
Ponte 

Em dezembro de 2022, foi dado início na insta-
lação dos guarda-corpos interno e externo 
da Ponte.  E as demais atividades de acaba-
mento em toda a extensão do vão central. 
Ainda, houve a retomada do posicionamento 
das placas do passeio. 

No mês de novembro de 2022, foi realizada 
a pavimentação sobre o tabuleiro, onde foi 
executado uma camada de 7 cm de CBUQ 
(Concreto Betuminoso Usinado à Quente). E 
também, foi realizado o Ensaio Dinâmico—
Teste de Carga da Ponte, o procedimento 
operacional consiste na passagem dos veícu-
los com diferentes velocidades e sentidos, 
foram utilizados 06 caminhões betoneiras 
carregados aproximadamente com 30 tonela-
das de brita cada. Este ensaio tem como obje-
tivo a obtenção dos parâmetros dinâmicos 
reais da obra. 

Ainda no presente mês, foi dado continuidade 
nas atividades de soldagem das vias de rola-
mento das Plataformas de Inspeção e Manu-
tenção no vão central da Ponte. Assim como, 
deram início aos acabamentos finais dos 
estais.
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ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 97,05% da obra foi executada, com investimento 
de aproximadamente 229 milhões de reais.

Soldagem das das chapas limitadoras nas vias de 
rolamento dos Carro de Inspeção e Manutenção

Instalação do  
guarda-corpo externo

Teste de carga

Instalação do  
guarda-corpo interno

Equipamentos de monitoramento para o Teste de Carga



RODOVIA DE ACESSO

No mês de dezembro 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.  

Os serviços de base, com o lançamento da 
camada de bloqueio, avançou nos seguintes 
segmentos: linha geral, ramo abaixo da gale-
ria da Avenida General Meira, ramos 1, 2 e 4 
da Aduana Paraguaia e no ramo de Acesso ao 
Marco das Três Fronteiras.

Referente aos serviços de obras de arte espe-
ciais, foram concretados quatro vigas longa-
rinas das 12 previstas no Viaduto da BR-277 e 
a primeira etapa do pilar do Eixo 1. Também 
foi injetado argamassa em mais 10 estacas e 
também concretado 4 blocos de fundação na 
Aduana Paraguai. 

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, suas respecti-
vas caixas coletoras e alas e também a execu-
ção da bueiro duplo celular de concreto na 
estaca 229.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento 18,05% da obra foi executada, com investimento 
de aproximadamente 18,7 milhões de reais.

Posicionamento das placas do passeio

Camada de Bloqueio - Aduana PY e Ramo 3front

Bueiro Duplo Celular de Concreto



Interseção Viaduto Tancredo Neves Vigas Longarinas BR-277

Platô Aduana AR

Fundação Eixo 1 - BR277



MEIO AMBIENTE
Programa de Educação Ambiental

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 viabilizar 
sua implantação. O licenciamento ambien-
tal, previsto na Política Nacional de Meio 
Ambiente, Lei 6.938/1981, é um processo admi-
nistrativo fundamentado por estudos técnicos, 
que dentre outras demandas, prevê medidas 
de controle e mitigação de potenciais impac-
tos ambientais e sociais.

Nesse contexto, encontram-se os Programas 
Ambientais a serem executados durante 
as diferentes fases das obras, entre eles o 
Programa de Educação Ambiental (PEA).

O PEA tem por objetivo desenvolver ações 
educativas participativo, visando capacitar/
habilitar setores sociais para atuação efetiva 
na melhoria da qualidade ambiental e de vida 
na região, buscando incentivar a formação de 
hábitos e atitudes ambientalmente corretos 
junto à população escolar e contribuir para 
a prevenção e a minimização dos impactos 
ambientais e sociais decorrentes do empreen-
dimento. Portanto, não deve ser vista como 
mera formalidade dissociada dos demais 
programas exigidos como condicionantes de 
licença ou instrumento repassador de conhe-

cimentos científicos Devendo ser formulado 
e executado de modo a buscar sinergias com 
políticas públicas e instrumentos de gestão 
em implementação na área de influência do 
empreendimento (IBAMA, 2012).

Dentre as atividades desenvolvidas pelo PEA 
ao longo do ano, destaca-se a parceria com a 
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, atra-
vés das secretarias da Educação e do Meio 
Ambiente, que possibilitam a realização de 
ações voltadas ao público escolar e a parce-
ria com a Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos, por meio da qual foram realizadas 
conversas nos clubes de mães. Além da parce-
ria com ONGs, como o Centro de Atenção Inte-
gral ao Adolescente - CAIA, através do qual 
foram realizadas atividades de sensibiliza-
ção junto aos 
educandos da 
instituição. EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

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

Conversa sobre Meio Ambiente e Cidadania com clube de mães

Trilha sensorial no Horto Municipal 
com alunos da rede municipal de ensino

Mutirão de limpeza das margens de um 
córrego, com os educandos do CAIA

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

