
Ponte 

Em janeiro de 2023, se deu continuidade 
na instalação dos guarda-corpos interno e 
externo da Ponte.  E as demais atividades de 
acabamento em toda a extensão do vão central. 
Ainda no presente mês, houve continuidade 
nas atividades de instalação dos tubos PEAD 
que compõem o sistema de drenagem da 
Ponte, onde os diâmetros variam de 200 a 400 
mm, o conjunto ainda conta com uma Caixa 
Separadora de Líquidos e um Reservatório de 
Óleo, que foram finalizadas nos meses ante-
riores, em lado paraguaio. 

No mês de dezembro de 2022, foi executado 
as bases do semi-pórtico de entrada e saída 
da Obra de Arte Especial no lado do Brasil, 
pertencente a Sinalização Vertical da Ponte. 
E no presente mês, deu início a execução em 
lado paraguaio. 

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 ao fechamento dos tubos anti-

-vandalismo dos estais em lado brasileiro.

Obra No mês de Janeiro foi dado 
continuidade na instalação do 
sistema de drenagem da Ponte
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ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 97,86% da obra foi executada, com investimento 
de aproximadamente 231,1 milhões de reais.

Fechamento dos tubos 
anti-vandalismo - Estais 
Frontais Brasil

Vista lateral do trecho estaiado com os tubos anti-vandalismo 
fechados nas 07 primeiras aduelas em lado brasileiro



RODOVIA DE ACESSO

No mês de janeiro de 
2023, foi dado continui-
dade nos serviços de 
terraplanagem, concen-
trados na interseção do 
acesso à Ponte da Rodovia 
Tancredo Neves.

Os serviços de base, com 
o lançamento da camada 
de bloqueio, avançou 
nos ramos 120, Ramo 122 
e 125-A do Viaduto da 
Tancredo Neves.

Referente aos serviços de 
obras de arte especiais, 
foi concretado 1 viga 
longarina das 12 previs-
tas no Viaduto da BR-277 e 
finalizou-se os pilares do 
Eixo 1 e todas as pré-la-
jes previstas no referido 
viaduto. 

Os serviços de drenagem 
estão sendo executados 
na Aduana Paraguaia 
e ao longo da Linha 
Geral, dando continui-
dade nas caixas e alas de 
bueiros e também, aos 
drenos subsuperficiais e 
profundos.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento 18,17% da obra foi 
executada, com investimento de 
aproximadamente 18,9 milhões de reais.

Soldagem nas vias de rolamento das 
Plataformas de Inspeção e Manutenção da Ponte

União dos tubos PEAD que compõem 
o sistema de drenagem da Ponte

Platô Aduana PY

Pilares Viaduto BR-277



Linha Geral

Viaduto Tancredo Neves

Estacas Aduana PY Dreno Subsuperficial Longitudinal



MEIO AMBIENTE
Programa de Resgate e 
Afugentamento de Fauna

O Programa de Resgate e Afugen-
tamento de Fauna tem  por obje-
tivo prevenir e mitigar acidentes 
envolvendo animais silvestres 
durante as atividades de supres-
são vegetal. Além de realizar o 
salvamento de indivíduos que 
apresentarem dificuldades de 
locomoção, afugentamento de 
espécies de fauna presentes nas 
áreas a serem suprimidas, garan-
tir o atendimento veterinário e 
a soltura dos animais silvestres 
em seu habitat, quando tecnica-
mente viável.

A equipe técnica que acompa-
nha estas atividades é formada 
por um biólogo e um veteriná-
rio, que possuem capacitação 
para execução das atividades, 
seguindo procedimentos meto-
dológicos específicos para cada 
grupo e espécie de fauna a ser 
manejada.

O resgate é realizado apenas se o 
animal apresentar necessidade 
de atendimento veterinário ou 
dificuldade de deslocamento e os 
animais avistados nos locais em 
que estão ocorrendo atividades 
de supressão vegetal são condu-
zidos para áreas seguras. 

Os animais resgatados, que 
passam por avaliação vete-
rinária, quando aptos são 
destinados à áreas de soltura 
próximas a seu habitat ou 
encaminhados à instituições 
parceiras especializadas 
quando necessitam de aten-
ção especial.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL
FALE CONOSCO: 45 999157848

INSTAGRAM: @pontebrasilparaguai

facebook.com/pontebrasilparaguai

segundapontebrasilparaguai.com.br

Ratão-do-banhado (Myocastor 
coypus)gentado para área segura

Equipe de fauna acompanhando as 
atividades de supressão vegetal

Morcego (Myotis sp.) passando por avaliação 
veterinária para posterior soltura

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

