
Porto Central is a private deepwater industrial port 
complex located at the center of the Brazilian coast. 
With the participation of the Port of Rotterdam, one of 
Europe’s largest offshore hub, Porto Central is 
developing a complete solution to meet the growing 
demand for offshore supply services. 

PORTO CENTRAL IS IDEAL FOR YOUR BUSINESS:

SOLUÇÃO DIFERENCIADA
PARA INDÚSTRIA

OFFSHORE NO BRASIL 

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 maiores hubs offshore da Europa, o 
Porto Central está desenvolvendo uma solução 
completa para atender à crescente demanda de serviços 
de apoio offshore. 

O PORTO CENTRAL É IDEAL PARA O SEU 
NEGÓCIO:

UNIQUE SOLUTION
FOR THE OFFSHORE
INDUSTRY  IN BRAZIL

Vasta experiência do Porto de Roterdã em 
desenvolvimento e gestão portuária 
Estrategicamente localizado em frente aos 
principais campos offshore de petróleo e gás do 
Brasil 
Base de serviços de apoio offshore, com 14 berços 
abrigados em até 12 metros de profundidade
Ampla área para instalações de grandes projetos 
offshore e futura expansão 
One Stop Shop, oferecendo em um único lugar 
todos os produtos e serviços 
Acessível por rodovias e futuras ferrovias
O Espírito Santo é um ambiente amigável para 
negócios que podem oferecer incentivos atrativos

Extensive experience of the Port of Rotterdam 
in port development and management 
Strategically located in front of the main 
offshore oil & gas fields of Brazil
Offshore supply base with 14 sheltered berths 
and with up to 12 meters draft
Large area for the installations of large offshore 
projects and future expansion
One Stop Shop, offering in one place all the 
products and services
Accessible by roads and future railways
Espírito Santo is a business friendly 
environment that can offers attractive 
incentives 



OFFSHORE SUPPLY BASE
O Porto Central desenvolve áreas para apoio offshore 
diferenciadas que concentram em um único lugar todos os 
serviços e instalações necessárias para atender às demandas 
do mercado de petróleo e gás, tais como:

Porto Central develops unique areas for offshore supply 
that concentrates in a single place all the services and 
facilities needed to meet the oil and gas market 
demands, such as:

O Porto Central está estrategicamente 
localizado para servir à crescente indústria 
de petróleo e gás do Brasil, principalmente 
através das Bacias do Espírito Santo, 
Campos e Santos. Toda a região offshore 
do pré-sal está dentro de um raio de 70 a 
700 km do Porto Central, o que otimiza e 
reduz os custos operacionais para os 
clientes. 
Porto Central is strategically located to 
serve the growing industry of oil and gas in 
Brazil, mainly in Espírito Santo, Campos 
and Santos Basins. The entire offshore 
pre-salt region is within a radius of 70 to 
700 km from Porto Central, which 
optimizes and reduces operating costs for 
the clients.

With the experience of the Port of Rotterdam in port development, Porto Central is developing an offshore hub with 
high standards of efficiency and competitiveness in Brazil. 

Com a experiência do Porto de Roterdã em desenvolvimento portuário, o Porto Central está desenvolvendo um hub 
offshore com altos padrões de eficiência e competitividade no Brasil.

LOCALIZAÇÃO | LOCATION 

Bases de apoio para movimentação de cargas diversas
Abastecimento de combustíveis, água, equipamentos, etc.
Estaleiro para construção de barcos
Estaleiro para serviços de inspeção, reparo e manutenção 
de rebocadores e navios
Armazenamento
Spoolbase
Fabricação, montagem e integração de módulos e 
equipamentos
Lançamento de dutos rígidos
Operação de carga pesada
Offshore pit de águas profundas para testes e manutenção 
de componentes offshore
Heliporto

Supply bases for handling of various cargoes 
Supply of fuels, water, equipment, etc.
Shipyard for the construction of ships
Shipyard for inspection, repair and maintenance 
services of tugboats and ships 
Storage facility
Spoolbase
Manufacturing, assembly and integration of 
modules and equipment
Launching of rigid pipes
Heavy lift operations
Deepwater offshore pit for testing and maintenance 
of offshore components
Heliport

For contact: comercial@portocentral.com.br

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

/portocentral
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