
Ponte

Em fevereiro de 2023, deu-se a 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, as execuções 
de instalação dos tubos PEAD que compõem 
o sistema de drenagem da Ponte prosseguem.

N o  m ê s  d e 
janeiro de 2023, 
foi realizada a 
instalação das 
placas perten-
centes a Sinali-
zação Náutica. 
A desmobiliza-
ção de andaimes 
e elevador que 
davam acesso 
ao mastro brasi-
leiro também 
foram finaliza-

das, e no presente mês de referência, após 
concluir os serviços finais nos Estais, se deu 
início a desmobilização dos andaimes no lado 
do Paraguai. 

Ainda no presente mês, foi dado seguimento 
nas atividades de soldagem das vias de rola-
mento das Plataformas de Inspeção e Manu-
tenção no vão central da Ponte. E em canteiro, 
chegaram as peças do pórtico e semi-pórtico 
pertencentes a Sinalização Vertical.
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ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 98,58% da obra foi executada, com 
investimento de aprox. 232,7 milhões de reais.

Vista lateral lado paraguaio 
- Placas Sinalização Náutica 

instaladas

Instalação das abraçadeiras para 
locação dos tubos PEAD de drenagem

Chegada do pórtico e semi-pórtico 
pertencentes a Sinalização Vertical da Ponte

Desmobilização das escadas 
de acesso ao mastro 
brasileiro (Apoio 06)



RODOVIA DE ACESSO

No mês de fevereiro de 
2023, foi dado continui-
dade nos serviços de 
terraplanagem, concen-
trados no segmento da 
estaca 505 a 550 da linha 
geral. Estes serviços 
contemplam: escavação, 
carregamento, transporte, 
lançamento e compacta-
ção de material. 

Referente aos serviços de 
obras de arte especiais, 
foram concretadas mais 
4 vigas longarina ao longo 
do mês, totalizando 11 das 
12 previstas no Viaduto da 
BR-277 e finalizou-se os 
pilares do Eixo 2.

Locação das placas do 
passeio Vão central da Ponte

Soldagem do guarda-corpo interno 
no Vão central da Ponte

Terraplanagem Linha Geral, estaca 550

Fundação Viaduto BR-277

Placa Sinalização 
Náutica - Vão Central



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 19,31% da obra foi executada, 
com investimento de aprox. 20 milhões de reais.Linha Geral, estaca 510

Platô Aduana PY

Vigas Longarinas Viaduto BR-277



MEIO AMBIENTE
Programa de  
Monitoramento de Fauna

As ações desenvolvidas no Programa de Moni-
toramento de Fauna avaliam as medidas para 
garantir a proteção da fauna local, com o acom-
panhamento da dinâmica comportamental, a 
identificação e avaliação de alterações dos 
habitats, a fim de propor medidas mitigadoras 
referente aos impactos ambientais decorren-
tes da instalação do empreendimento.

A equipe responsável realizou a sexta campa-
nha de monitoramento de campo, em que são 
aplicadas diferentes metodologias, como por 
exemplo, rede de neblina para aves, câmera 
trap (armadilha fotográfica) para mamíferos 
e répteis, e tarrafas para peixes, com objetivo 
de conhecer a fauna que habita as áreas adja-
centes às obras.

Nos locais de estudo, os últimos dados coleta-
dos identificaram 125 indivíduos de peixes, 
correspondendo a 18 espécies; 73 indivíduos 
de répteis, distribuídas em 5 espécies; 2.464 
de aves, que correspondem ao total de 134 
espécies; e 260 indivíduos de mamíferos, 
distribuídos em 17 espécies.

Foram registradas espécies como: a Jagua-
tirica (Leopardus pardalis) e o Tapiti (Sylvi-
lagus brasiliensis), ambas espécies que se 
encontram ameaçadas de extinção no Estado 
do Paraná, demonstrando o valor que estes 
fragmentos tem para a conservação da fauna 
local, e a importância que estudos como este 
tem para que os impactos ambientais possam 
ser conhecidos e mitigados.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL
FALE CONOSCO: 45 999157848

INSTAGRAM: @pontebrasilparaguai

facebook.com/pontebrasilparaguai

segundapontebrasilparaguai.com.br
Jaguatirica, Leopardus pardalis
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Tapiti, Sylvilagus brasiliensis
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