
O viaduto estaiado da Estação da Lapa, concluído em 1980, foi o primeiro no Brasil 
projetado e construído com este tipo de solução estrutural. Os 16 estais, cada um 
composto de 4 tirantes, eram originalmente constituídos no total de 970 cordoalhas de 
 12,7mm, fixados no topo de uma mastro em concreto armado com 50 metros de 
altura, posicionado externamente ao tabuleiro assimétrico e esconso.  

Uma inspeção de emergência revelou que 9 entre os 64 tirantes individuais 

apresentavam grave perda de seção devido ao avançado processo corrosivo na 

extremidade superior dos tirantes. Devido à altura considerável do mastro, a segregação 

da água da nata de injeção à base de cimento no topo dos tirantes resultou na ausência 

de proteção para o trecho superior das cordoalhas.  

O prédio principal da Estação utiliza cabos retos ou estais na sua solução estrutural 

original, estes também comprometidos, conforme verificado durante inspeção. Decidiu-

se então pela substituição das cordoalhas existentes no viaduto e no prédio da Estação 

por uma nova geração de cabos galvanizados, sem aderência, com proteção de cera à 

base de petróleo e dutos plásticos, que além da proteção mais eficiente, permitem a 

substituição individual de cordoalhas em caso de deterioração futura.     

Foram instalados permanentemente sensores de deformação “strain-gages” nestas 

cordoalhas, de forma a possibilitar a determinação da carga real mobilizada durante a 

sua ativação, mantendo as cordoalhas de um tirante com o mesmo nível de 

carregamento. Estes sensores permitem o monitoramento periódico com extensometria, 

determinando o comportamento das estruturas sob carga.  

Foto 1 - Vista Geral da Estação da Lapa e seus tirantes 



Foto 2 - Guindaste utilizado para alcançar o topo dos tirantes e vistoriar os tirantes 

Foto 3 - Homens trabalhando na retirada do revestimento do 

tirante para instalação do sensor 



Foto 4 - Sensores instalados e protegidos no tirante 

Foto 5 - Detalhe da base e dos tirantes 



Foto 6 - Vista da base do tirante e do escoramento de parte da Estação da Lapa 

Foto 7 – Sensor de deformação “strain gage” instalado no escoramento da laje na Estação da 

Lapa 



Foto 8 - Detalhe da corrosão no tirante 




