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Tema: Reforço Estrutural 

VIGAS VAGONADAS E A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

Sandro Augusto Machado Bispo dos Santos 
 
Resumo 
As vigas metálicas possuem grande facilidade para apresentar deformações visíveis aos olhos 

leigos. Várias são as soluções encontradas ao longo dos anos para corrigir tais imperfeições. As 

vigas vagonadas são uma delas. Recebem este nome devido ao seu uso nas vigas de suporte 

do vagões de trens. Consistem basicamente em aplicações de tensões através de cabos presos 

às vigas deformadas e estas tensões geram forças que reduzem as deformações a zero ou 

muito próximo disso. Além de reforço estrutural, as vigas vagonadas também são utilizadas em 

concepções arquitetônicas contemporâneas e auxiliam na estabilidade de estruturas de 

grandes vãos. O objetivo da pesquisa era, através de um roteiro de cálculo, encontrar a melhor 

disposição e quantidade de cabos para se reduzir deformação excessiva em vigas metálicas. 

Utilizou-se a metodologia de pesquisa experimental, na cidade de Manaus, no Aeroporto 

Internacional Eduardo Gomes, no qual se fez o uso do conceito de viga vagonada para reduzir 

deformação excessiva devido a flambagem nas vigas metálicas em perfil VS da pele de vidro do 

terraço panorâmico. Os resultados encontrados foram satisfatórios e permitiram a redução da 

deformação apresentada a zero, possibilitando o uso de perfis leves que não comprometiam a 

estrutura existente com sobrecargas elevadas. 

Palavras-chave: Viga Vagonada; Perfil; Deformação; Reforço. 
 

WAGON BEAMS AND THE STRUCTURAL RECOVERY  
Abstract 
The steel beams are easy to present visible deformations to the lay eyes. There are too many 
solutions which were found through the years to help correct that imperfections. The wagon 
beams are an example of it. The system consists basically in steel cables fixed to the beams 
and tensions are applied to these cables, generating forces which reduce the deformations 
until zero or near that. Besides of the structural recovery, the wagon beams are used in 
modern architectural conceptions and help the stability of structures with big lengths. The 
research objective was, with a calculation script, to find the best disposition and cables 
quantity which would be necessary to reduce the excessive deformation in that steel beams. It 
was used the experimental research methodology, at the city of Manaus, in the Eduardo 
Gomes International Airport, where was used the concept of this type of recovery structural to 
reduce excessive deformation at welded steel beams of the glass panel located at the airport 
terrace. The results found were satisfactory and could reduce the existent deformation until 
zero, letting the use of slim steel beams which didn’t compromise the existent concrete 
structure.  
Keywords: Wagon beams; Deformations, Recovery; Structural. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
A necessidade de reforço estrutural é uma constante na vida de qualquer engenheiro. Desde 

as primeiras obras da humanidade, soluções eram criadas com o passar dos anos e o avanço 

das tecnologias. A utilização de vigas vagonadas é uma dessas soluções e que surgiu no final do 

século XVIII, com a construção das primeiras pontes e viadutos em ferro fundido na Europa. Ao 

longo dos anos, o conceito de vigas vagonadas se ampliou e, além de reforço estrutural, 

atualmente é utilizado em concepções arquitetônicas modernas e inovadoras. 

O tema pretendido comporta vários desdobramentos, mas o que se pretende com o artigo 

científico elaborado com base nas vigas vagonadas é explicar como é possível o uso deste 

recurso para recuperação estrutural de vigas metálicas deformadas, diminuindo curvas e 

flechas visualmente perceptíveis.  

Considerando-se o problema de pesquisa, faz-se necessário estabelecer objetivos que possam 

dar um direcionamento para o presente artigo, no sentido de se alcançar os resultados 

pretendidos. Assim, o objetivo geral deste trabalho consistiu em verificar durante a obra de 

reforma e ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes 

em Manaus-Amazonas, na execução da pele de vidro do terraço panorâmico uma forma de 

reduzir a deformação excessiva devido à flambagem nas vigas metálicas soldadas.  

Como os perfis metálicos se apoiavam em uma estrutura de concreto existente em balanço e 

que já estava sobrecarregada, foi necessário se optar por uma solução para reforço estrutural 

leve e que não gerasse mais sobrecarga além da já existente. O vagonamento das vigas 

deformadas foi a solução encontrada e que geraria menor impacto na visibilidade do pátio de 

aeronaves. Cálculos foram feitos para dimensionamento da bitola e quantidade de cabos de 

aço que funcionariam como tirantes, além da escolha das chapas e barras de ancoragem que 

seriam presas a viga em questão.  

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Com relação à metodologia, no artigo científico desenvolvido, foi utilizada a pesquisa 

experimental [7], a qual consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis 

que seriam capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos 

que a variável produz no objeto. 

Dessa forma, o trabalho pretendido foi conduzido através da análise de um experimento sobre 

as vigas metálicas do terraço panorâmico do Terminal de Passageiros do Aeroporto 

Internacional Eduardo Gomes, com dimensionamento e elaboração de roteiros de cálculo para 

se chegar a um resultado ao final da atividade de pesquisa. 

 
 



                                                                              
 

________________________________ 
 * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

3 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O estudo de caso analisado para concretização deste trabalho consiste na obra de Ampliação e 

Reforma do Terminal de Passageiros I (TPS-I) do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em 

Manaus no estado do Amazonas.  

A edificação em questão foi construída na década de 70 e era composta basicamente por 

estrutura de concreto armado e estruturas espaciais de aço. O terminal de passageiros 

existente contemplava uma área de 39.483,62 m² e um estacionamento com 25.608,77 m², 

totalizando 65.092,39 m². Com a ampliação, o terminal de passageiros I passou a ter 97.258,55 

m² e o estacionamento 192.431,49 m², totalizando uma área total ampliada de 289.690,04 m². 

Entre essa grande quantidade de metros quadrados de ampliação, pode-se destacar o 

aumento da praça de alimentação, que até então, era composta apenas por um restaurante 

localizado no terraço do prédio. Com o novo projeto, uma nova praça de alimentação foi 

construída juntamente com um terraço panorâmico com pele de vidro que permitiria a 

visibilidade das aeronaves pousando e decolando na pista.  

O presente estudo de caso trata exatamente desta pele de vidro e a estrutura metálica que a 

sustenta. Esta estrutura está apoiada em outra já existente e que está em balanço, ou seja, 

teria que ser utilizado uma estrutura de aço leve que não sobrecarregasse a marquise em 

balanço. Optou-se então pelo uso de perfis soldados, que apresentam uma composição (alma-

mesa) mais esbelta e consequentemente pesam menos que os perfis laminados (I, W, H, entre 

outros), mais comumente usados na obra.  

Por serem mais esbeltos, os perfis soldados são mais suscetíveis aos efeitos de flambagem por 

flexão e local. Segundo Pfeil [3], ao contrário do esforço de tração, que tende a retificar as 

peças reduzindo o efeito de curvaturas iniciais existentes, o esforço de compressão tende a 

acentuar esse efeito. No caso da pele de vidro, as cargas de vento laterais gerariam esforços de 

compressão que poderiam gerar este efeito de flambagem. Além disso, por se tratar de uma 

viga com um vão expressivo, de aproximadamente 15,00 m, as flechas imediatas e a longo 

prazo seriam grandes e visíveis a olho nu, o que traria desconforto aos usuários, apesar de não 

apresentar insegurança quanto a sua resistência. Ou seja, estava dentro dos estados limites 

últimos porém não atenderia ao estados limites de serviço.  

Como não se podia usar outro perfil a não ser o soldado, usou-se então a solução de “vagonar” 

estes perfis, reduzindo assim as flechas e os efeitos de flambagem que poderiam surgir.   

Conforme explanação a seguir, foram dimensionadas duas linhas de cabos que seriam fixas a 

montantes soldados nos perfis metálicos. Estes cabos seriam tensionados através de 

esticadores, e esta protensão geraria esforços verticais que empurrariam a viga de volta ao seu 

estado inicial, eliminando a flecha. 
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3.1 Dimensionamento 

 

Encontrando as equações da flecha máxima (f) para vigas biapoiadas com carregamento 

distribuído e carregamento concentrado: 

 

 

Figura 7 – Carregamento distribuído ao longo da viga (Fonte: Elaborada pelo autor) 

 

𝑓 =
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
   (1) 

   

 

 

Figura 8 – Carregamento concentrado devido ao vagonamento na viga. (Fonte: elaborada pelo 

autor) 

 

𝑓 =

𝑃𝐿

3
∗(3𝐿2−4(

𝐿

3
)

2
)

24𝐸𝐼
   (2) 

 

 

Como, no caso da viga em questão, há uma carga distribuída “q” existente que será 

equilibrada por forças “P” que surgirão a partir do tensionamento dos cabos de aço, pode-se 

igualar as equações de flecha máxima (1) e (2) da seguinte forma: 
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5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
=  

𝑃𝐿

3
∗(3𝐿2−4(

𝐿

3
)

2
)

24𝐸𝐼
   (3) 

 

5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
=  

𝑃𝐿

3
∗(3𝐿2−4

𝐿2

9
)

24𝐸𝐼
   (4) 

 

5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
=  

𝑃𝐿
3

∗ (
27𝐿2 − 4𝐿2

9
)

24𝐸𝐼
   (5) 

 

5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
=  23𝑃𝐿³

648𝐸𝐼
   (6) 

 

3240𝑞𝐿4 =  8832𝑃𝐿³   (7) 

 

𝑃 =
3240𝑞𝐿

8832
   (8) 

 

𝑃 = 0,367𝑞𝐿   (9) 

 

Como carregamentos foram considerados a carga de vento, a carga relativa ao peso do vidro e 

a carga referente ao peso próprio da viga metálica: 

 

qvento = 0,203 t/m               qvidro = 0,175 t/m              qpróprio = 0,097 t/m 

 

Devido a viga metálica estar inclinada 30º em relação ao eixo y, houve a necessidade da 

decomposição das cargas de vento (horizontal) e do vidro (vertical) para que fosse possível 

encontrar a carga qx, incidente no eixo x: 
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3.1.1 Decomposição da carga relativa ao vento: 

 

                           
Figura 9 – Decomposição de forças devido ao vento (Fonte: Elaborada pelo autor) 

 

qventox = qvento * cos 30º   (10) 

 

qventox = 0,203 * 0,866   (11) 

 

qventox = 0,176 t/m   (12) 

 

 

3.1.2 Decomposição da carga relativa ao peso do vidro: 

 

                                  

Figura 10 – Carregamento distribuído ao longo da viga (Fonte: Elaborada pelo autor) 
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qvidrox = qvidro * sen 30º   (13) 

qvidrox = 0,175 * 0,50   (14) 

qvidrox = 0,0875 t/m   (15) 

 

3.1.3 Somatória das cargas qx  (12) e (15) decompostas e o peso próprio: 

 

qx = qventox + qvidrox + qpróprio   (16) 

 

qx = 0,176 + 0,0875 + 0,097   (17) 

 

qx = 0,3605 t/m   (18) 

 
Substituindo o valor de qx (18) na fórmula (19) encontrada de “P”, tem-se: 

 

P = 0,367qL   (19) 
 

P = 0,367 ∗ 0,3605 ∗ 15,00   (20) 
 

P = 1,98 t ≅ 2,00t   (21) 
 

 

Descoberto o  valor de “P” (21) e estipulando-se uma altura “h” para o montante da viga 

vagonada, é possível se encontrar um ângulo e decompor a força que será a aplicada no cabo 

de aço, denominada Pcabo. 

 

         

 

Figura 11 – Decomposição de forças ao longo dos cabos. (Fonte: Elaborada pelo autor) 
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Para h=80 cm, tem-se: 

 

Figura 12 – Decomposição da força Pcabo1. (Fonte: Elaborada pelo autor) 

 

𝑠𝑒𝑛 9,09º =
𝑃

𝑃𝑐𝑎𝑏𝑜1
   (22) 

𝑃𝑐𝑎𝑏𝑜1 =
𝑃

𝑠𝑒𝑛 9,09º
   (23) 

𝑃𝑐𝑎𝑏𝑜1 =
2,00

0,16
   (24) 

𝑃𝑐𝑎𝑏𝑜1 = 12,5 𝑡    (25) 

Para dois cabos, Pcabo1 será igual a 6,25 t. Através de catálogos pode-se dimensionar a bitola 

dos cabos e o tipo de esticador a ser utilizado, conforme tabelas abaixo. Foram selecionados 

cabos de aço com bitola de 7/16” (11,10mm) e esticadores de 1¼” x 12” com as duas pontas 

tipo olhal. 

 

 

Figura 13 – Catálogo de diâmetro de cabos de aço (Fonte: NBR ISO 2408:2008). 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLvYwIaSkMcCFcaGkAodOdIHcQ&url=http://solucoesrep.com.br/index.php?pagina%3Dprodutos_siva%26id%3D3&ei=og_BVbv_GcaNwgS5pJ-IBw&bvm=bv.99261572,d.Y2I&psig=AFQjCNFKwcsPcZBq5mDbOFyBbkM1TnHzxg&ust=1438801982015921
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Figura 14 – Catálogo de esticadores forjados (Fonte: Catálogo Quality Fix do Brasil). 

 

3.1.4 Dimensionamento das chapas-montante 

 
Adotando chapas ASTM A36 – (fy = 250 MPa) FS=2,0, tem-se: 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIj-opqUkMcCFQuHkAoda5YDxg&url=http://qualityfix.com.br/produtos/cabos-de-aco-e-acessorios/esticadores/esticador-forjado-de-alta-capacidade/&ei=5BHBVYj8LYuOwgTrrI6wDA&bvm=bv.99261572,d.Y2I&psig=AFQjCNHUZj0GG5LbRcil4z82c-JHeYy3rg&ust=1438802768315471
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Figura 15 – Modelo de chapa montante (Fonte: Elaborada pelo autor) 

 

𝐴 =
𝑃

𝜎 
   (26) 

 

𝑨 =
𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟓𝟎∗𝟏𝟎𝟔

𝟐

   (27) 

 

𝐴 = 0,00016 m² = 1,6 cm²   (28) 

 

Adotando uma chapa com espessura e = 8 mm, tem-se: 

 

𝐴 = 𝑏 ∗ 𝑒   (29) 

 

1,6 = 0,8 ∗ 𝑏   (30) 

 

𝒃 = 𝟐 𝒄𝒎   (31) 

 

Apesar de apenas 2cm atender às necessidades de cálculo, em se tratando de execução, esta 

dimensão não seria possível pois não teria espaço para passar dois cabos de aço de bitola de 
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7/16”. Com isso, respeitando os espaçamentos mínimos entre furos e distâncias mínimas entre 

furos e bordas de chapas, tem-se: 

 

 

Figura 16 – Espaçamentos construtivos mínimos recomendados para conectores (Fonte: Pfeil, 2008) 

 

Conforme figura acima, na qual são estipuladas distâncias mínimas para bordas e entre-furos, 

a chapa-montante ficou com a seguinte disposição: 

 

          

Figura 17 – Dimensões finais da chapa-montante (Fonte: Elaborada pelo autor) 

 

Tendo em vista que a chapa-montante tem uma altura de 950mm e estará sujeita a esforços 

de flexão, convém o dimensionamento de enrijecedores para estabilizar o conjunto no 

momento da protensão dos cabos.  

 

3.1.5 Dimensionamento dos enrijecedores 
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Figura 18 – Modelo de enrijecedor (Fonte: Elaborada pelo autor) 

 
3.1.5.1 Flambagem Local 

 

ℎ

𝑡
< 0,55 ∗ √

𝐸

𝑓𝑦
= 16 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑦 = 250𝑀𝑃𝑎    (32) 

 

ℎ

1,25
< 16     (33) 

 

ℎ < 20 𝑐𝑚   (34) 

 

3.1.5.2 Flexão da chapa 

𝐼𝑦 =  
𝑏ℎ3

12
     (35) 

 

𝐼𝑦 =  
20 ∗ 1,253

12
= 3,25 𝑐𝑚4    (36) 

 

𝐼𝑥 =  
1,25 ∗ 20³

12
= 833,33 𝑐𝑚4   (37) 

 

3.1.5.3 Módulo resistente 
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𝑊𝑥 =  
𝐼𝑥

𝑦
    (38)  

 

𝑊𝑥 =
833,33

10
= 83,33 𝑐𝑚³     (39) 

 

3.1.5.4 Área da seção 

 

𝐴 = 20 𝑥 1,25 = 25,00 𝑐𝑚²   (40) 
 

3.1.5.5 Raio de giração segundo y 

𝑟𝑦 =  √
𝐼𝑦

𝐴
     (41) 

 

𝑟𝑦 =  √
3,25

25
 = 0,36    (42) 

 

3.1.5.6 Momento de inércia à torção (It) 

 

𝐼𝑡 =
hx ∗ t3

3
     (43) 

 

𝐼𝑡 =
20 ∗ 1,253

3
= 13,02    (44) 

 

3.1.5.7 Módulo resistente plástico (Z) 

 

𝑍 =
20² ∗ 1,25

4
 = 125   (45)  
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3.1.5.8 Valor de Lp 

 

𝐿𝑝 =
0,13 ∗ E ∗ ry

Me
∗  √𝐼𝑡 ∗ 𝐴    (46)  

 

𝐿𝑝 =
0,13 ∗ E ∗ ry

Z ∗ fy
∗  √𝐼𝑡 ∗ 𝐴    (47)  

 

𝐿𝑝 =
0,13 ∗ 20500 ∗ 0,36

125 ∗ 25
∗  √13,02 ∗ 25     (48) 

 

𝐿𝑝 = 0,307 ∗ 18,04 = 5,54 𝑐𝑚     (49) 

 

3.1.5.9 Valor de Lr 

 

𝐿𝑟 =
1,95 ∗ Cb ∗ E ∗ ry

Wx ∗ fy
∗  √𝐼𝑡 ∗ 𝐴   (50)   

 

𝐿𝑟 =
1,95 ∗ 1 ∗ 20500 ∗ 0,36 

83,33 ∗ 25
∗  √13,02 ∗ 25    (51)  

 

𝐿𝑟 = 124,62 𝑐𝑚   (52) 

 

3.1.5.10 Comparação de Lb com Lp (49) e Lr  (52): 

Como a chapa não é contida lateralmente na extremidade em que atua a carga, Lb será 

tomado igual a duas vezes a largura (20cm); 

 

Lb = 20 x 2 = 40 cm   (53) 



                                                                              
 

________________________________ 
 * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

15 

 

Lp = 5,54 cm < Lb = 40 cm < Lr = 124,52 cm   (54) 

 

3.1.5.11 Momento resistente 

 

𝑀𝑛 = Mpl − (Mpl − Mr) (
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)     (55) 

 

𝑀𝑛 = Z ∗ fy − (Z ∗ fy − Wx ∗ fy) (
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)  (56)   

 

𝑀𝑛 = 125 ∗ 25 − (125 ∗ 25 − 83,33 ∗ 25) (
40 − 5,54

124,62 − 5,54
)    (57)  

 

𝑀𝑛 = 3125 − 301,47     (58) 

 

𝑀𝑛 = 2823,53 kN . cm     (59) 

 

3.1.5.12 Solicitação de cálculo 

 

Md = Vd * 20 cm   (60) 

 

Md = 126,50 kN * 20 cm = 2530 kN.cm   (61) 

 

Md < 0,9 * Mn   (62) 

 

2530,9 * 2823,53 = 2541,18 (OK)    (63) 

 

 
3.1.6 Verificação da chapa da extremidade 
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Adotando uma chapa com espessura de 12,5mm e um esforço de tração equivalente a 12,5 

toneladas, tem-se: 

 
3.1.6.1 Ruptura da seção líquida 

 

𝐴𝑛 = [20 − 1(3,2 + 0,35)] ∗ 1,25     (64) 
 

𝐴𝑛 = 20,56 𝑐𝑚²   (65) 

 

𝑅𝑑 =  𝐴𝑛 ∗
0,6 ∗ 𝑓𝑢

𝛾𝑎2
  , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝛾𝑎2 = 1,35    (66) 

 

𝑅𝑑 =  20,56 ∗
0,6 ∗ 40

1,35
  = 365,5 𝑘𝑁   (67) 

 

𝑁𝑑 =  1,4 ∗ 125  = 245 𝑘𝑁   (68) 

 

𝑅𝑑 > 𝑁𝑑  (𝑂𝐾)   (69) 

 

3.1.7 Dimensionamento dos Conectores  

 

𝑅𝑛𝑣 ≥ 1,4 ∗ 125 = 175 𝑘𝑁    (70) 

 

𝑅𝑛𝑣 ≥ 0,40 ∗ 𝐴𝑔 ∗ 𝑓𝑢   (71) 
 

𝑅𝑛𝑣 ≥ 0,40 ∗ 𝜋
𝑑2

4
∗ 𝑓𝑢    (72) 

 

𝑅𝑛𝑣 ≥ 0,40 ∗ 𝜋
𝑑2

4
∗ 400 ∗ 106   (73) 

 

𝑅𝑛𝑣 ≥ 125,66 ∗ 106 ∗ 𝑑2  (74) 
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125,66 ∗ 106 ∗ 𝑑2  ≥   175 ∗ 103   (75) 

 

𝑑²  ≥   1,39 ∗ 10−3   (76) 

 

𝑑 = 0,037 𝑚 = 37 𝑚𝑚 = 1" 1/2    (77)  
 

 

Optou-se por conectores do tipo barra rosqueada com bitola de 1” ½ , equivalentes a 37 mm. 

Com todos os elementos dimensionados, montou-se um projeto executivo (em anexo) que foi 

passado para a empresa responsável, a qual executou o reforço, conforme fotos abaixo: 

 

  

Figura 19 – Montagem da estrutura de 

suporte da pele de vidro do Terraço 

Panorâmico (Fonte: Arquivo Pessoal) 

Figura 20 – Montagem da estrutura de 

suporte da pele de vidro do Terraço 

Panorâmico (Fonte: Arquivo Pessoal) 

  

Figura 21 – Estrutura de suporte montada 

(Fonte: Arquivo Pessoal) 

Figura 22 – Perfil com flambagem excessiva 

(Fonte: Arquivo Pessoal) 
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Figura 23 - Início da montagem dos cabos e 

chapas montantes (Fonte: Arquivo Pessoal) 

Figura 24 - Detalhe do esticador e chapa 

montante (Fonte: Arquivo Pessoal) 
 

  

Figura 25 - Detalhe das chapas de 

extremidade, conector e esticador (Fonte: 

Arquivo Pessoal) 

Figura 26 - Estrutura com os cabos 

tensionados e correção da flecha (Fonte: 

Arquivo Pessoal) 

 

 

Figura 27 - Cabos tensionados e flecha 

corrigida (Fonte: Arquivo Pessoal) 

Figura 28 - Instalação dos vidros com cabos 

tensionados (Fonte: Arquivo Pessoal) 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
 

________________________________ 
 * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

19 

 

  

Figura 29 - Vidros laterais instalados 

(Fonte: Arquivo Pessoal) 

Figura 30 - Vista externa Pátio de 

Aeronaves (Fonte: Arquivo Pessoal) 

 
 
4  CONCLUSÃO 
 
O presente artigo mostrou que o vagonamento de vigas como reforço estrutural possibilitou a 

execução de uma estrutura complexa. Apesar de ser uma solução adotada há muito tempo em 

vários tipos de estruturas e edificações, mesmo com todas as modernidades da construção 

civil, as vigas vagonadas ainda são uma solução rápida, prática e eficaz. 

Em busca de se manter as premissas iniciais propostas pelo projeto básico, no Terminal de 

Passageiros I do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes utilizou-se tal reforço 

estrutural para montar uma pele de vidro de grandes vãos. O objetivo do experimento foi 

alcançado com a redução das flechas iniciais apresentadas através do tensionamento dos 

cabos instalados nas vigas.  

Difundida por países da Europa em pontes, passarelas e fachadas de vidro, a técnica do 

vagonamento pode ser aplicada na região, por se tratar de uma solução barata, eficaz e de 

fácil manuseio e instalação. Trabalhando em conjunto com a arquitetura, pode se gerar 

composições arquitetônicas modernas e possibilitar estruturas com vãos cada vez maiores.  

 
Agradecimentos 
 
Agradecer ao professor engenheiro civil calculista Ruy Fernando Ribeiro da Fonseca, o qual me 

apresentou a ideia proposta para elaboração do reforço estrutural e auxiliou na busca de 

material referente ao assunto. Além do corpo técnico, agradecer a minha família, em especial 

minha mãe Sandra Maria Machado de Assis que sempre incentivou meus estudos e minha 

noiva Marcella Cavalcante Antunes que sempre está ao meu lado proporcionando segurança e 

conforto nas tomadas de decisões da vida. 

 



                                                                              
 

________________________________ 
 * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

20 

 
 
 
5 REFERÊNCIAS 
 
1. ALVES DE LIMA, Paulo Henrique. Estruturas Vagonadas em Aço: Concepção, 

Dimensionamento e Aplicações na cidade de João Pessoa. João Pessoa, UFPB, 2012. 

2. CABRAL, Sandro V. S. ; BRAGA, Bernar H. G.; LIMA, Paulo H. A.; CABRAL, Tamires O. 

Estruturas Vagonadas em Aço: Concepção, Dimensionamento e Aplicações. In: CONGRESSO 

LATINOAMERICANO DA CONSTRUÇÃO METÁLICA. São Paulo – SP. 2012. 

3. PFEIL, Walter; PFEIL Michéle. Estruturas de Aço – Dimensionamento Prático de Acordo com 

a NBR 8800:2008. Rio de Janeiro: LTC, 2008 

4. BELLEI, I. Edifícios Industriais em Aço. São Paulo: Pini, 1998. 

5. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 8800:2008. Projeto de 

Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios. Rio de Janeiro, ABNT, 

2008. 

6. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14762:2010. 

Dimensionamento de Estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio. Rio de Janeiro, 

ABNT 2010. 

7. GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 2008. 


