
EIXO
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA



O eixo de infraestrutura logística do PAC tem como objetivo ampliar a qualidade dos serviços de transporte, para aumentar a com-
petitividade da produção brasileira, fortalecendo a integração de cadeias produtivas e facilitando a circulação de pessoas e produtos 
em todo o território nacional. Além de contribuir para o crescimento da produção, esses investimentos geram empregos diretos e 
indiretos, funcionando como um dos grandes motores de expansão da economia brasileira.

As cinco áreas que compõe o eixo de transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias) são planejadas e executadas de 
forma complementar entre os diferentes modais gerando soluções logísticas integradas.

EIXO
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
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RO
DO

VI
AS O investimento do PAC na área de rodovias tem como objetivos expandir, modernizar e garantir a conservação da malha rodoviá-

ria, promovendo a integração regional, a segurança viária e a redução de custos logísticos, ampliando a competividade da econo-
mia brasileira e gerando potencial multiplicador sobre ampla gama de setores produtivos. As obras estão distribuídas em todos os 
estados brasileiros, adequando-se às necessidades regionais e fomentando as potencialidades locais.

Rodovias

3.063 km de adequação/duplicação contratados – 2.309 km em obras

4.672 km em construção/pavimentação contratados – 4.389 km em obras

Estão contratadas obras de duplica-
ção e adequação em 3.063 km. Im-
portantes eixos logísticos estão sendo 
contemplados, como a duplicação da 
BR-381/MG com 317 km, entre Belo 
Horizonte (MG) e Governador Vala-
dares (MG), a BR-116/RS com 211 
km, entre Porto Alegre (RS) e Pelotas 
(RS), e o eixo da BR-101 no Nordeste, 
atravessando os estados de Alagoas e 
Sergipe, com 439 km.    

Em construção e pavimentação, 4.672 
km estão com obras contratadas. Um 
exemplo significativo é a BR-230/PA 
com 855 km, a Transamazônica, que 
liga a região Norte à região Nordeste, 
possibilitando o fluxo de transporte a 
regiões até então praticamente isola-
das. Além disso, um resultado expres-
sivo obtido em 2015 foi a finalização 
da nova ponte de Laguna.

BR-242/BA – Pavimentação - Trecho entre BA-460 – Div. BA/TO
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Os investimentos em manutenção alcançaram aproximadamente 47 mil km no primeiro semestre de 2015, garantindo níveis 
elevados de qualidade do pavimento. Há um predomínio dos contratos de alto perfil (CREMAs), correspondendo a 52% da malha 
coberta, que, além da conservação, preveem a renovação estrutural do pavimento.

A sinalização das estradas federais brasileiras passa por um período de transformação com a execução do BR-Legal, cobrindo toda 
a malha pavimentada nesse modelo. O Programa traz um conceito inovador de sinalização, com a aplicação de novas tecnologias 
de engenharia de tráfego visando à ampliação efetiva da segurança viária. Isso se reflete na intensificação da sinalização e a insta-
lação de dispositivos de segurança em pontos de grande concentração de acidentes.

BR-101/SC – Nova Ponte de Laguna 
A Ponte Anita Garibaldi, nome dado em homenagem à personagem histórica nascida em La-
guna, reduz significativamente o tempo de viagem entre Porto Alegre e Florianópolis, repre-
sentando a superação do último grande gargalo para a conexão em via dupla entre as duas 
capitais. Trata-se de um grande empreendimento de engenharia com 2,8 km de extensão e 
investimento de R$777 milhões.

Ponte Anita Garibaldi

BR-262/MS/SP - construção de ponte sobre o rio Paraná
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O investimento do PAC na expansão do sistema ferroviário brasileiro tem como objetivo reduzir os custos logísticos do país, facili-
tando a distribuição de produtos no mercado interno e ampliando a participação do Brasil no comércio internacional. O transporte 
ferroviário possui vocação para longas distâncias, funcionando como corredor logístico, sobretudo para o escoamento de produtos 
de exportação, como grãos e minérios. 

As obras da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul (FNS), com 682 km, da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), com 1.022 km, e da 
Ferrovia Transnordestina, com 1.753 km, seguem em execução. 

MALHA FERROVIÁRIA

TRANSNORDESTINA, FIOL E EXTENSÃO SUL DA FNS
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Ferrovias
2.486 km em construção em obras em
3 ferrovias (FNS, FIOL e Transnordestina)

28 km com modernização de corredores
existentes em 2 ferrovias

Transnordestina - Trecho Eliseu Martins - Trindade - Montagem de Grade
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Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul

A Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul no trecho Ouro Verde/GO – Estrela D’Oeste/SP, 
o empreendimento possui 682 km extensão e investimento de R$ 5,1 bilhões.

Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul

As obras das 3 ferrovias já executaram 
mais de R$ 1 bilhão em 2015. A Exten-
são Sul da Ferrovia Norte Sul chegou 
a 83% de execução, concentrando os 
serviços na colocação de trilhos e fi-
nalização de obras de arte especiais. A 
FIOL atingiu 66% de conclusão no pri-
meiro trecho (Ilhéus – Caetité) e 10% 
no segundo trecho (Caetité – Barrei-
ras). A Transnordestina teve neste 
ano mais um trecho concluído, de 
Salgueiro/PE a Trindade/PE, com 163 
km, alcançando uma execução de 51% 
e investimento de R$ 530 milhões em 
2015.

Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul - Km 653+112 - Superestrutura em acabamento - vista sentido Norte
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PO
RT

OS O desenvolvimento do país está dire-
tamente relacionado ao desenvolvi-
mento do setor portuário, que atua 
como verdadeiro portal para o comér-
cio internacional e para a integração 
produtiva do Brasil com o exterior. 
Grande parte das exportações, espe-
cialmente do setor de agronegócio, 
mineração, celulose e etanol, passa 
por instalações do setor portuário na-
cional, gerando divisas e contribuindo 
para o desenvolvimento do país. A 
cadeia industrial, por sua vez, recebe 
insumos e exporta sua produção utili-
zando majoritariamente a infraestru-
tura portuária. Desta forma, é de grande importância a realização de investimentos 
neste setor, reduzindo custos e aumentando a eficiência dos portos, eliminando  
barreiras ao fluxo de comércio brasileiro.

Nos últimos anos, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, nossos por-
tos têm apresentado um salto de produtividade e competitividade, consequência da 
contínua modernização e da crescente implantação de novos recursos tecnológicos. 
Para possibilitar isso, estão previstas intervenções nos portos de todo o país, com 
obras de melhoria de acesso marítimo e terrestre, dragagens, terminais de passageiros, 
recuperação de cais, inteligência logística, entre outros.

Portos

Dragagem:

    11 obras - 2 concluídas e 3 em andamento

    4 projetos - 3 em execução

Construção, ampliação e modernização:

    4 Acessos Terrestres

    18 empreendimentos de Berços, Cais e outros - 12 em andamento

    2 Terminais de Passageiros - 1 concluído e 1 em andamento

    5 projetos

15 ações de Inteligência Logística

Porto de Itajaí/SC - Alinhamento do Berço 4
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Porto de Fortaleza – Construção do Terminal Marítimo de Passageiros

Foi feita a entrega definitiva do novo Terminal Marítimo de Passageiros do porto de 
Fortaleza em 30/01/15. O Terminal já estava em operação parcial desde Junho/2014 
para atender à demanda da Copa do Mundo 2014, quando recebeu mais de 4.000 
turistas. Estão previstas 8 atracações de navios turísticos no ano de 2015.

Porto de Fortaleza

Alinhamento do Cais de Outeirinhos, Santos/SP

Estão previstos 15 empreendimen-
tos de dragagem em 11 portos. Neste 
primeiro semestre, foram concluídos 
a dragagem de aprofundamento nos 
portos de Itaguaí/RJ em abril e os pro-
jetos para a dragagem do porto de Bar-
ra do Riacho/ES em julho. Outras ações 
relevantes nesta área são as dragagens 
nos portos do Rio de Janeiro/RJ, cujos 
projetos já estão em execução, Rio 
Grande/RS, cujo contrato foi assinado 
recentemente, Paranaguá/PR e San-
tos/SP, que estão em licitação. Além 
das obras, existem estudos e projetos 
na área de dragagem em quatro portos 
nas regiões Nordeste e Sudeste.

Na área de Inteligência Logística, há 
previsão de 15 empreendimentos 
cujos objetivos incluem, dentre ou-
tros, a melhoria da gestão portuária, 
diminuição da burocracia e regulari-
zação ambiental. Durante o primeiro 
semestre foram concluídas três ações, 
entre elas o Plano Nacional de Logís-
tica Portuária (PNLP) , com estudos e 
diretrizes para o setor portuário. Os 
demais empreendimentos em anda-
mento incluem o Programa Federal 
de Apoio a Regularização e Gestão 
Ambiental Portuária (PRGAP), Porto 
Sem Papel – Fase 2 e o PortoLog - Ca-
deia Logística Portuária.

Em relação a construção, ampliação e 
modernização, existem 29 ações em 
andamento em 16 portos brasileiros. 
Durante a primeira metade do ano 
foi concluída a obra de construção 
do Terminal Marítimo de Passageiros 
do Porto de Fortaleza/CE. Destaca-se 
também a execução de obras essen-
ciais para o aumento da capacidade 
dos portos públicos nacionais, como: 
o alinhamento do Berço 4 de Itajaí/SC; 
o alinhamento do Cais de Outeirinhos;  
o reforço de Cais para aprofundamen-
to dos berços entre os armazéns 12A 
ao 23 em Santos/SP e a construção do 
berço 108 em Itaqui/MA.
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AE
RO
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RT

OS Os investimentos do PAC em aeropor-
tos têm como objetivo a integração 
nacional entre as grandes cidades e 
também com localidades mais remo-
tas, permitindo o transporte aéreo 
de passageiros para mais brasileiros, 
com aumento do turismo interno e 
para o exterior. Por meio do estímulo 
ao transporte de cargas, promove-se 
o desenvolvimento regional e o au-
mento da integração comercial com 
outros países.  Além disso, os inves-
timentos buscam a melhoria da qua-
lidade nos serviços aeroportuários, 
acessibilidade e conforto aos passa-
geiros, conferindo também mais se-
gurança e eficiência ao setor.

A carteira do PAC nos Aeroportos tem 46 ações em 32 aeroportos de todo o país, 
sendo 18 em capitais e 14 regionais. Neste primeiro semestre, as principais obras 
concluídas foram o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Manaus (AM) em janei-
ro e a recuperação do trecho central da pista do Aeroporto de Recife em fevereiro. 
Uma grande conquista foi a retomada das obras nos aeroportos de Macapá (AP), 
Vitória (ES) e da infraestrutura de Goiânia (GO) após um longo período. Além disso, 
estão em andamento outras ações, como as obras essenciais para a realização dos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 nos aeroportos do Galeão e no Santos 
Dumont (RJ) e obras em aeroportos regionais como o novo Aeroporto de Vitória da 
Conquista (BA), a aquisição de veículos contra incêndio, necessários à segurança e 
qualidade dos serviços aeroportuários e os anteprojetos de 270 aeroportos dentro 
do Programa de Aviação Regional.

Aeroportos
25 obras de Terminais de Passageiros – 1 concluída  e 24 em andamento

2 Estudos e projetos – em execução

14 obras em Pistas e Pátios de aeronaves – 1 concluída  e 9 em andamento

2 obras de Terminais de Carga – 1 em andamento

1 obra de Torre de Controle

Anteprojetos e obras do Programa de Aviação Regional 
Anteprojetos em execução

Aquisição de Caminhões Contra Incêndio para a Aviação Regional
1ª Fase - Concluído

Aviação Regional – Caminhões 
Contra Incêndio
Até junho de 2015 foram entregues 59 
caminhões contra incêndio para diversos 
aeroportos regionais, aumentando a 
segurança operacional.
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Aeroporto de Manaus/AM - Terminal de Passageiros do Aeroporto de Manaus e adequação do sistema viário

A expansão e modernização do terminal de passageiros do aeroporto de Manaus ampliou em 111% sua capacidade, para um 
total de 13,5 milhões de passageiros/ano. A adequação do sistema viário de acesso ao aeroporto incluiu um aumento de 246% 
no número de vagas de estacionamento. O empreendimento já está em operação parcial desde Junho de 2014, atendeu a de-
manda da Copa do Mundo 2014, e teve sua conclusão definitiva em janeiro .

Terminal de Passageiros do Aeroporto de Manaus/AM

Aeroporto de Goiânia/GO – Novo Complexo Aeroportuário

As obras de construção do Novo Complexo Aeroportuário de Goiânia que estavam 
paralisadas desde 2008 foram reiniciadas em setembro de 2013, e o terminal de 
passageiros está com 94% de execução. O restante da infraestrutura, incluindo o 
pátio de aeronaves teve  obras retomadas em abril de 2015.

Obras no Novo Complexo Aeroportuário de Goiânia/GO
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S As ações executadas no PAC objetivam 
garantir condições de navegação seguras 
e aumentar a capacidade de escoamen-
to dos principais corredores hidroviários 
nacionais. A estratégia de expansão das 
hidrovias está alinhada com as diretrizes 
estabelecidas pelo Plano Hidroviário Es-
tratégico (PHE), elaborado pelo Ministé-
rio dos Transportes. 

Estão concluídos os estudos para as hi-
drovias do Mercosul, Parnaíba, Paraná 
e Madeira e há obras de dragagem de 
manutenção em andamento nos cor-
redores do Mercosul e Paraguai. 

A construção de terminais hidroviários 
tem a função de integrar regiões remo-
tas no Norte do país que possuem res-
trição pelo acesso rodoviário. Antes de 
uma política de infraestrutura, é uma 
política social. Nos terminais circulam 
pessoas e bens de consumo funda-
mentais para a manutenção de uma 
vida digna por essas populações. Desde 
2013, foram 17 terminais concluídos 
nos estados de Amazonas e do Pará. 
Destaca-se a recente conclusão do Ter-
minal de Eirunepé/AM em março/2015, 
com investimento de R$ 39 milhões. Terminal de Eirunepé/AM

Hidrovias

26 intervenções em corredores (dragagem, proteção de pilares, ampliação de 
vão e sinalização) – 10 em execução

29 terminais hidroviários na região Norte – 10 em execução
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Terminal Hidroviário de Eirunepé/AM

Foi concluído mais um terminal hidroviário na região amazônica, contemplando 33 
mil habitantes no município de Eurinepé/AM com investimentos de R$ 39 milhões. 
O transporte aquaviário é de grande relevância para a região e a construção desses 
terminais promove a integração e o desenvolvimento regional criando maiores 
oportunidades à população local.

Terminal Hidroviário de Eirunepé/AM
Terminal de Eirunepé/AM




