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Fraport Brasil realiza nova entrega nas obras do Porto Alegre Airport  

Com finalização da Fase 1B prevista para outubro deste ano, nova etapa da ampliação 

do Terminal de Passageiros é concluída 

 

A partir do dia 1º de agosto os passageiros do Porto Alegre Airport poderão usufruir de 

novas salas de embarque doméstico. Serão uma nova sala de embarque doméstico 

remoto (Piso 1) e uma nova sala de embarque doméstico (Piso 2), localizada na área 

de ampliação do Terminal. Um mezanino (Piso 3) também já estará acessível após os 

canais de inspeção do embarque doméstico para maior conforto de todos. 

 

Com 70% das obras totais concluídas, a Empresa vem, desde o final de 2018, 

realizando a entrega de etapas que compõem a Fase 1B, previstas no contrato de 

concessão. No airside, também identificado como lado ar, foram realizadas melhorias 

nas taxiways – vias de taxiamento – para a recuperação da pavimentação. Paralelo a 

isso, estão sendo construídas cinco bacias de detenção para captação de água da 

chuva, que atenderá também o volume oriundo da cidade de Porto Alegre. 

 

Entregas 

Além das primeiras intervenções executadas após assumir as operações, em 2 de 

janeiro de 2018, que contemplaram os sistemas operacionais, iluminação, banheiros, 

wi-fi e sinalização, a Fraport Brasil realizou, desde o final de 2018, a entrega de diversas 

etapas. Confira: 

 

27/12/2018 – Abertura a nova área de embarque internacional e sala de embarque 

internacional. 

2/4/2019 – Entrega da nova área de check-in, novo embarque doméstico, novas salas 

de embarque doméstico e nova área de desembarque doméstico. Nesta data também 

foi realizada a alteração da nomenclatura dos portões para: 103, 104, 105, 106, 107, 

108 e 109, respectivamente. 

1/6/2019 – Novo edifício garagem foi aberto ao público. Este novo equipamento também 

ocasionou a mudança do nome dos espaços que agora são identificados como: 

Estacionamento 1 (antigo Bolsão A), Estacionamento 2 (antigo edifício garagem) e 

Estacionamento 3 (novo edifício garagem). 
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Próximos passos 

No segundo semestre deste ano, a antiga área de check-in, no Piso 2 do Terminal 1, já 

estará pronta e atenderá somente a voos internacionais. Sendo assim, o espaço de 

check-in inaugurado em abril será dedicado a voos domésticos, garantindo mais 

conforto e agilidade a todos. 

 

Uma segunda nova esteira de bagagem, com tecnologia de ponta, também será 

disponibilizada aos passageiros que desembarcam de voos internacionais.  

 

Até o fim de setembro, está previsto o início das operações da companhia aérea Azul 

no Terminal 1. Desta forma, todas as operações serão concentradas em um único 

Terminal e o Terminal 2 abrigará somente a Torre de Controle e os escritórios da Fraport 

Brasil.  

 

Até o fim deste ano, a expectativa é disponibilizar também uma grande oferta de lojas e 

restaurantes para o maior conforto e satisfação dos passageiros e usuários. 

 

Com um investimento de R$ 1.8 bi, sendo 60% dele financiado pelo BNDES, a 

expectativa é concluir a expansão do Terminal até outubro 2019 e a extensão da pista 

até 2021. 
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