
rodovia de acesso

Foi iniciado nesse mês de setembro a
infraestrutura de mais uma obra de arte
especial da rodovia de acesso através da
execução de estacas raiz na galeria de
acesso ao Porto Iguaçu. Ao longo do mês
também foi dada continuidade nos
serviços de infraestrutura do viaduto a
ser implantado na BR-469, que até o
momento apresenta cerca de 63% das
estacas raiz concluídas. O Viaduto de
Acesso à ponte Tancredo Neves exibe
serviços de superestrutura e
mesoestrutura apresentando um total de
35,5% de serviços concluídos.

MARGEM paraguai

Em lado paraguaio ocorreu o
tensionamento dos estais verticais
engastados na 1ª laje do tabuleiro da
ponte. No mastro principal, as execuções
da Câmara de Estais tiveram um avanço
significativo, com o início do
posicionamento das fôrmas metálicas
internas perdidas e a concretagem de
parte das paredes da estrutura, que ao
final do mês deve atingir cerca de 163
metros de altura, da fundação ao topo da
torre. Ainda no decorrente mês, foram
iniciadas as pré-montagens de duas
aduelas metálicas no canteiro de obras
paraguaio.

MARGEM BRASIL

Em setembro, ocorreu o posicionamento
da Aduela Metálica 6.02 no vão central
da ponte, correspondendo à 3ª de um
total de 37 aduelas. Essa movimentação
aconteceu através de um conjunto de
treliças denominado “dispositivo de
lançamento”, projetado e construído
exclusivamente para posicionar as
aduelas metálicas no vão central. Ainda
neste mês, sucedeu-se a pré-montagem
de mais duas aduelas metálicas, no
canteiro de obras, bem como a
finalização da instalação dos tubos
fôrma no mastro principal brasileiro,
que até o final do mês deve atingir 188
metros de altura, da fundação ao topo da
torre.
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MEIO AMBIENTE
O Programa de Monitoramento de
Atropelamento de Fauna é realizado
mensalmente, durante uma semana a
equipe percorre um trecho de vias, o
mais próximo possível do traçado do
futuro acesso. Esse trecho é estabelecido
em vias já existentes e no arruamento do
canteiro de obras instalado na área de
construção da nova ponte, e é percorrido
de carro e através de caminhadas. As
aves foram o grupo com maior número
de registros, tanto na última campanha,
realizada em agosto, quanto nos meses
anteriores. Em agosto, a equipe registrou
11 aves da espécie avoante, ou pombo-
de-bando, atropeladas no trecho
monitorado. Este número se deve,
principalmente, ao acúmulo de grãos
nas vias, que acidentalmente caem de
caminhões. As pombas permanecem por
longos períodos nas pistas, se
alimentando destes grãos, o que acaba
por ocasionar os atropelamentos. O
segundo grupo com maior número de
atropelamento é o de mamíferos, com
registros de animais silvestres, como o
gambá e o cachorro-do-mato, e de
animais domésticos como cães e gatos.

O Programa de Educação ambiental, em
parceria com o Centro de Controle de
Zoonoses de Foz do Iguaçu, elaborou
cartazes informativos e educativos sobre
zoonoses. O material foi fixado nos
canteiros de obras da ponte e do acesso,
e em alguns pontos da cidade, e teve
como objetivo alertar a população em
geral, sobre a prevenção de zoonoses,
visto que são doenças que podem ser
transmitidas entre animais e seres

humanos. O município de Foz do Iguaçu
possui alto índice de ocorrência de
zoonoses como a dengue e a
leishmaniose. Além do cartaz, através da
parceria com o CCZ foram realizadas
palestras com os trabalhadores das
obras da ponte e do acesso, sobre o
mesmo tema.
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