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Ponte margem 
BRASIL

No mês de julho, 
houve a concre-
tagem da 2ª laje 
de elevação do 
mastro, bem como 
o posicionamento 
da 1ª camada das 
f or m a s  i n t e r -
nas perdidas que 
compõem a 3ª fase 
do mastro prin-
c ipa l :  Câmara 
de Estais. Até o 
final deste mês, o 
mastro deve alcan-
çar aproximada-
mente 93 metros 
de altura do tabu-
lei ro ao topo. 
Ainda no decorrente mês, sucedeu-se a monta-
gem do carro de lançamento, que possui ao 
todo 16,70 metros de largura x 30,44 metros de 
comprimento x 4,40 metros de altura e auxi-
liará na locação das Aduelas Metálicas no vão 
central.

Ponte Margem 
PARAGUAI

Em lado paraguaio, 
foi dada continui-
dade na concre-
tagem da 2ª etapa 
da caixa de equi-
líbrio interna na 
laje superior e 
início do preenchi-
mento dos nichos 
que acrescenta 
o peso necessá-
rio para a caixa 
interna. No mastro 
principal, foi dado 
início nas execu-
ções da 2ª fase: 
Câmara de Tran-
sição, podendo 
atingir assim ao 
final do mês de julho, aproximadamente 76,5 
metros de altura do tabuleiro ao topo da estru-
tura. Ainda no decorrente mês, foram solda-
dos os suportes dos tubos forma na Aduela 
Metálica “5.1”.

RODOVIA DE ACESSO

Nesse presente período de Julho foi dada 
continuidade pela construtora nas obras de 
execução dos viadutos da BR-469 ao qual está 
em fase de infraestrutura com a execução de 
23 estacas raiz de 90 totais. O Viaduto da Ponte 
Tancredo Neves está em fase de meso-estru-
tura (paredes frontais e laterais) e fabricação 
da superestrutura (vigas pré moldadas).

ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 64% da obra foi executada, com investimento de 
aproximadamente 149 milhões de reais.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento, 3,0% da obra foi executada, com investimento de 
aproximadamente 3,13 milhões de reais
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InformativoA realização do Boletim é uma medida mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA



MEIO AMBIENTE
No dia 05 de junho é comemorado o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, e para comemo-
rar esta data, o consórcio executor das obras 
da segunda ponte entre o Brasil e o Para-
guai, em parceria com a Gestão Ambiental 
do consórcio supervisor, organizou a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho e de Meio Ambiente (SIPATMA).

As atividades da semana incluíram palestras 
com os temas de saúde operacional e cuidados 
com o meio ambiente, distribuição de mudas 
de árvores nativas e frutíferas, exposição 
de artesanatos e um concurso de fotografias 
com o tema “Natureza e cuidados com o meio 
ambiente”.

Para participar do concurso, os colaboradores 
foram incentivados a fazer uma fotografia que 
representasse o que significa meio ambiente 
para cada um. Muitos colaboradores parti-
ciparam, e a equipe organizadora recebeu 
mais de 100 fotografias. Foram registradas 
paisagens lindas, oportunidades de encon-
tro com animais silvestres nativos da região 
como corujas e cachorro-do-mato e interações 
das pessoas com o meio ambiente. 

Aproveitamos para agradecer o carinho e 
dedicação de todos que participaram das 
atividades durante a semana comemorativa. 

Estas foram as três primeiras vencedoras do 
concurso:

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


