
Ponte 

Em novembro de 2022, foi finalizado a concre-
tagem das barreiras do tipo New Jersey e 
também, as bases do futuro guarda-corpo, 
sobre o tabuleiro da ponte. E as demais ativi-
dades de acabamento em toda a extensão do 
vão central. Ainda no presente mês, foi rece-
bido em canteiro, os módulos que irão compor 
os guarda-corpos interno e externo.

No mês de outubro de 2022, iniciou as ativi-
dades de limpeza geral no tabuleiro da Ponte, 
para então, no presente mês de novembro, 
realizar a pavimentação, onde foi executado 
uma camada de 7 cm de CBUQ (Concreto Betu-
minoso Usinado à Quente). Também, foi reali-
zado a instalação dos postes de Iluminação 
Viária da Ponte. 

No presente mês, foram inicia-
das as atividades de instalação 
das vias de rolamento das Plata-
formas de Inspeção e Manuten-
ção no vão central da Ponte. 
Assim como, deram início aos 
trabalhos finais das ancoragens 
passivas, instaladas na Câmara 
de Estais em ambos os mastros, 
Brasil e Paraguai.

Obra No mês de Novembro foi realizada a 
pavimentação do tabuleiro da Ponte
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ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 96,6% da obra está concluída, enquanto 
a estrutura da ponte em si já está 100% completa, com 
investimento de aproximadamente 228 milhões de reais.

Instalação dos Postes de 
Iluminação no Vão Central da Ponte

Compactação da camada de reperfilamento 
Pavimentação do tabuleiro



RODOVIA DE ACESSO

No mês de novembro de 2022, foi dado conti-
nuidade nos serviços de terraplanagem, 
concentrados nos platôs das Aduanas (Para-
guaia e Argentina), na interseção do acesso à 
Ponte da Rodovia Tancredo Neves e no inter-
valo de estacas 33 a 130 da Linha Geral.  

Foram iniciados os serviços de base, com o 
lançamento da camada de bloqueio no inter-
valo das estacas 39 a 52 e 101 a 120.

Referente aos serviços de obras de arte espe-
ciais e correntes, foi concluída a execução do 

bueiro celular de concreto que servirá como 
ciclovia para passagem inferior da rodovia 
e também a concretagem da primeira viga 
longarina do Viaduto da BR-277

Os serviços de drenagem estão sendo execu-
tados na Aduana Paraguaia e ao longo da 
Linha Geral, os dispositivos instalados até o 
momento são os tubos de PEAD e suas respec-
tivas caixas coletoras e alas.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento 17,27% da obra foi executada, com investimento 
de aproximadamente 17,9 milhões de reais.

Pavimentação do tabuleiro





MEIO AMBIENTE
Gestão Ambiental das obras

Grandes obras de infraestrutura como a 
implantação da segunda ponte internacio-
nal entre o Brasil e o Paraguai, rodovia de 
acesso e aduanas, passam por um processo 
de licenciamento ambiental, a fim de viabili-

zar sua implantação. O licen-
ciamento ambiental, previsto 
na Política Nacional de Meio 
Ambiente, Lei 6.938/1981, é 
um processo administrativo 
fundamentado por estudos 
técnicos, que dentre outras 
demandas, prevê medidas de 
controle e mitigação de poten-
ciais impactos ambientais.   

Nesse contexto, as ativida-
des de gestão e supervisão 
ambiental tem como objetivo 
promover a execução das 
ações de acompanhamento, 
monitoramento e controle 
ambiental, mediante a reali-
zação dos programas ambien-
tais, a fim de avaliar os 
resultados por meio de indi-
cadores de efetividade, e reco-
mendar adequações.

O empreendimento contem-
pla a execução de programas 
ambientais que orientam as 
atividades da gestão e super-
visão ambiental, sendo eles,  
Programas relacionadas à  
Proteção da Fauna e da Flora, 
Monitoramento da Quali-
dade da Água e do Ar,  Resgate 
Arqueológico, Comunicação 
Social e Educação Ambiental.

A atuação da Gestão Ambien-
tal além de prever o plane-
jamento das atividades de 
execução do PBA, promove o 
acompanhamento do atendi-
mento às condicionantes das 
licenças ambientais, parti-
cipa e organiza reuniões e 
visitas técnicas, com intuito 
em fornecer apoio às equipes 
técnicas das construtoras e do 
órgão empreendedor.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL
FALE CONOSCO: 45 999157848
INSTAGRAM: @pontebrasilparaguai
facebook.com/pontebrasilparaguai
segundapontebrasilparaguai.com.br

Reunião da Gestão Ambiental com a Polícia Militar Ambiental 
de Foz do Iguaçu para alinhamento de informações

Reunião entre as equipes de Gestão Ambiental e 
Supervisão de Obras com as equipes da Executora

Reunião da Gestão Ambiental com 
parceiros para planejamento de ações

http://www.instagram.com/pontebrasilparaguai/
http://fb.com/pontebrasilparaguai
http://www.segundapontebrasilparaguai.com.br

