
Implantação da Ponte Internacional da 
Integração, Acesso da BR-277/PR e Aduanas

Ponte margem PARAGUAI
No país vizinho também temos em destaque a 
execução do mastro principal, que tem como 
previsão atingir até o final do mês, aproxima-
damente 97 metros de altura da peça concre-
tada. No apoio 01 o 3º trecho em concreto 
armado que compõe o tabuleiro da ponte 
nesta margem, foi finalizado e a previsão de 
descolamento é dia 20/04, juntamente com o 
conjunto aduela metálica de arranque, trecho 
01 e 02 de concreto já finalizados anterior-
mente. O terceiro trecho possui 20,50 metros 
de largura e 28,12 metros de comprimento, 
com peso aproximado de 1.100 toneladas.

Ponte margem BRASIL
Durante o mês de abril houve a continuação 
dos serviços da 2ª etapa da caixa de equi-
líbrio, estrutura executada em concreto 
armado que possui função de contrapeso 
para os 470 metros de vão central da ponte. A 
2ª etapa desta estrutura consiste na elevação 
da sua altura até que atinja a cota da rodovia, 
bem como a realização de todas as instala-
ções necessárias para comportar os cabos de 
estaiamento da retaguarda da ponte. Até o 
final deste mês a previsão é de que o mastro 
principal alcance aproximadamente 120m 
de altura finalizando a 1ª fase da execução 
da torre.

ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 52% da obra foi executada, com investimento de aprox. 122,5 
milhões de reais.

RODOVIA DE ACESSO

Nesse presente período de abril foi dada 
continuidade pela construtora nas obras de 
terraplenagem e de concreto, aço e forma do 
viaduto de Acesso à Ponte Tancredo Neves, 
dessa forma, foi feito o primeiro concreto 
estrutural da obra do acesso, referente as 
sapatas e vigas de fundação do encontro 02 
desse Viaduto, consumindo entorno de 48m³ 
de lançamento.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento, 2,3% da obra foi executada, com investimento de aprox. 2,4 
milhões de reais.
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MEIO AMBIENTE
Resgate e Transplante de Germoplasma

O Subprograma de Resgate e Transplante de 
Germoplasma Vegetal está vinculado ao Plano 
Ambiental de Construção – PAC, as atividades 
desse subprograma compõem uma impor-
tante ferramenta para auxiliar na preser-
vação da biodiversidade da flora existente 
na região, sobretudo, aquela diretamente 
afetada pelo empreendimento.

As atividades são concentradas antes e 
durante a fase de supressão de vegetação, 
as informações geradas pelo levantamento 
em campo permitem identificar os impactos, 
decorrentes da implantação da rodovia, como 
a perda de indivíduos das espécies da flora. 

O germoplasma engloba toda a variabilidade 
genética de uma determinada espécie, e cons-
titui o um conjunto de amostras de materiais 
genéticos, os quais podem ser parte das plan-
tas, como as sementes e até mesmo a própria 
planta.

O subprograma prevê o resgate de germo-
plasma das espécies ameaçadas de extinção, 
endêmicas, ou seja, aquelas espécies que ocor-
rem somente em uma determinada área, ou 
submetida à forte pressão antrópica, como 
Angico branco (Anadenanthera columbrina) e 
Erva mate (Ilex paraguariensis) por exemplo, 
garantindo a diversidade genética da região.

Além disso, na área do empreendimento, 
também é realizado o resgate de epífitas 
(bromélias e orquídeas), essas espécies são 
consideradas Bioindicadores do estado de 
conservação do ecossistema, pois, elas depen-
dem do substrato, da umidade e da sombra 
fornecidos pelas espécies arbóreas das comu-
nidades que ocupam.

Os materiais coletados durante as ativida-
des de campo, são armazenados e utilizados 
para a produção de mudas, alguns são trans-
plantados em áreas previamente autorizadas, 
que contenham características semelhantes, 
próximas ao empreendimento. 

As atividades de resgate e transplante de 
germoplasma vegetal foram iniciadas no 
mês de janeiro de 2021, com a identificação 
de materiais férteis disponíveis para o resgate 

e transplante, 
em toda área 
de implanta-
ção das obras 
do Acesso da 
BR-277/PR e 
aduanas entre 
o Brasil/Para-
guai e Brasil/
Argentina

O acompanha-
mento das atividades de supressão iniciou 
em fevereiro de 2021, até o momento, foram 
resgatadas e transplantadas um total de 
90 espécies, sendo que dessas, 10 espécies 
eram consideradas ameaçadas ou endêmi-
cas. Dentre elas, citam-se árvores de Peroba 
(Aspidosperma polyneuron), Grápia (Apuleia 
leiocarpa), Cabreúva (Myrocarpus frondosus), 
Cedro (Cedrela fissilis) e Canafístula (Peltopho-
rum debium), além de epífitas como Thauma-
tophyllum bipinnatifidum.
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Figura 1: Identificação 
da presença epífita em 
árvore alvo de supressão

Figura 3:Resgate de EPÍFITA removida com um fragmente do 
tronco, a fim de garantir a efetividade do transplante

Figura 2: Procedimento realizado para 
retirada de EPÍFITA do indivíduo arbóreo

Figura 4: Local de realocação de EPÍFITAS resgatadas


