CONTÊINERES:

UMA NOVA
VISÃO
CONTAINERS:
A NEW VISION

O Porto Central oferece a solução perfeita para as companhias de
navegação e donos de carga aumentarem a sua eﬁciência e
competitividade. O Porto Central é um complexo industrial
portuário privado de águas profundas localizado no centro da
costa brasileira, no Estado do Espírito Santo, e está
desenvolvendo um Terminal de Contêiner de grande escala.

Porto Central offers the perfect solution for shipping lines and
cargo owners to increase efficiency and competitiveness. Porto
Central is a private deep-water industrial port complex located
at the center of the Brazilian coast, in the State of Espírito
Santo, and is developing a large-scale Container Terminal.

O PORTO CENTRAL É IDEAL PARA O SEU NEGÓCIO:

PORTO CENTRAL IS IDEAL FOR YOUR BUSINESS:

Excelente localização, próximo aos principais mercados do Sudeste do Brasil

Excellent location, close to the main markets in the Southeast of Brazil

Excelente centro de distribuição, no meio da costa brasileira

Excellent distribution hub, in the middle of the Brazilian coast

Terminal estado-da-arte com até 16 metros de profundidade

State-of-the-art terminal with deep water of up to 16 meters

Capacidade para receber navios de até 18.000 TEU

Capable of receiving vessels up to 18.000 TEUs

Recebe 3 navios new-Panamax simultaneamente

Receiving 3 new-Panamax vessels simultaneously

Capacidade projetada do terminal: 1,5 M TEUs/ano

Projected capacity of the terminal: 1,5 M TEUs/year

Terminal com 76 ha, com 1.400 metros de cais

76 ha terminal with 1.400 meters of quay wall

Área extra destinada para futuras instalações e armazéns

Extra area for future growth and for warehouses, etc

LOCALIZAÇÃO | LOCATION

A hinterlândia do Porto Central compreende um mercado com
mais de 100 milhões de consumidores dos Estados de Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e
Espírito Santo, que representa mais de 64% do PIB do Brasil. O
Porto Central acessa facilmente as indústrias e portos secos que
estão em um raio de 1.000 km.
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O Porto Central tem uma excelente conectividade para o transporte
de contêineres para e dos destinos dentro do Brasil, com acesso às
principais rodovias federais BR-101 e BR-262 e várias rodovias
estaduais. A ferrovia EF-118 está atualmente sendo desenvolvida
que ligará Vitória ao Rio de Janeiro. Isso irá facilitar uma distribuição
entre os modais rodoviário e ferroviário para o transporte de
contêiner de forma mais custo-eﬁciente.
The hinterland of Porto Central comprises a market with over 100
million consumers from the States of Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo and Espírito Santo,
which represents more than 64% of Brazil’s GDP. Porto Central can
easily reach the most important industries and inland dry ports
in Brazil, which are within a range of 1.000 km.
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TRANSSHIPMENT

AM

PA

O Porto Central traz um conceito inovador, mais competitivo e
eﬁciente, para um hub de transshipment no Brasil. Navios de
longo curso trarão grandes volumes de contêineres para o porto e
serviços de feeder/cabotagem distribuirão os contêineres até os
seus destinos ﬁnais.
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O Porto Central está estrategicamente posicionado para
transshipment, localizado no centro da costa leste brasileira,
conectando todos os portos e também servindo os portos na
Argentina e Uruguai.
Porto Central brings a new concept, most competitive and efficient, for a
transshipment hub in Brazil. Deep-sea vessels will bring large volumes of
containers to the port and feeder/cabotage services will distribute
containers to its final destination.
Porto Central is strategically positioned for transshipment, located in the
center of the Brazilian east coast, connecting all ports and also serving
ports in Argentina and Uruguai.
Com a experiência do Porto de Roterdã em desenvolvimento
portuário, o Porto Central construirá um hub de contêiner
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 container hub with high standards of
efficiency and competitiveness in Brazil.
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Porto Central has excellent connectivity for the transport of
containers to and from destinations within Brazil, with access to
the main federal highways BR-101 and BR-262 and several
State roads. The railway EF-118 is currently being developed
which will run from Vitória to Rio de Janeiro. It will facilitate a
“modal split” between road and rail to transport containers in the
most cost-efficient way.

