
 

 

  

  

 

Com investimento de R$ 115 milhões, nova 

base de distribuição de combustíveis em 

Miritituba (PA) atenderá alta demanda do 

setor agrícola 

Investimento conjunto de Raízen, Ipiranga e Vibra complementa o HUB de 

distribuição dos Terminais Portuários de Santarém e Belém para 

abastecimento das regiões Norte e Centro-Oeste  

  

  

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021.  O norte do país ganha uma nova base 

de distribuição de combustíveis. Um consórcio formado pelas distribuidoras 

Raízen, Ipiranga e Vibra inicia as operações do pool em Miritituba (PA), 

atendendo, principalmente, o crescimento da demanda por diesel do setor 

agrícola das regiões Norte e Centro-Oeste, impulsionada pela maior produção 

de soja e milho.   

 

Com o investimento de aproximadamente 115 milhões divididos igualmente 

pelos participantes, a nova base, construída e administrada pela Raízen, tem 

capacidade para movimentar 300 milhões de litros de combustíveis por ano e 

possui tancagem total de 21.250 m³ de combustível. São, ao todo, nove tanques 

para armazenagem de gasolina A, etanol hidratado, etanol anidro, biodiesel, óleo 

diesel marítimo, diesel S10 e diesel S500. 

 

O novo HUB dos Terminais Portuários de Santarém e Belém interligará, via bacia 

dos Rios Amazonas e Tapajós, os polos de distribuição com os mercados do Sul 

do Pará e do norte do Mato Grosso, se interconectando com a cadeia logística  

 



  

  

 

  

 

existente no atendimento do chamado “Arco Logístico Norte” do transporte de 

grãos.  

  
A base ajudará a reduzir custos na cadeia produtiva agrícola e de transportes da 

região, garantindo a autonomia no suprimento de combustíveis, além de trazer 

benefícios para o Pará - como 140 empregos diretos e 250 indiretos gerados no 

período de obras, além de 30 postos de trabalho diretos ligados à operação e o 

estímulo à economia e aos negócios do entorno. 

  

Sobre Vibra Energia - Líder no mercado brasileiro de distribuição de 

combustíveis e de lubrificantes e uma das maiores empresas de energia do país, 

a Vibra Energia caminha para a transição energética. A companhia entrou em 

novos mercados e vem investindo na melhoria dos seus padrões de governança 

e nos temas ESG. Com uma estrutura logística que garante sua presença em 

todas as regiões do país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil  

grandes clientes corporativos, em segmentos como aviação, transporte, 

comércio, indústrias eletrointensivas, produtos químicos, supply house e 

agronegócio.  

  

Em lubrificantes, é líder de mercado com a linha top of mind Lubrax, que possui 

mais de 600 itens para aplicações automotivas, industriais, marítimas e 

ferroviárias. Com a marca BR Aviation, a companhia abastece aeronaves em 

mais de 90 aeroportos brasileiros. No mercado automotivo, a Vibra é licenciada 

da marca Petrobras, formando uma rede com 8,3 mil postos de combustíveis, 

em todo o País. As franquias da Vibra Energia para o segmento são as lojas de 

conveniência BR Mania e os centros de lubrificação automotiva Lubrax+. Mais 

informações em: www.vibraenergia.com.br  
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In Press Porter Novelli - Agência de Comunicação da Vibra Energia  

vibraenergia@inpresspni.com.br   

(21) 3723-8165/ 3723-8132 / 3723-8172   

(21) 99636-5392 / 96674-6381   

  

  


