
Porto de Little Rock

Centrado no 
 comércio internacional.



A Autoridade Portuária de Little Rock (LRPA) foi 
organizada em 1959 para supervisionar o Porto e 
fornecer serviços de transporte intermodal que 
ligam os mercados dos EUA e os portos de águas 
profundas do Golfo do 
México.

O Porto de Little Rock está 
localizado a 
aproximadamente 
setemilhas a leste do centro, 
ao longo das margens do rio 
Arkansas, a menos de 1,6 kmdo Aeroporto Nacional 
Bill e Hillary Clinton. Little Rock está localizado no 
centro geográfico do Arkansas e é a capital e o 
núcleo empresarial do estado.

Todos os meios de transporte convergem no porto: 
frete marítimo, ferroviário e rodoviário, oferecendo 
soluções convenientes de transporte intermodal.

Estão ativas mais de 40 
empresas no parque 
industrial de 1618hectares do 
porto e há muito espaço para 
acrescentar a esse número.

O porto integra o sistema de 
navegação McClellan-Kerr do 

rio Arkansas, com448 milhas, que vão do rio 
Mississippi a noroeste a 24 quilómetros a leste de 
Tulsa.

O Porto atende a mercados mundiais com sua Zona 
de Processamento de Exportação nº 14.

Um mundo de clientes e 
fornecedores tão próximo 

quanto o Porto de Little Rock.



Um centro de transporte 
intermodal completo 
mantém-no competitivo.

Transporte hidroviário

Dentro dos limites do porto, a Logistic Services, Inc. 
opera dois terminais de serviço completo, incluindo 
o terminal fluvial e o porto condicionado pelas 
marés.

Fretes rodoviários

Mais de 2.000 empresas de 
camionagem estão 
localizadas no Arkansas. 
Algumas das principais 
empresas transportadoras 
rodoviárias e de estafetas do país estão sediadas 
aqui. Estas incluem os Transportes J.B. Hunt, 
Logística ABF, Transportes P.A.M., Camionagem dos 
EUA, Lojas Walmart, Transporte de Alimentos Tyson 
e os Transportes Maverick.

Nas proximidades do porto estão as conexões com 
a I-40 (Carolina do Norte para Califórnia), a terceira 
maior rodovia interestatal leste-oeste e a I-30, a 
rota principal de Little Rock para o sudoeste.

Serviços ferroviários

O porto abriga a Via Férrea LRPA, que opera 32 
quilómetros de ferrovia e designada como uma 

linha ferroviária de 
comutação, movimenta mais 
de 10.000 carros por ano. Em 
operação adjacente estão as 
ferrovias Union Pacific e 
BNSF.

Dentro do porto, a Cidade de Little Rock mantém 
um quartel de bombeiros. Existem também dois 
postos de gasolina de serviço completo e duas lojas 
de peças.

O transporte hidroviário é eficiente em 
termos energéticos.

Comparado com as ferrovias, camiões e água, o 
transporte em águas rasas é mostrado como o 
método de transporte de carga mais eficiente 
em termos de energia para o transporte de 
matérias-primas a granel. O número de milhas 
que uma tonelada pode ser transportada por 
galão de combustível mostra que a água é a 
vencedora económica: batelão-514, 
ferrovia-202, camião-59. O volume móvel 
também é uma vantagem na água: um batelão 
comporta 1.500 toneladas de carga - até 60 
semi-reboques ou 15 vagões. E, como o 
transporte hidroviário exige um número menor 
de veículos, há menos poluição atmosférica e 
sonora.

O transporte hidroviário é extremamente 
seguro. Em comparação com camiões ou 
comboios, a água geralmente envolve menos 
exposição urbana e menos cruzamentos com 
outro tráfego. O uso de batelões de casco duplo 
oferece forte proteção contra derramamentos 
de líquidos perigosos.



Feito no Arkansas, 
fretado pelo Arkansas.
O Parque Industrial da Autoridade 
Portuária de Little Rock é uma 
comunidade empresarial diversificada 
que representa mais de 4.500 
empregos. Tem tudo o que um 

fabricante precisa para ter sucesso. No centro da 
sua atividade está o Terminal Portuário de Little 
Rock, o local privilegiado para os negócios 
existentes e a expansão futura dos negócios.

Para atrair novas indústrias e acomodar as 
necessidades de negócios em expansão, os 
governos locais oferecem pacotes de incentivos 
atraentes e competitivos, incluindo financiamento 
de títulos de receita industrial e uma variedade de 
outros programas de crédito e abatimento de 
impostos. Além disso, a Lei de Freeport do Arkansas 
isenta o imposto de stock de matérias-primas, 
mercadorias em trânsito e produtos acabados 
destinados a remessas para fora do estado.

O porto de Little Rock faz 
parte do sistema de 
navegação McClellan-Kerr 
do Rio Arkansas, com 448 
milhas, concluído em 1971, 
que vai do noroeste do rio 
Mississippi a 24 quilómetros 
a leste de Tulsa, Oklahoma.

Porto de maré baixa, com doca 
de 170 pés.

Centrado no comércio internacional.

Pode ser altura de mudar. Feito no Arkansas, 
fretado pelo Arkansas. Entre em contato com a 
Autoridade Portuária de Little Rock através do (501) 
490-1468 para saber mais sobre terrenos não 
desenvolvidos disponíveis e estruturas existentes.



10600 Industrial Harbor Drive

Little Rock, AR 72206

Escritório: (501) 490-1468

Fax: (501) 490-1800

PortofLittleRock.com

Um lugar para chamar de lar.

Centro de Recursos LRPA

O estado do Arkansas é 
conhecido como "o 
estado natural", por um 
bom motivo. Existem 
recursos recreativos 
que são a inveja da 
nação. O Arkansas 
central beneficia de uma base económica 
diversificada, que gira em torno dos seguintes 
setores principais: agricultura, manufactura 
avançada, aeroespacial, tecnologia da informação, 
medicina / saúde, militar e sem fins lucrativos. 

Little Rock possui comodidades incomparáveis para 
um mercado do seu tamanho. Em 2013, o Personal 
Finance da Kiplinger classificou Little Rock como o 
número 1 dos 10 melhores lugares para se viver nos 
Estados Unidos. Está localizado no centro do país e 
na segunda região de crescimento mais rápido dos 
Estados Unidos, com 40% da população e poder de 
compra do país num raio de 800 quilómetros.

Little Rock metropolitana está pronta para trabalhar, 
com uma mão de obra de mais de 475.000 numa 
população total de mais de um milhão. Existem 20 
instituições de ensino superior na área do Arkansas 
Central. 

O porto de Little Rock procura ser eficiente em 
termos energéticos nas suas operações e promove 
práticas de sustentabilidade entre todos os 
inquilinos e proprietários de terras. O 
recém-construído LRPA Arkansas River Resource 

Center recebeu uma 
classificação LEED 
Silver do Green 
Building Council dos 
EUA.


