UM NOVO
CONCEITO PARA
GRANÉIS LÍQUIDOS
NO BRASIL
A NEW CONCEPT
FOR LIQUID BULK
IN BRAZIL

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 maior hub de granéis
líquidos do mundo, o Porto Central está desenvolvendo
soluções para o transbordo e tancagem de óleo cru, derivados e
outros tipos de granéis líquidos.

Porto Central is a private deep water industrial port complex
located at the center of the Brazilian coast. With the
participation of Port of Rotterdam, the largest liquid bulk hub
in the world, Porto Central is developing solutions for the
transfer and tank storage of crude oil, oil products and other
liquid bulk cargoes.

O PORTO CENTRAL É IDEAL PARA O SEU NEGÓCIO:

PORTO CENTRAL IS IDEAL FOR YOUR BUSINESS:

Com a vasta experiência do Porto de Roterdã em
desenvolvimento portuário e movimentação de granéis líquidos

With extensive experience from the Port of Rotterdam in port
development and handling of liquid bulk cargo

Excelente localização, próximos aos principais campos
offshore de óleo & gás do Brasil

Excellent location, close to the main Brazilian offshore oil & gas fields

Excelente centro de distribuição, no centro da costa brasileira
Condições ﬁscais favoráveis no Estado do Espírito Santo
Com até 25 metros de profundidade, capaz de receber
Suezmax e VLCC’s
Áreas no porto protegidas para todas as operações

Excellent distribution hub, in the central of the Brazilian coast
Favourable tax conditions in Espírito Santo State
With up to 25 meters draft, capable to receive Suezmax and VLCC’s
Protected port area for all operations
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O Porto de Roterdã é o maior porto da Europa na movimentação e
armazenagem de granéis líquidos, totalizando 225 mIn de toneladas,
atendendo cerca de 103 mIn de toneladas de óleo cru anualmente para
diversas reﬁnarias no e ao redor do porto, cerca de 90 mIn toneladas de
derivados de petróleo e 30 mIn toneladas de outros granéis líquidos.

Port of Rotterdam is Europe’s largest port for the throughput and storage of
liquid bulk, totaling 225 mIn tonnes, handling about 103 mIn tonnes of
crude oil annually for refineries in and around the port, about 90 million
tonnes of oil products and 30 million tonnes of other liquid bulk cargo.
Porto Central offers the same high standards of reliability, efficiency and
competitiveness practiced in the Port of Rotterdam, providing solutions for
the following activities:

O Porto Central oferece os mesmos altos padrões de conﬁabilidade,
eﬁciência e competitividade praticadas no Porto de Roterdã,
proporcionando soluções para as seguintes atividades:
Transbordo de óleo cru (possibilidades de Ship-to-Ship)

Crude oil transfer (Ship-to-Ship possibilities)

Tancagem para petróleo & produtos

Tank storage for oil & products

Processamento e blendagem

Processing and blending

Importação, exportação e distribuição de derivados de petróleo e
outros granéis líquidos

Import, export and distribution of oil products and other liquid bulk
Bunkering

Abastecimento de combustível
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O Porto Central está em uma localização
estratégica para servir à indústria offshore de
óleo e gás do Brasil. As bacias do Espírito Santo
e Campos estão dentro de um raio de 400 km
do Porto Central e toda a região offshore do
pré-sal está dentro de um raio de 70 a 700 km
do Porto Central.
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BACIA DO
ESPÍRITO SANTO

BACIA DE CAMPOS

Porto Central is at a strategic location to serve
the offshore oil and gas industry of Brazil. The
Espírito Santo and Campos basins are within
400 km radius of Porto Central and the entire
pre-salt offshore region is within 70 to 700 km
radius of Porto Central.

BACIA DE SANTOS

Com a experiência do Porto de Roterdã em desenvolvimento portuário, o Porto Central construirá um hub de granéis líquidos com altos
padrões de eﬁciência e competividade no Brasil.
With the experience of the Port of Rotterdam in port development, Porto Central will build a liquid bulk hub with high standards of efficiency and
competitiveness in Brazil.

For contact: comercial@portocentral.com.br
+55 27

3200-3779 | +55 27 3345-9364

www.portocentral.com.br

/portocentral
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