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A PONTE DE RANDE
DESTINATARIOS DA VISITA
E.S.O.
BACHARELATO
OBXECTIVOS
»» Coñecer e valorar o nosa historia máis recente.
»» Identificar e recoñecer a enxeñería civil da cidade.
»» Coñecer aspectos fundamentais da historia e da enxeñería, con especial
atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
»» Facilitar a comprensión da historia de Vigo mediante o contacto co lugar e
as arquitecturas conservadas.
»» Desenvolver a curiosidade por coñecer o sector da enxeñería civil contemporánea, valorando a importancia que teñen as infraestruturas nas comunicacións e
vertebaramento do territorio.
»» Traballar sobre a linguaxe apropiada para entender e expresarse á hora de
falar da arquitectura e enxeñería, introducindo vocabulario básico (cimentación, pías,
viaducto, dovela, etc.)
»» Destacar o que significaba para unha cidade unha infraestrutura destas características e do seu valor como obra civil contemporánea.

PREPARAMOS A VISITA
Documentación de interese que axudarán a preparar a visita:
http://www.accionainfraestructuras.es/actividades/obra_civil/espa%C3%B1a/galicia/pontevedra/puente-de-rande-en vigo.aspx?page=&desde=&pais=&localidad=&ccaa=&provincia=&a
ctividad=&sector=&segmento=&tipomapa=
http://www.outono.net/elentir/2012/04/11/el-antiguo-cargadero-de-rande-un-punto-logisticodel-tercer-reich-en-la-ria-de-vigo/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/02/26/innovacion-mundial-ampliacionrande/0003_201502G26P3991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2015/02/26/00161424907695069975863.htm
http://www.farodevigo.es/multimedia/videos/actualidad/2014-06-15-36901-presentacion-delproyecto-ampliacion-del-puente-rande.html

DESCRICIÓN DO ESPAZO
A ponte de Rande é unha infraestrutura viaria que salva a Ría de Vigo no estreito que lle da
nome e que tivo como obxectivo fundamental vertebrar o territorio de norte a sur a través da
autopista A-9 e así facilitar as comunicacións entre as principais cidades do eixo atlántico:
Vigo-Pontevedra-Santiago-A Coruña

GUIÓN DA VISITA
Ata 1977 para viaxar a Pontevedra dende Vigo había que chegar a Redondela, e dende ali ata
o fondo da ría: Pontesampaio, Arcade, Paredes,... nunha viaxe que levaba arredor dunha hora
por carreteras cheas de curvas. A construción da ponte de Rande e da autopista AP-9 supuxo
acortar o tempo en máis da metade xa que se aforran 50 km.
Para construír a ponte buscouse o lugar máis estreito entre os dous lados da ría, o estreito de
Rande.

TORRES DEFENSIVAS
Alí, na época das guerras de Sucesión, haI trescentos anos, estaban levantados os baluartes de
Rande e Corbeiro que pechaban o acceso a ensenada de San Simón. Na illa do mesmo nome
estaba o lazareto onde pasaban a cuarentena os barcos que chegaban de América para non
introducir enfermidades tropicais en territorio español.

Ilustración do Castelo de Rande feita polo pintor vigués Serafín Avendaño
(1838-1916)

A BATALLA DE RANDE
Durante a Guerra de Sucesión española Rande foi escenario da Batalla de Rande, no que o
exército español loitou co francés contra as armadas de Inglaterra e Holanda para defender os
barcos repletos de prata que chegaban de América para os reis.

A batalla ten unha parte importarte xa estudiada e tamén moita lenda entorno a si. Ata Xulio
Verne fantaseou sobre as riquezas que se atopaban agochadas no fondo do mar no seu libro
“20.000 leguas de viaxe submariña”. Aínda na época actual continúan realizándose campañas
de investigación nas que os arqueólogos expertos mergulladores traballan cos pecios conservados.

Os traballos son moi dificultosos porque o fondo da ría é un lugar lamacento. Existe un importante debate sobre sacar e conservar nun museo os restos ou deixalos no fondo para sempre.

Tí que farías?
Atópase o tesouro baixo a ponte?
Rande é pois un lugar con interese histórico e loxístico pois mellora as comunicacións que
levan de Portugal ata o Cantábrico.

Restos dun pecio

O lugar escollido. Observa o mapa da ría. Ti que lugar proporías para construír
unha ponte? Ten en conta as comunicacións actualmente existentes (a rede de carreteras e autopistas existentes, as comunicacións por mar, o ferrocarril)

Na actualidade atópase moi cerca da ponte Meirande (Centro de Interpretación da Batalla de
Rande) e estanse escavando os vestixios que quedan das torres defensivas co obxectivo de
conservalas e musealizalas.
A PONTE DE 1977
A  ponte de Rande é unha obra de enxeñería única na súa época, deseñada polos enxeñeiros
Florencio del Pozo, Fabrizio de Miranda e Alfredo Passaro que recibiu grandes premios como
o Premio Europeo á Construción Metálica máis destacada en 1979.

Fabrizio de Miranda describiao así: “Para superar o gran estreito propúxose unha ponte atirantada con luz central de 400 metros que, naquel momento, era a maior do mundo para unha
ponte desas características. Ademáis tiña un deseño moi moderno e elegante cunha cuberta
estreitiña”
A ponte mide 1.558 m. de lonxitude total se lle sumamos os viaductos de acceso. O espazo
entre os piares chámase luz e neste caso a ponte ten unha luz no medio moi grande. Nos anos
70 o habitual era realizar as estruturas atirantadas totalmente de aceiro pero neste caso fíxose
algo novo ao incluir tamén formigón armado.
As columnas que o sosteñen teñen unha altura de 148 metros, 128 sobre o mar e 20 sumerxidos, cunhas cimentacións sobre a rocha que se chaman fundacións. O taboleiro por onde
circulan os vehículos atópase a 50 metros sobre o nivel do mar.

O máis chamativo da ponte de Rande son os seus piares con tirantes, uns cables que van dende o borde do taboleiro ata a parte superior dos piares.
Os coches circulan por unha estrada sobre un taboleiro metálico de 23,46 metros de ancho
para permitir dous carrís en cada dirección. En 2017 rematouse unha ampliación da ponte
para engadir máis carrís co obxectivo de desconxestionar o tráfico, que ronda os 50.000 vehículos diarios, e 77.000 en verán.
Datos técnicos:
Anos de construción
1974-1977
Parte central atirantado:
• Cimentacións:
»» Pilotes de 2 m: 192 unidades.
»» Formigón prepakt: 17.415 m3.
»» Formigón armado: 19.789 m3.
»» Aceiro en zapatas: 1.200 tm.
• Pías:
»» Altura das centrais: 142 m.
»» Formigón: as centrais: 7.770 m3.
»» Formigón: as laterais: 1.942 m3.
»» Aceiro: centrais: 900 tm.
»» Aceiro: laterais: 248 tm.

• Taboleiro Metálico:
»» Lonxitude total: 694.98 m.
»» Van entre pías centrais: 400,14 m.
»» Peso total: 6.000 tm.
»» Tirantes do taboleiro: 80 unidades.
»» Peso dos tirantes: 820 tm.
»» Lonxitude dos cables: 14,88 km.
• Viaducto de acceso:
»» Lonxitude acceso sur: 757 m.
»» Lonxitude acceso norte: 106 m.
»» Formigón: 13.200 m3.
»» Aceiro: 2.000 m3.
»» Aceiro para postensar: 347 tm.

AS DIFICULTADES NA CONSTRUCIÓN
Enfrentarse a unha construcción destas características hai 40 anos supuxo un reto para a enxeñería do momento.
Cal crees ti que podería ser a razón?
Os enxeñeiros e empresas que fixeron a obra se atoparon con moitas dificultades construtivas
porque o fondo mariño non era uniforme; tiña grandes rochas non consolidadas que estaban
en movemento.
Como o resolveron?
Cunha cimentación no fondo mariño brutal, na que empregaron 192 pilotes e unha inxente
cantidade de cemento, cunhas pías laterais e centrais, de 128 metros de altura, nas que incorporaron pezas de aceiro.
Para que os fagades idea do reto: todas as pezas pesaban unos 6.155 toneladas. Fabricadas en
A Grela, en A Coruña foron trasladadas en partes soltas ao peirao de Guixar, desde onde se
levaron a Rande nun remolcador e alí ensamblalas. Algunhas precisaron de ata 100 parafusos
que se apretaban con chaves dinamométricas.
Chave dinamométrica... Coñecedes o aparello?
Tamén chamada chave de torsión ou
torquímetro é un aparello manual utilizada para axustar o par de aperte (par de
forzas co que se debe apretar un parafuso
ou porca para crear unha tensión que provoca a suxección das pezas) de elementos
roscados. A típica chave para cambiar a
roda dun coche e un bo exemplo: unha
chave fixa de vaso á que se lle acopla un
brazo no que se regula o par de aperte.
Se esta operación foi xa incrible, igual de
impresionante e complexo foi a operación para fixar os potentes cabos que
unen o taboleiro coas pías. Os cabos son
vainas de plástico que conteñen cables
de aceiro de alta resistencia de 15 mm de
diámetro, e para dotalos de maior resistencia se lles inxectou formigón líquido
nunha especie de encofrado”.
E finalmente toda a ponte foi chorreada e
recubierta de cinc para protexela do contorno abrasivo do mar. O coste da obra
3.658 millóns das antigas pesetas. Case
nada. Non credes?

Proba de carga na ponte antes
da apertura ao tráfico en 1981

2016. A AMPLIACIÓN DA PONTE
Mais, antes de meternos en materia, primeiro mira este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=hL1CyzHMit0
En 2016 as empresas Dragados e Puentes y Calzadas comezaron as obras, para por primeira
vez no mundo, ampliar unha ponte atirantada para aumentar o número de carrís, un fito no
campo da enxeñería civil cunha innovación técnica cuio desenvolvemento estiveron comprobando in situ numerosos enxeñeiros e empresas de todo o planeta.
Mais, como o fixeron?
Teñen deseñado catro plataformas que a modo de araña se adheriren ao reverso do taboleiro de Rande para facer as veces de lanzadeiras desde as que se colocaron as 76 dovelas dos
novos carrís exteriores, separados do taboleiro actual 6,75 metros, para acoller únicamente o
tráfico que circula entre Vigo e O Morrazo.
Increíblemente case todos os traballos se fixeron sen cortar o tráfico que circulou pola ponte
os 23 meses que duraron as obras, polo que fumos espectadores do avance da ampliación.
Todo un luxo dada importancia e complexidade desta grande obra da enxeñería civil do noso
tempo.
Paralelamente á propia obra da ponte, tamén se ten proxectado cun sistema similar un viaducto que arrancará no barrio de Teis e que chegará ata a ponte a unha altura distinta á dos actuais
accesos, utilizando unha grúa móvil para colocar as últimas pezas para a súa unión.
Con esta ampliación a ponte duplicou o seu número de tirantes pasando a ter 160 e as coroas
da ponte mudaron o seu aspecto con forma de portería de rugbi para converterse nunha especie de abrebotellas ao cerralas na súa parte superior para xenerar máis resistencia ao novo
peso da ponte.
Comparamos: se en 1977 a ponte costou 3.658 millóns de pesetas, a ampliación
costou 108 millóns de euros. Perfecto, agora traslada as pesetas a euros para valorar os costes totais da ponte.

PROPOSTAS DE ACTIVIDADES DESPOIS DA VISITA
DEBATES:
Automóvil ou ferrocarril?
É importante buscar a opción máis ecolóxica?
A beleza na enxeñería
Beleza e utilidade//A beleza dunha ponte//
Que ponte che parece máis bonita? E máis cómoda? Cal pensas que é máis valiosa?

