
Implantação da Segunda Ponte Internacional 
da Integração, Acesso da Br-277 e Aduanas
Ponte - margem BRASIL

No decorrer do mês de junho, ocorreu a fina-
lização da 2ª etapa da caixa de equilíbrio 
interna e externa em lado brasileiro, bem 
como a conclusão de parte da estrutura de 
encontro entre a ponte e a rodovia de acesso. 
Até o final deste mês, finalizando a câmara 
de transição, o mastro principal alcançará 
88,5 metros de altura do tabuleiro ao topo. Já 
no vão central da ponte, a Aduela Metálica 
6.1 recebeu as primeiras lajes pré-moldadas 
feitas em concreto armado, apoiadas e concre-
tizadas na aduela, como também a soldagem 
das ancoragens e tubos forma (montante e 
jusante) que compõem o conjunto da unidade 
metálica.

Ponte - Margem PARAGUAI

Em lado paraguaio, após a conclusão do deslo-
camento do conjunto: Aduela Metálica 5.1, 
Trechos Concretados 1, 2, 3 e 4, foi dada conti-
nuidade nas atividades da 2ª etapa da caixa de 
equilíbrio interna e preparação do encontro/
acesso que interligará o nível do terreno ao 
tabuleiro da ponte. No mastro principal, sua 
1ª fase de execução foi concluída, atingindo 
assim ao final do mês de junho, aproximada-
mente 64,5 metros de altura do tabuleiro ao 
topo da estrutura.

RODOVIA DE ACESSO

Nesse presente período a construtora conti-
nuou os serviços de execução de concreto, 
aço e forma na região da meso-estrutura dos 
encontros 01 e 02 do Viaduto de Acesso à Ponte 
Tancredo Neves. Também está sendo execu-
tado o serviço de estacas raíz no Viaduto da 
BR-469, onde até o presente momento já foram 
executadas 13 de um total de 90 estacas.

ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 63% da obra foi executada, com investimento de 
aproximadamente 148 milhões de reais.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento, 2,7% da obra foi executada, com investimento de aprox. 
2,77 milhões de reais.
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MEIO AMBIENTE
No mês de maio, a equipe de Gestão Ambiental 
do Consórcio Ponte Brasil Paraguai, iniciou as 
atividades do Ciclo de Palestras com a temá-
tica: “Gestão Ambiental – Regulamentos e 
Cotidianos”. 

O evento é on-line e traz a proposta de 
compartilhar experiências e conhecimen-
tos dos programas ambientais executados na 
obra. Sendo assim, a equipe de palestrantes é 
composta por representantes do DER – Depar-
tamento de Estradas e Rodagem, Secretaria do 
Meio Ambiente do município de Foz do Iguaçu 
e por profissionais que compõem a Equipe de 
Gestão e Supervisão Ambiental.

A primeira palestra aconteceu no dia 26 de 
maio e contou com a participação da Coorde-
nadora de Gerenciamento da Gestão Ambien-
tal do Consórcio Ponte Brasil Paraguai, Juliana 
Roscoe, em que abordou sobre o tema “Gestão 
Ambiental”.

O mês de junho contará com a participação do 
Supervisor Ambiental das obras de implanta-
ção da Segunda Ponte entre Brasil e Paraguai, 
Acesso da BR-277 e aduanas, Valdir Cunha 
Alves, o qual abordará sobre o tema: “Super-
visão Ambiental”.

Esse encontro acontecerá no dia 30 às 16 horas 
e sua transmissão será realizada via aplica-
tivo Microsoft Teams, com o link encami-
nhado antecipadamente aos inscritos.

Os demais encontros acontecerão na 
última quarta-feira de cada mês, para 
participar basta se inscrever no site 
segundapontebrasilparaguai.com.br , clicar 
na aba “CICLO DE PALESTRAS” e preencher 
o formulário disponível.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL
FALE CONOSCO: 045 99115-7848
INSTAGRAM: @pontebrasilparaguai
E-MAIL: faleconosco@consorciobp.com.br
SITE: segundapontebrasilparaguai.com.br

http://segundapontebrasilparaguai.com.br

