
Excelente localização, próximo às principais regiões produtoras do país

Excelente acesso aos principais mercados mundiais consumidores, 
rota mais eficiente para o mercado asiático 

Complexo de terminais de grãos estado-da-arte com até 20 metros 
de profundidade, capazes de receber os grandes navios graneleiros

Volume previsto para o complexo de grãos: 26 milhões de 
toneladas por ano

Parte do principal corredor logístico integrado nacional 

Grande área para instalações, armazéns e indústrias relacionadas

Terminal para importação de fertilizantes

O Porto Central é um complexo industrial portuário privado de 
águas profundas localizado no centro da costa brasileira. Com a 
participação do Porto de Roterdã, o Porto Central está 
desenvolvendo uma nova alternativa competitiva e eficiente 
dedicada para exportação e importação de granéis agrícolas.

UMA NOVA SOLUÇÃO LOGÍSTICA
INTEGRADA PARA O AGRONEGÓCIO 

A NEW INTEGRATED LOGISTIC SOLUTION
FOR THE AGRIBUSINESS

O PORTO CENTRAL É IDEAL PARA O SEU NEGÓCIO:

Porto Central is a private deep water industrial port complex 
located at the center of the Brazilian coast. With the 
participation of the Port of Rotterdam, Porto Central is 
developing a new competitive and efficient alternative 
dedicated for export and import of agricultural commodities.

PORTO CENTRAL IS IDEAL FOR YOUR BUSINESS:

Excellent location, close to the main producing regions of the country

Excellent access to major consumer markets worldwide, most 
efficient route to the Asian market

State-of-the-art agribulk terminals complex with up to 20 meters 
draft, capable to receive the large bulk carries

Estimated volume for the agribulk complex: 26 million tons per year

Part of the main national integrated logistic corridor

Large area for facilities, warehouses and related industries

Terminal for fertilizer import



O Porto Central está estrategicamente localizado próximo às principais regiões 
agrícolas do país, estando em um raio de até 1.500 km. O porto é facilmente 
acessado pelo modal rodoviário e futuramente será integrado com as futuras 
ferrovias EF-118 e EF-354. 

A nova ferrovia EF-354 proporcionará uma conexão direta com a região 
Centro-Oeste do Brasil. A nova ferrovia EF-118, que conectará a ferrovia às 
ferrovias existentes VLI-EFVM/FCA ao norte e MRS ao sul, se encontra sob análise 
da ANTT e o projeto de engenharia e as audiências públicas já foram concluídas.

O Porto Central está desenvolvendo um complexo composto de três 
terminais de grãos de grande escala especialmente projetado para ser um 
dos principais hubs brasileiro de movimentação das commodities agrícolas, 
tais como grãos, soja, farelo de soja e milho. Os terminais serão capazes de 
movimentar grandes volumes agrícolas por caminhão e por ferrovia.  

O Porto Central oferece uma grande área para o agronegócio, 
proporcionando muitas oportunidades para instalações, armazéns e 
indústrias relacionadas.

Com a experiência do Porto de Roterdã em desenvolvimento portuário, o Porto Central oferece um novo hub logístico para a exportação e importação de 
granéis agrícolas com altos padrões de eficiência e competividade no Brasil.

Porto Central is strategically located near the main agricultural regions of 
the country, within a range of up to 1.500 km. The port is easily accessible by 
road and it will be integrated with the future railways EF-118 and EF-354.

The new railway EF-354 will provide a direct connection with the Midwest of 
Brazil. The new railway EF-118, which will link the rail to the existing railways 
VLI-EFVM/FCA north and MRS south, is under analysis by ANTT and the 
engineering project and public hearings have already been concluded.

Porto Central is developing an agribulk complex with three large scale 
terminals specially designed to be one of the main Brazilian hubs of 
agricultural commodities, such as grains, soybeans, soybean meal and corn. The 
terminals will be able to handle large agricultural volumes by truck and by rail. 

Porto Central offers a large area for the agribusiness, providing many 
opportunities for installations, warehouses and related industries.

With the experience of the Port of Rotterdam in port development, Porto Central offers a new logistic hub for the export and import of agricultural 
commodities with high standards of efficiency and competitiveness in Brazil.

LOCALIZAÇÃO | LOCATION

COMPLEXO DE TERMINAL DE GRÃOS | AGRIBULK TERMINAL COMPLEX
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Ferrovia Futura EF-354 / 
Future Railway EF-354 

Ferrovia Existente /
Existing Railway

Ferrovia Futura EF-118 /
Future Railway EF-118  

Rodovia Federal / 
Federal Highways

AGRIBULK
COMPLEX

For contact: comercial@portocentral.com.br

www.portocentral.com.br
+55 27  3200-3779  | +55 27 3345-9364
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