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No mês de agosto, ocorreu o tensionamento 
dos primeiros estais da ponte que são compos-
tos por um conjunto de cabos de aço que 
sustentarão o tabuleiro através do balanço 
sucessivo. Cada conjunto de cabos de aço 
é protegido por cera de petróleo especial, 
envolto de tubo anti-vandalismo galvani-
zado e bainhas (PEAD) na cor amarela. Até o 
final da obra, a ponte contará com 116 estais 
tensionados possuindo ângulos, quantidade 
de cabos de aço e comprimentos diferen-
tes, variando de 66 a 263 metros de exten-
são. Ainda no decorrente mês, sucedeu-se a 
pré-montagem de mais 2 Aduelas Metálicas no 
canteiro de obras de um total de 37 unidades 
que serão posicionadas no vão central, bem 
como a instalação dos tubos fôrma no mastro 
principal brasileiro, que até o final de agosto 
deve atingir 175 metros de altura da funda-
ção ao topo.

Ponte Margem PARAGUAI

Em lado paraguaio, foram posicionadas e 
solidarizadas as lajes pré-moldadas sobre 
a Aduela Metálica 5.1 que já se encontra em 
balanço no vão central. No mastro principal, 
foram finalizadas as execuções da Câmara 
de Transição e iniciadas as execuções da 3ª 
fase: Câmara de Estais, onde essa última fase 
é composta por 34 metros de altura subdi-
vida entre etapas de concretagem, onde as 
fôrmas externas permanecem auto-trepan-
tes e as fôrmas metálicas internas serão fixa-
das permanentemente na 3ª fase da estrutura. 
Ao final do mês de agosto, o mastro principal 
paraguaio deve atingir aproximadamente 151 
metros de altura da fundação ao topo da torre.

RODOVIA DE ACESSO

Em agosto foi dada continuidade às obras de 
execução do viaduto da BR – 469. Foram posi-
cionadas 38 estacas raiz, que são estruturas 
que servem para dar sustentação ao viaduto. 
Ao mesmo tempo, está sendo construído o 
viaduto da ponte Tancredo Neves, onde foi 
dado início à superestrutura no encontro 01, e 
continuidade à construção da mesoestrutura 
no encontro 02.

ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 67% da obra foi executada, com investimento de 
aproximadamente 155 milhões de reais.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento, 3,3% da obra foi executada, com investimento de 
aproximadamente 3,43 milhões de reais.
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Boletim
InformativoA realização do Boletim é uma medida mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA



MEIO AMBIENTE

Em agosto o Programa de Comunica-
ção Social começou a aplicar o Diagnós-
tico Participativo com os moradores do 
entorno das áreas de infl uência das obras. 
As primeiras ofi cinas foram realizadas com 
os moradores da Ocupação Bubas. A equipe 
do PCS conversou com os moradores sobre 
o histórico desta ocupação, os principais 
desafi os enfrentados por eles e as expectati-
vas em relação ao futuro da ocupação. Com 
isto, pretende-se elaborar um documento 
colaborativo, que vai refl etir a realidade e 
as percepções destes moradores. 

As ofi cinas também serviram de base para 
elaboração de futuras ações formativas e 
educativas, que têm por objetivo promo-
ver o pensamento crítico sobre as questões 
sociais e ambientais. Ao longo do anda-
mento das obras, ofi cinas como estas serão 
realizados nos demais bairros que sofrem 
infl uência das obras.

Em apoio à uma campanha da Prefeitura 
Municipal de Foz do Iguaçu, o Programa de 
Educação Ambiental divulgou nos cantei-
ros de obras, da ponte e do acesso material 
informativo sobre a abertura de cadastro 
para castração gratuita de cães e gatos.

É importante 
que seja feita 
a castração 
de animais 
de estimação, 
é  t a m b é m 
uma medida 
preventiva à 
doenças.
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