
RODOVIA DE ACESSO

No período de março de 2022, no Viaduto da 
Av. General Meira, foram executadas a parede 
de contenção sobre o bloco 01 e a armação 
da parede do bloco 05. No Viaduto da Ponte 
Tancredo Neves foi realizada a armação do 
aço das barreiras New Jersey e sequencial-
mente a concretagem do tabuleiro. 

Já no Viaduto da 
BR-469 foi feito o 
aterro dos blocos 
01, 02 e 03 possibili-
tando a execução da 
viga travessa sobre 
os mesmos.

Na área da Aduana 
Brasil-Argentina e Brasil-Paraguai os servi-
ços de escavação, carga, transporte, descarga, 
espalhamento e compactação de aterro conti-
nuam sendo realizados, bem como submeti-
dos a ensaios de compactação de camada para 
liberação de serviço.

OBRAS
Ponte 
margem 
BRASIL

Em março de 
2022, as ativi-
d ade s  e m 
lado brasi-
leiro se suce-
deram com 
o posiciona-
mento das 
lajes pré-mol-
dadas sobre a 
Aduela Metálica 6.10 no vão livre da ponte, 
concretagem de interligação das mesmas 
sobre a unidade metálica, bem como o tensio-
namento do 6º par de estais de retaguarda e 
10º par de estais em direção ao vão central 
da ponte (avante). Ainda no decorrente mês, 
ocorreu o lançamento da Aduela Metálica 6.11 
no vão central da ponte para o processo de 
solda. No canteiro de obras brasileiro conti-
nuam sendo executadas as pré-montagens das 
demais Aduelas, sendo elas as unidades 6.12, 
6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 e no Vão Lateral do tabu-
leiro na margem BR, já foram parcialmente 
executadas os guarda-rodas e bases do futuro 
guarda-corpo.

Ponte Margem PARAGUAI

Durante o decorrer do mês de março de 2022, 
houve a concretagem das lajes pré-moldadas 
sobre a Aduela Metálica 5.07 e estaiamento 
das cordoalhas que compõem o 7º par de 
estais do vão central da ponte, assim como 
o lançamento da Aduela Metálica 5.08 para 
o processo de soldagem de emenda com a 
Aduela anterior. A pré-montagem das Adue-
las Metálicas no canteiro de obras paraguaio 
continua em andamento, com as unidades: 
5.09, 5.10, 5.11 e 5.12. No Vão Lateral do tabu-
leiro na margem PY, estão sendo executadas os 
guarda-rodas e bases do futuro guarda-corpo.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento 9,37% da obra foi executada, com investimento 
de aproximadamente 9,75 milhões de reais.

ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 80% da obra foi executada, com investimento 
de aproximadamente 189 milhões de reais.

MARÇO
2022

Boletim
InformativoA realização do Boletim é uma medida mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA



MEIO AMBIENTE
Campanha de Monitoramento 
da Qualidade da Água

Em 22 de março é celebrado o Dia Mundial da 
Água. É uma importante data para promover 
a reflexão sobre o uso consciente e cuidados 
com este recurso natural, essencial à vida em 
nosso planeta. Buscando atender também a 
este princípio, em março foi realizada mais 
uma campanha do Programa de Monitora-
mento da Qualidade da Água.

A cada três meses a equipe de gestão e super-
visão ambiental promove o monitoramento 
da qualidade da água, em onze (11) pontos 
amostrais referentes a oito (08) cursos d’água, 
referenciados no Plano Básico Ambiental e 
dentro da área de influência das obras. Neste 
monitoramento são coletadas amostras em 
cada um destes pontos, e os padrões físicos, 
químicos e biológicos da água são analisados.

Os parâmetros de qualidade são baseados na 
Resolução CONAMA 357/2005. Essa campa-
nha ocorre no rio Paraná, rio Iguaçu e outros 
cursos menores.

Monitorar a qualidade da água serve para 
avaliar se o andamento das obras, de alguma 
forma, impacta a qualidade da água nestes 
corpos hídricos, e para implementar medidas 
para mitigar os impactos, caso sejam observa-
dos, por isso ele é muito importante.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL
Canal FALE CONOSCO: 045 9 9115-7848
INSTAGRAM: @pontebrasilparaguai
facebook.com/pontebrasilparaguai
E-MAIL: faleconosco@consorciopbp.com.br

Coleta realizada no Ponto 1 
(montante), no Rio Paraná.

Frascos para coleta e envio 
para análise laboratorial.

Coleta realizada no Ponto 3 (jusante), 
na Avenida das Cataratas.

Equipe técnica realizando as 
anotações para elaboração 

do relatório (Rio Iguaçu).


