
A:
latitude
19º49'24"S,
longitude
40º04'20"W; Ponto B: latitude 19º49'24"S,
longitude 40º03'00"W; Ponto C: latitude
19º51'30"S, longitude 40º03'00"W e Ponto D:
latitude 19º51'30"S, longitude 40º04'20"W,
abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres
de atracação e de acostagem, armazéns,
edificações em geral e vias internas de circulação
rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao
longo dessas áreas e em suas adjacências
pertencentes à União, incorporados ou não ao
patrimônio do porto de Barra do Riacho ou sob
sua guarda e responsabilidade;

b) pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias
de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a esse até as margens das instalações terrestres
do porto organizado, conforme definido na Portaria-MT nº 1.034, de 20/12/93 (D.O.U. de 22/12/93),
existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou por outro
órgão do poder público.

Obs.: Em Barra do Riacho, que ainda não possui cais público, está localizado o terminal privativo da
PORTOCEL - Terminal Especializado de Barra do Riacho S. A.

· Fora do cais:

TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S.A. – PORTOCEL
ADMINISTRAÇÃO
É Administrado pela Aracruz Celulose S/A e Celulose Nipo-Brasileira - Cenibra.

ACESSOS
O acesso rodoviário é feito no desvio de 1,8km da ES 010, que dista 30km da BR 101, o ferroviário é
feito por um ramal de 46km, a partir da estação de Piraqueaçu, no ponto em que se faz a conexão
com a EFVM/CVRDe o marítimo é feito mar aberto ao norte da cidade de Vitória(ES) numa distância
de 60km.
INSTALAÇÕES
As instalações da Portocel em Barra do Riacho, consistem em um cais com 430m de comprimento,
com 2 berços com calado de 10,3m; 3 armazéns ao longo do cais perfazendo 28.000m2, e uma área
para estocagem de sal de 30.000m2para até 15.000t.
EQUIPAMENTOS
2 empilhadeiras com capacidade para 4,0t sendo uma com garfo e outra com garras para celulose; 1
empilhadeira com capacidade de 7,0t com garfos, e 21 empilhadeiras de 7,0t para celulose, de
propriedade de terceiros, bem como uma pá carregadeira com capacidade da concha de 3m3, também
de propriedade de terceiros.
TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S.A. – PORTOCEL
Caminho da Barra do Riacho, s/n
CEP: 29197-000 - Aracruz (ES) Tel.:
(27) 270-4444, (27) 270-4432 Telefax:
(27) 270-4443

