
RODOVIA DE ACESSO

No período de abril 
de 2022, no Viaduto 
da Av. General Meira 
foram executadas 4 
etapas de concreta-
gem da parede oeste 
e 3 etapas de concre-
tagem da parede leste, onde ambas possui-
rão 5 etapas de concretagem ao final de suas 
execuções. Entretanto, a viga interligando os 
pilares 2, 3 e 4 não avançou com suas ativida-
des no período de medição. 

No Viaduto da Ponte Tancredo Neves, foi 
dada continuidade na montagem das formas 
do guarda-rodas sobre o tabuleiro. Já no 
Viaduto da BR-469, ocorreu a concretagem da 

viga travessa sobre o 
eixo 01, bem como a 
montagem de arma-
ção e formas da 
viga do eixo 02. No 
eixo 03 não houve 
atividade.

Na área da Aduana 
Brasil-Paraguai os serviços de escavação, 
carga, transporte, descarga, espalhamento 
e compactação de aterro continuam sendo 
realizados, da mesma maneira que subme-
tidos a ensaios de compactação de camada 
para liberação dos demais serviços a serem 
realizados.

OBRAS
Ponte margem 
BRASIL

No cantei ro de 
obras brasi leiro 
continuam sendo 
e x e c u t a d a s  a s 
pré-montagens 
das demais Adue-
las, sendo elas as 
unidades 6.14, 6.15, 
6.16, 6.17 e 6.18, 
assim como no Vão 
Central do tabuleiro na margem BR, sendo 
executados os guarda-rodas e bases do futuro 
guarda-corpo.

No mês de abril de 2022, as atividades em 
lado brasileiro se sucederam com o posiciona-
mento das lajes pré-moldadas sobre a Aduela 
Metálica 6.12 no vão livre da ponte, concre-
tagem de interligação das mesmas sobre a 
unidade metálica, bem como o tensionamento 
do 12º par de estais em direção ao vão central 
da ponte (avante). Ainda no decorrente mês, 
ocorreu o lançamento da Aduela Metálica 6.13 
no vão central da ponte para o processo de 
solda.

Ponte Margem PARAGUAI

A pré-montagem das Aduelas Metálicas no 
canteiro de obras paraguaio continua em 
andamento, com as unidades: 5.12, 5.13, 5.14 
e 5.15. No Vão Lateral do tabuleiro na margem 
PY, estão sendo executados os guarda-rodas e 
bases do futuro guarda-corpo.

Durante o decorrer do mês de abril/2022, 
houve a concretagem das lajes pré-moldadas 
sobre a Aduela Metálica 5.10 e estaiamento 
das cordoalhas que compõem o 10º par de 
estais do vão central da ponte, assim como 
o lançamento da Aduela Metálica 5.11 para 
o processo de soldagem de emenda com a 
Aduela anterior.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento 10,1% da obra foi executada, com investimento 
de aproximadamente 10,5 milhões de reais.

ANDAMENTO DA PONTE
Até o momento 82% da obra foi executada, com investimento 
de aproximadamente 194 milhões de reais.

ABRIL 
2022

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



MEIO AMBIENTE
Programa de Educação Ambiental

Em abril o Programa de Educação Ambien-
tal deu sequência às atividades relacionadas 
ao Dia Mundial da Água. O PEA integrou o 
1º Concurso Regional de Pintura de Bueiros, 
promovido pelo grupo de Gestores Municipais 
de Educação Ambiental do Convênio Linha 
Ecológica da Itaipu Binacional, do qual é 
membro. As ações foram apoiadas pela Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente e Secreta-
ria Municipal da Educação.

O objetivo do concurso, que ocorreu nos 55 
municípios da Bacia do Paraná 3, foi o de 
promover reflexões sobre segurança hídrica 
e uso consciente das galerias pluviais, com a 
rede formal de ensino e alertar a população 
sobre a necessidade do correto descarte de 
resíduos.

A equipe de Educação Ambiental promoveu 
palestras em cinco Escolas Municipais, um 
Centro de Educação Infantil e em um Centro 
de Atenção Integral ao Adolescente, além 
de promover e acompanhar a 
pintura de bueiros, atingindo 
um público estimado de 611 
alunos. Em Foz do Iguaçu, mais 
de 50 bueiros foram pintados.

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

PEA acompanhando a pintura 
de Escola Municipal

Palestra sobre recursos hídricos para estudantes 
do CAIA - Centro de Atenção Integral ao Adolescente

Estudantes do CAIA realizando 
pintura de bueiros

PEA acompanhando a pintura com os estudantes do CAIA

Arte realizada pelos 
estudantes do CAIA

http://fb.com/pontebrasilparaguai

