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1. RESUMO 

 

Ilhabela é um dos pontos turísticos de São Paulo e seu acesso se dá pela Balsa 

Dersa São Sebastião – Ilhabela, porém seu modo de funcionamento implica 

em filas de trânsito na região. A fim de minimizar tal efeito, propõem-se uma 

ponte para acesso entre ilha-continente, esta que será conceituada através de 

diversos estudos e, como foco do trabalho, o principal será sua análise e 

concepção estrutural, gerando então um modelo compatível e dimensionado 

para uso. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O município-arquipélago de Ilhabela situa-se no litoral norte do estado de São 

Paulo, na microrregião de Caraguatatuba. O município possui 348.300 km2 de 

área total, 32.197 habitantes (IBGE, 2015) e apesar de uma área relativamente 

baixa, Ilhabela é um dos principais pontos turísticos do Brasil. Porém o acesso 

a este munícipio apresenta limitações e é feito principalmente pela Balsa Dersa 

São Sebastião – Ilhabela. 

 O sistema de balsa encontra-se em função de alguns fatores como demanda 

de usuários, fatores meteorológicos e a baixa velocidade do Ferry Boat, 

podendo causar um alto tempo de espera para seus usuários.   

Tendo em vista tais circunstâncias, busca-se neste trabalho explorar a 

concepção e análise estrutural de uma ponte que sirva de alternativa à Balsa, 

assim como sua viabilidade ambiental e econômica. 

 
3. OBJETIVOS 

 

Escolha de um modelo de ponte que sirva de alternativa à balsa, assim como 

a sua localização, alternativa tecnológica bem como o seu método construtivo 

e a realização de sua análise estrutural, foco deste trabalho. Estudos básicos 

de viabilidade econômica e ambiental também são escopo desta pesquisa. 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 
Para a realização do trabalho, far-se-á o levantamento de material de pesquisa 

referente ao assunto, posteriormente o estudo da região em todo seu relevo, 

solo e topografia, para que se defina um projeto geométrico coerente com a 

região de implantação. 

Com o projeto geométrico pronto, define-se a tipologia da ponte e uma vez 

concluída, estudar-se-á os métodos construtivos correspondentes. No fim 

dessas etapas gera-se um modelo de ponte que será escopo da análise e 

detalhamento estrutural, feita por meio de softwares disponíveis para tal fim. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Traçado 

Determinação do traçado que se baseará toda a modelagem da estrutura.  

5.2. Etapas para a execução do projeto de uma ponte. 

Projeto geométrico, estudos de natureza hidrológica, estudos geológicos e 

geotécnicos, estudo de cargas e análise estrutural. 

 

5.3. A escolha do tipo de ponte  

Um dos passos é decidir a ponte mais adequada para ligar a cidade de São 

Sebastião à Ilhabela e para isso foi levantada algumas considerações, tais 

como comprimento desejado, vão de objetivo, gabarito e a 

região(portuária).Levando em consideração esses e mais outros fatores 

apresentados e estudados, a ponte pênsil foi a escolhida como a mais viável 

para o caso. 

 
5.4. Modelagem 

Como o trabalho aqui desenvolvido se trata de uma concepção de ponte, 

desde seu traçado até sua análise estrutural e detalhamento, os parâmetros 

inicias são determinados de forma prévia e com base em outras construções 



do mesmo tipo, tais como a Golden Gate e Great Bridge. Definiu-se então 

alguns parâmetros de projeto, tais como distância entre os mastros, entre 

pilares, entre os cabos verticais e o gabarito da ponte. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado de todo o processo de estudo é o modelo à ser utilizada no 

projeto, assim como o início da análise dos seus elementos estruturais. 

 

FIGURA 1 - MODELO GERADO PELA METODOLOGIA. (Fonte: Os Autores.)

       

 
Até determinada fase do projeto, conclui-se a partir de estudo das 

condicionais do local, o melhor traçado para a ponte, segundo aspectos de 

infraestrutura das vias ligadas à ela. Assim definido o traçado e o comprimento 

do trajeto e do vão entre continente e ilha optou-se estrutura pênsil. 

Após a análise de dimensões, das restrições de dimensão, definição de 

parâmetros pré adotados para o projeto, modelou-se então a ponte, 

realizando uma aproximação do traço do cabo principal para que se inicie os 

estudos estruturais e detalhamento da ponte. 
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