PORTO DE PIRAPORA
ORIGEM
A construção do porto teve como objetivo
principal a movimentação de granéis
sólidos, principalmente o desembarque de
gipsita, do Nordeste. A participação do
governo federal no desenvolvimento do
projeto data de 30 de novembro de 1979,
pela assinatura de contrato com a
Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais, visando à conclusão da
primeira etapa das obras.
As instalações portuárias foram inauguradas em 12 de junho de 1981, sendo implantada, na
mesma data, a Administração da Hidrovia do São Francisco (AHSFRA), em Pirapora,
desvinculando a gestão antes exercida em Goiânia (GO) pela Administração da Hidrovia do
Tocantins (AHITOC), ambas vinculadas à Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobras), extinta
em 1990.
ADMINISTRAÇÃO
É realizada pela Administração da Hidrovia do São Francisco (AHSFRA), vinculada à
Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).
LOCALIZAÇÃO
Está localizado na margem direita do rio São Francisco, no distrito industrial de Pirapora (MG).
ÁREA DE INFLUÊNCIA
Corresponde aos municípios de Pirapora (MG), Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).
ACESSOS
·
·

RODOVIÁRIO – Pelas rodovias federais BR-365 e BR-496.
FERROVIÁRIO – Pela MRS Logística S/A, malha Sudeste, antiga Superintendência
Regional Belo Horizonte (SR 2), da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA).
·

FLUVIAL – Pelo rio São Francisco.

INSTALAÇÕES
Dispõe de uma ponte de acostagem com 20m x 8m. A atracação é realizada em dois dolfins,
dotados de anéis para amarração das embarcações. Existe um armazém com 1.062m 2 para
carga geral, praticamente sem ser utilizado para estocagem, abrigando as oficinas do porto,
além de um pátio com área 15.420m2, sem pavimentação, que serve de depósito para gipsita.

EQUIPAMENTOS
2 guindastes autopropelidos de esteiras de 40t, 2 guindastes de torre para 1.800kg na ponta, 3
pás carregadeiras, 1 grab eletro-hidráulico e 4 módulos de correia transportadora, totalizando
70m.
FACILIDADES
Rede de tomadas elétricas ao longo de toda a orla fluvial e nos pátios, com 380V, iluminação
dos pátios, barrancos e píer, balança rodoviária com capacidade para 61t e quatro ramais
ferroviários, totalizando 1.250m.
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