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Uma nova ponte de vidro foi inaugurada na China. Com 488 metros de comprimento e a uma altura de
218 metros do chão, esta ponte que irá provocar as mais variadas sensações a quem a visitar.

Para quem não tem vertigens
Inaugura recentemente, a ponte de vidro construída em Hebei, uma província da República Popular da
China, passa assim a ser a ponte de vidro mais longa em todo o mundo.
O seu chão é composto por 1077 placas de vidro, cada uma com 4 centímetros de espessura,
penduradas numa estrutura reforçada por 12 cabos, que na sua totalidade equivalem a 126 toneladas.
Construída pela empresa Bailu Group, entre dois penhascos, teve cerca de 3 mil visitantes no dia em que
foi aberta ao público. Esta ponte pode causar vertigens a muita gente mas está construída de forma a
suportar terramotos de, até 6 graus de magnitude e furacões de força 12, a maior escala de Beaufort.

Todas as garantias de segurança
A nossa ponte foi projetada para aguentar mais de 3 mil pessoas, mas para garantir a segurança de
todos os turistas só aceitamos 600 pessoas ao mesmo tempo na estrutura
Declarou Yang Shaobo, diretor da empresa responsável pela obra.
Para além disso, vários são os funcionários que, diariamente, irão inspecionar o estado da ponte. Outra
das ofertas é o auxilio, por guardas da ponte, que irão ajudar os visitantes que, apesar de quererem fazer
a travessia da plataforma, possam ter algum medo de o fazer.
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Até então a ponte de vidro mais longa era a situada no Parque Natural de Zhangjiajie, também na China.
Esta ponte, que serviu de inspiração para as Montanhas Aleluia do filme Avatar, deixará de ser a maior no
que diz respeito ao comprimento, mas continua a ser a mais alta, uma vez que está a 300 metros do
chão, mais 82 metros que a inaugurada esta semana.
Se for até lá faça um vídeo do seu passeio e partilhe connosco a sua emoção.
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