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O Porto Central é um complexo industrial portuário privado
multiuso localizado no centro da costa brasileira, no sul do
Estado do Espírito Santo. O Porto Central está desenvolvendo
um Terminal de grande escala dedicado para Carga Geral,
para proporcionar uma solução eﬁcaz à crescente demanda
das cargas do Estado e da região.

Porto Central is a private multipurpose industrial port
complex located at the center of the Brazilian coast, in the
south of Espírito Santo State. Porto Central is developing a
large-scale dedicated Terminal for General Cargo, to provide an
effective solution to the growing demand of cargoes of the
State and the region.

O PORTO CENTRAL É IDEAL PARA O SEU NEGÓCIO:

PORTO CENTRAL IS IDEAL FOR YOUR BUSINESS:

Excelente localização, próximo aos principais mercados
do Sudeste brasileiro

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

Incentivos ﬁscais

Tax incentives

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

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

Volume previsto para o terminal: 6 M toneladas/ano

Estimated volume for the terminal: 6 M tonnes/year

Principais destinos acessíveis por rodovias e futuras
ferrovias

Main destinations accessible by roads and future
railways

Áreas separadas para armazenagem, processamento e
outras instalações disponíveis

Separate areas for warehousing, storage, processing
and facilities available

CARGA GERAL | GENERAL CARGO

Alguns dos produtos que serão movimentados no terminal são:
Mármore e granito
Coque de petróleo
Máquinas, equipamentos, cargas de projeto
Ferro gusa
Veículos (Ro-Ro)
Produtos siderúrgicos
Fertilizantes, açúcar, etc.

ÁREA INDUSTRIAL
ARMAZÉM

TERMINAL

O Porto Central possui ampla área para o desenvolvimento
de um Terminal de grande escala de Carga Geral, bem como
para a instalação de armazéns, áreas de processamento e
outras instalações relacionadas. A sinergia entre esses
negócios proporciona alta eﬁciência, produtividade e
competitividade.
Porto Central has a vast area for the development of a
large-scale General Cargo Terminal and also for the
installation of warehouses, storages, processing areas and
other related facilities. The synergy between these
businesses provides high efficiency, productivity and
competitiveness.

Com a experiência do Porto de Roterdã em desenvolvimento portuário, o Porto Central oferece um terminal de carga geral com
altos padrões de eﬁciência e competitividade no Brasil.
With the experience of the Port of Rotterdam in port development, Porto Central offers a general cargo terminal with high
standards of efficiency and competitiveness in Brazil.
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Some of the products that will be handled at the terminal are:
Marble and granite
Pet coke
Machinery, equipment, project cargoes
Pig iron
Vehicles (Ro-Ro)
Steel products
Fertilizers, sugar, etc.

