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Quem Somos?
A Portway é uma empresa fundada em 1998 especializada em Proteção Ambiental
e Logística com sede em Santos e Guarujá, oferecendo também cobertura nos demais
portos brasileiros. Conta hoje com um quadro pessoal de técnicos e profissionais
altamente qualificados, proporcionando aos nossos clientes total confiança e
tranquilidade em suas operações.
A Portway também oferece soluções logísticas para empreendimentos portuários,
estudos de viabilidade econômica e mercadológica, garantindo sempre o mais alto
grau de qualidade para nossos projetos, com uma equipe técnica altamente
qualificada, com expertise, atendendo as necessidades e gerando resultados positivos
para todo o segmento de mercado em que atuamos.
Atualmente a Portway detém autorização/registro na ANTAQ Nº 1.587, como
Empresa de Navegação de Apoio Portuário, operando exclusivamente com
embarcações próprias com potência de até 2.000 (dois mil) HP.
O escritório comercial e administrativo está localizado na Avenida Washington
Luis, 316 Gonzaga, Santos SP e nossa Base Operacional situada na Rua Wagner
Lamella, nº 100, Santo Amaro, Guarujá/SP (ao lado do corpo de bombeiros e Iate
Clube, próximo à balsa).

Serviços
Apoio portuário e Afretamento de embarcações

A Portway Proteção Ambiental e Logística realiza no Porto de Santos o
serviço de Apoio Portuário, operando exclusivamente com embarcações com
potência de até 2.000 (dois mil) HP.
Prestamos serviços, nos portos de Santos e Paranaguá, de transporte
marítimo, transporte de tambores com óleo lubrificante, carga (peças de
reposição, ferramentas para reparos, equipamentos de mergulho, barreiras de
contenção, etc.); prevenção, monitoramento ou resposta a incidente de
poluição por óleo ou outras substâncias em águas jurisdicionais brasileiras,
originadas em portos e terminais aquaviários; apoio a reparo e manutenção;
apoio logístico entre as instalações dos diversos terminais aquaviários
existentes; entre outros.

Base Operacional
Atualmente a Portway conta com uma base de Apoio Marítimo e Portuário,
localizada em ponto estratégico, ao lado do Iate Club do Guarujá e Bombeiros,
disponibilizando de ótimas condições de embarque, desembarque e manuseio
de materiais para obras e apoio portuário.

•

Pier/ Atracadouro

Embarcações próprias
INTERPRISE XII
A INTERPRISE XII é construída em aço, ideal para serviços de
transporte de carga. Conta com 50m² de convés livre, 01 motor de 420 HP,
possibilitando toda a estrutura e segurança para receber equipamentos e
tripulação, além de ampla casaria com cozinha, camas e banheiro.

Ficha técnica:
•

Classificação: Carga

•

Navegação: Interior /
Cabotagem

•

Potência: 420,00 HP;

•

Arqueação Bruta: 40,00;

•

Boca: 5,20 m.

•

Comprimento: 20 m;

•

Calado Carregado: 1,20 m

•

Calado Leve: 1,00 m.

DAVI MAR X
A Davi Mar é ideal para transporte de cargas. Embarcação traineira, com
01 motor e potência de 90,00 HP. Sua estrutura é em madeira, muito bem
conservada, periodicamente revisada. Possui o tamanho ideal para diversas
atividades portuárias e conta com um amplo convés, facilitando assim o
manuseio de peças e materiais a serem transportados.

Ficha técnica:
•

Classificação: Passageiros/Cargas

•

Navegação: Interior

•

01 motor.

•

Comprimento total: 11 metros

•

Potência total: 90 HP

•

Arqueação bruta: 9,86

•

Calado leve: 0,30

•

Calado carregado: 0,60

•

Boca: 3,60 metros

ESPÍRITO SANTO I
A Embarcação é ideal para transporte de cargas e passageiros. Possui
02 motores com potência total de 300,00 HP. Conta também com um amplo
convés, possibilitando o transporte de diversas peças e equipamentos ainda
com espaço livre para circulação e manuseio dos mesmos.

Ficha técnica:
•

Classificação: Cargas/
Passageiros

•

Navegação: Interior

•

02 motores.

•

Comprimento total: 11,14 m.

•

Potência total: 300 HP

•

Arqueação bruta: 1.14

•

Boca: 3,20 metros

•

Material casco: aço

PORTWAY XII
A Embarcação é ideal para transporte de carga, funciona também como
um excelente rebocador e empurrador. Possui 01 motor e potência total de
115,00 HP. Sua estrutura é em aço e possui amplo convés, proporcionando
espaço livre para circulação e manuseio de equipamentos pelos colaboradores
mesmo após a colocação de equipamentos.

Ficha técnica:
•

Classificação: Cargas, rebocador e
empurrador

•

Navegação: Interior e cabotagem.

•

01 motor.

•

Comprimento total: 11,20 metros

•

Casco: aço

•

Potência total: 115 HP

•

Arqueação bruta: 10.00

•

Calado leve: 0,30

•

Calado carregado: 0,60

•

Boca: 3,60 metros

PORTWAY XI
Embarcação leve e economica, toda em alumínio que possibilita uma ótima
navegabilidade e manobrabilidade. Embarcação tipo catamarã, com pequeno
calado que a torna capaz de trabalhar em locais mais rasos. Sua estrutura
possiu amplo convés e pequena casaria aberta, livre circulação e manuseio,
mesmo carregada.
Ficha técnica:
•

Classificação: Cargas/
passageiros

•

1 motor de 200 HP

•

Comprimento total: 11 m.

•

Boca: 5,00 metros

•

Navegação: Interior
e Cabotagem.

•

Casco: Alumínio

PORTWAY X
Excelente navegabilidade, manobrabilidade e características de reboque
extraordinárias. O design moderno incorpora os modelos mais recentes em
termos de casco e os mais recentes avanços no design de defensas, guiascabos e guinchos. É uma embarcação robusta, com fundações rígidas, chapas
com espessura extra, cantoneiras e defensas extras.
Ficha técnica:
•

Classificação: Cargas, rebocador e
Empurrador.

•

Motor: Cummins 6cil 310HP

•

Comprimento total: 14 metros

•

Largura: 4 metros
Navegação: Interior e Cabotagem.

Embarcações Próprias da Portway

•

INTERPRISE XII – Transporte de cargas (interior e cabotagem).

•

DAVI MAR X – Transporte de passageiros e cargas (interior).

•

ESPÍRITO SANTO I – Transporte de passageiros e cargas (interior).

•

PORTWAY XII – Transporte de cargas, rebocador e empurrador (interior e
cabotagem).

•

PORTWAY XI – Transporte de cargas e passageiros (interior e cabotagem);

•

PORTWAY X – Transporte de cargas, rebocador e empurrador (interior e
cabotagem).

Operações Base Portway
•

Montagem e transporte de Moega

•

Transbordo de Carga para Navio

•

Transporte de Tambores de Óleo Lubrificante

•

Máquinas para içamento de cargas e peças.

