SEU NOVO
HUB DE ENERGIA
YOUR NEW
ENERGY HUB

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, um
dos principais portos produtores de energia na Europa, o
Porto Central está desenvolvendo soluções para a
importação e movimentação de gás natural liquefeito
(GNL) e para um cluster de geração de energia dedicado.

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, one of the
main energy ports in Europe, Porto Central is
developing solutions for the import and handling of
liquefied natural gas (LNG) and for a dedicated power
generating cluster.

O PORTO CENTRAL É IDEAL PARA O SEU NEGÓCIO:

PORTO CENTRAL IS IDEAL FOR YOUR BUSINESS:

Atender a demanda crescente de energia no Brasil
Com a vasta experiência do porto de Roterdã, em
desenvolvimento portuário e integração de cluster
de energia
Excelente localização, próximo à principal rede
nacional de eletricidade e região consumidora de
energia do Brasil
Principal gasoduto nacional norte-sul a apenas 10 km
do porto
Volume previsto para o terminal de gás: 20 mIn m³/dia
Grande área para instalação de termelétricas com
capacidade de 5 GW
Capacidade para receber os maiores navios Q-max
Condições ﬁscais favoráveis no Estado do Espírito Santo

Meet the growing energy demand in Brazil
With extensive experience from the Port of
Rotterdam in port development and energy cluster
integration
Excellent location, close to the main national
electricity grid and energy consuming regions in Brazil
Main north-south national gas pipeline at only 10 km
from the port
Estimated volume for the gas terminal: 20 mIn m³/day
Large area for the installation of power plants with 5
GW capacity
Capable of receiving large Q-max vessels
Favourable tax conditions in Espírito Santo State
energy cluster integration

HUB DE ENERGIA | ENERGY HUB

O terminal de importação de GNL do Porto Central contará com uma
unidade ﬂutuante de armazenamento e regaseiﬁcação (FRSU), bem
como espaço para tanques de GNL. O gás recebido no terminal pode ir
tanto para o gasoduto nacional localizado próximo do porto ou para as
termelétricas privadas à gás no Porto Central.

No Porto Central, também há espaço para a instalação de um terminal
de carvão e uma termelétrica à carvão.
The LNG import terminal of Porto Central will have a floating
storage regasification unit (FSRU), as well as space for LNG tanks.
The gas received at the terminal can either go to the national gas
pipeline located near the port or can go to the private gas
thermal plants in Porto Central.
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At Porto Central, there is also space for the installation of a coal
terminal and a coal fired power plant.

LOCALIZAÇÃO | LOCATION
O Brasil possui uma rede nacional de gás integrada, sendo o seu consumo industrial e doméstico concentrado na Região Sudeste do país.
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Não jogue este impresso em vias públicas.

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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GASODUTO | PIPELINE

Com a experiência do Porto de Roterdã em desenvolvimento portuário e clusters de energia, o Porto Central terá um hub de energia com altos
padrões de eﬁciência e competitividade no Brasil.
With the experience of the Port of Rotterdam in port development and energy clusters, Porto Central will have an energy hub with high standards of
efficiency and competitiveness in Brazil.
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