
PORTO CENTRAL: SEU NOVO HUB DE ENERGIA
PORTO CENTRAL: YOUR NEW ENERGY HUB

Com suas águas profundas, excelente localização para 
instalar usinas termelétricas e a capacidade de se 
conectar à rede nacional de gás, Porto Central está 
desenvolvendo o hub de gás ideal para o Brasil:

Localizado no sul do Estado do Espírito Santo, próximo 
da principal região consumidora de energia no 
Sudeste do Brasil
Capacidade projetada do terminal: 20 mln m3 / dia
Cluster de energia com espaço para 5 GW de 
capacidade de geração
Principal gasoduto norte-sul a apenas 10km do porto
Experiência do Porto de Roterdã em desenvolvimento 
portuário e integração com cluster de energia

With its deep water port, excellent locations to install 
powerplants and ability to connect to the national 
gas-grid, Porto Central is developing the ideal gas-hub 
for Brazil: 

Located in south of Espírito Santo state, close to main 
energy consuming regions in the southeast of Brazil
Projected capacity of terminal: 20 mln m3 / day
Energy cluster with room for 5 GW of generating capacity
Main north-south gas pipeline at only 10 km from the port
Port of Rotterdam experience in port development and 
energy cluster integration



For contact: comercial@portocentral.com.br

www.portocentral.com.br

O Porto Central é um complexo industrial portuário privado de águas profundas localizado no centro da costa brasileira, no Estado do Espírito 
Santo. Porto Central servirá como um porto multi-propósito para atender diversos tipos de cargas, entre os quais um terminal de importação e 
movimentação de gás natural (GNL), capaz de receber os maiores navios (Q-max). O terminal contará com uma unidade regaseificadora 
flutuante de GNL.
Juntamente com o terminal, o Porto Central está desenvolvendo um grande cluster de energia para a instalação de unidades térmicas privadas à 
gás e à carvão.

Porto Central is a private deep water industrial port complex located at the center of the Brazilian coast, in the Espírito Santo State. Porto Central 
will serve as a multipurpose port for different types of cargos, among which a terminal for import and handling of natural gas (LNG), capable to 
receive the largest gas vessels (Q-max). The terminal will have a floating regasifying LNG unit.

Together with the terminal, Porto Central is developing a large energy cluster for the installation of private gas and coal powerplants.

Certo que a energia térmica se tornou fundamental para o futuro da energia no Brasil. Com a experiência do Porto de Roterdã em desenvolver 
portos e clusters de energia, o Porto Central oferece o hub de gás ideal com altos padrões de eficiência e competitividade.
With no doubt thermal energy has become imperative to the future of energy in Brazil. With Port of Rotterdam experience in developing 
ports and energy clusters, Porto Central offers the ideal gas hub with high standards of efficiency and competitiveness. 

O Brasil possui uma rede nacional de gás integrada, sendo o 
seu consumo industrial e doméstico concentrado na Região 
Sudeste do país.
O Porto Central está a apenas 10 km do principal gasoduto da rede 
nacional de gás. O gasoduto pode alimentar o Estado do Espírito 
Santo e outros Estados, como MG, RJ e SP. 
Brazil has an integrated national gas grid and its industrial and 
household consumption is concentrated in the Southeast region 
of the country. 
Porto Central is only 10km from the main pipeline of the national 
gas grid. The pipeline can feed Espírito Santo State and other 
States, such as MG, RJ and SP.
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