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Ponte margem BRASIL

No mês de outubro em lado brasileiro, ocor-
reu o posicionamento da Aduela Metálica 6.03 
no vão livre da ponte, correspondendo a 4ª 
de um total de 37 aduelas que irão compor o 
vão central até o final da obra. O apoio prin-
cipal brasileiro teve sua execução finalizada 
com um total de 190 metros de altura conside-
rando-o da fundação ao topo, todos os tubos 
fôrma instalados e protensões das paredes 
executadas. Ainda no decorrente mês, suce-
deu-se a pré-montagem de mais algumas 
unidades de Aduelas Metálicas no canteiro de 
obras, bem como a instalação dos tubos PEAD 
e tensionamentos dos estais da Aduela Metá-
lica 6.02 e 2º par de retaguarda engastado na 
caixa de equilíbrio da ponte.

Ponte Margem PARAGUAI

Em lado paraguaio, no decorrente mês, houve 
o tensionamento do 1º par de estais da reta-
guarda e dos estais da Aduela Metálica 5.01. O 
carro de lançamento das unidades metálicas 
está em processo de montagem, assim, estima-
-se que até o final do mês de outubro ocorra 
o posicionamento da Aduela Metálica 5.02 no 
vão livre da ponte. No mastro principal, as 
execuções da Câmara de Estais tiveram um 
avanço significativo continuando o posicio-
namento das fôrmas metálicas internas perdi-
das e a concretagem de parte das paredes da 
estrutura, que ao final do mês deve atingir 
aproximadamente 175 metros de altura da 
fundação ao topo da torre. As pré-montagens 
das Aduelas Metálicas no canteiro de obras 
paraguaio continuam em andamento.

RODOVIA DE ACESSO

Durante esse período no Viaduto da Avenida 
General Meira foi executada 29 estacas raíz 
de 88 totais e no Viaduto da BR-469 69 estacas 
de 90 totais, essas estruturas são executadas 
abaixo dos blocos de fundação dos viadu-
tos. No viaduto da Ponte Tancredo Neves o 
Encontro 01 está finalizado e o encontro 02 
está na sua penúltima etapa. As obras civis 
nas aduanas ainda não começaram, apenas 
com supressão vegetal.

ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 71,5% da obra foi executada, com investimento de 
aprox. 166 milhões de reais.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento, 4,33% da obra foi executada, com investimento de 
aprox. 4,51 milhões de reais.
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MEIO AMBIENTE
Em outubro foi 
rea l i zad a ma i s 
u ma ca mpa n ha 
do Programa de 
Monitoramento e 
Controle de Ruídos. 
E s te  pr og r a m a 
ambiental tem por 
objetivo minimizar 
e controlar os níveis 
de poluição sonora 
gerados pelas ativi-
dades decorrentes 
das obras.

Durante o monito-
ramento, o técnico 
posiciona o equipa-
mento, em vários 
pontos, nas frentes 
de serviço da imple-
mentação da ponte e 
da rodovia de acesso. 

O equipamento recebe e mensura o Nível de 
Pressão Sonora equivalente Leq(A), e estima o 
Nível de Pressão Sonora – NPS. Este monitora-
mento é importante para garantir que o NPS 
das atividades não exceda os limites permiti-
dos pela legislação vigente, de acordo com as 
atividades executadas.

A ocorrência de 
elevados níveis de 
ruídos e vibrações 
pode causar danos 
à saúde humana, 
como a surdez, 
e  i nc onv e n ie n -
tes sociais, como 

“stress” e insônia, 
além de afugentar 
a fauna local. Por 
estes motivos, é 
importante monito-
rar e garantir que a 
execução das ativi-
dades ocorra dentro 
das condições de 
segurança requeri-
das pela legislação 
vigente.
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