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Introducção
O Manual de Detalhes Estruturais do programa
de cálculo de estruturas, contém as imagens dos detalhes fornecidos
com o programa em formato DXF. Estes detalhes podem acompanhar a documentação do projecto, e podem ser incorporados nos
planos de composição. Todos os ficheiros de detalhes construtivos instalam-se de forma automática numa directoria de nome DXF
dentro da directoria do programa, habitualmente C:\TRICALC.
Os detalhes fornecem-se a titulo exemplificativo. Se o utilizador quiser incluir algum destes desenhos nas folhas do projecto,
deve considerar se as hipóteses de cálculo utilizadas e a modelação da estrutura são coerentes com os detalhes seleccionados.
Em qualquer caso, os desenhos podem ser modificados ao critério do utilizador com qualquer programa de desenho que possa
importar ficheiros de formato DXF, como o programa Tricalc.Cad da
.
Os detalhes estão organizados em capítulos. O índice de cada capítulo inclui uma listagem com detalhes correspondentes a
esse mesmo capítulo. Apresenta-se igualmente uma listagem de detalhes que, aparecendo noutro capítulo mais adequado, contêm
o elemento estrutural a que faz referência o capítulo actual (por exemplo o pilar).
Os detalhes estão organizados em ‘layers’ que permitem gerir a informação contida em cada um deles. Nem todos os ‘layers’
aparecem em todos os detalhes. Os ‘layers’ que contêm o mesmo tipo de informação têm a mesma nomenclatura. Os textos, por
exemplo, fornecem-se em português e castelhano em ‘layers’ independentes. A organização dos ‘layers’ dos detalhes é a seguinte:
TXT_PORTU
TXT_CAST
BORDES
COTAS
TRAMAS
EXTRA
ARM_VIGA
ARM_PILAR
ARM_MURO
ARM_INF
ARM_SUP
ARM_ABACO
ARM_ZUN
ARM_ESP
ARM_REF
AC_VIGA
AC_PILAR
AC_PLACA
AC_SOLD
AC_REF
FR_VIGA
FR_ALIGER
PRD_HORIZ
PRD_VERT
PRD_EST
PRD_REF

Textos em português
Textos em castelhano
Linhas de contorno de peças e grafismos de corte
Cotas e textos de cotas
Padrões e malhas
Separadores, pés de pato e lâmina asfáltica.
Armadura de vigas
Armadura de pilares
Armadura de muros de cave
Armadura inferior de lajes e sapatas
Armadura superior de lajes
Armadura de ábacos e punçoamento
Armadura de vigas de laje
Armadura de esperas
Armadura de reforço
Vigas de perfil metálico
Pilares de perfil metálico
Placas de ancoragem
Cordões de soldadura
Reforços de perfis metálicos
Vigotas de lajes aligeiradas
Elementos aligeirantes de lajes (abobadilhas e blocos de cofragem)
Armadura horizontal de paredes resistentes
Armadura vertical de paredes resistentes
Armadura transversal de paredes resistentes
Reforços em paredes resistentes

A informação de cada descrição de desenhos organiza-se segundo o seguinte esquema:

Nome do detalhe

Código do detalhe

Nome do ficheiro DXF

Versão do detalhe

Zona de desenho

Notas

Capítulo EHS – Estruturas Betão Pilares

C A P I T U L O

E H S

Estruturas Betão Pilares
INDICE DE DETALHES
EHS-01
EHS-02
EHS-03
EHS-04
EHS-05
EHS-06
EHS-07

Ligação viga-pilar interior
Ligação viga-pilar à face
Ligação viga-pilar de canto
Ligação interior viga-pilar sem dobragem de armadura
Ligação à face viga-pilar sem dobragem de armadura
Ligação de canto viga-pilar sem dobragem de armadura
Ligação interior viga-pilar cirular

DETALHES RELACIONADOS:
CSZ-01
CSZ-02
CSZ-03
CCS-01
CCS-02
EHR-05
EHR-06
EHR-07
EHL-05
EHL-06
EHL-07
EHL-08
EHL-09
EHL-10
CSL-02
CSL-03
CSL-04
CSL-05
CSL-06
CSL-07
CSL-08
CSL-09
EHM-02

Ligação sapata isolada-pilar centrado
Ligação sapata isolada-pilar á face
Ligação sapata isolada-pilar de canto
Muro com pilar embutido desde a sapata
Muro com pilar embutido no topo
Armadura de ábaco em pilar de fachada
Armadura de ábaco em pilar interior
Armadura de ábaco em pilar de canto
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar de canto (3 ramos)
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar de canto (5 ramos)
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar de canto (2 ramos)
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar de canto (3 ramos)
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar interior (4 ramos)
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar interior (8 ramos)
Encontro de pilar centrado com laje de fundação
Encontro de pilar de fachada com laje de fundação
Encontro de pilar de esquina com laje de fundação
Encontro de pilar centrado com laje vigada de fundaçao
Encontro de pilar de fachada com laje vigada de fundação
Punçoamento de pilar centrado na laje de fundação
Punçoamento de pilar de fachada em laje de fundação
Punçoamento de pilar de esquina em laje de fundação
Pilar saliente parcialmente embebido em parede de betão
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EHS-01

Ligação viga-pilar interior
V2.0

Armadura do pilar

Esperas do pilar

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Lb

tg ß<=1/6

EHS-01.DXF

<=s
s
<=s
5 cm

Armadura de viga

5 cm

Tipo 1

SECÇÃO A-A
A

B

s

A

Tipo 2

Tipo 3

SECÇÃO B-B

B

PLANTA

NOTAS:
◼ Os recobrimentos serão de 20 mm em ambiente normal e de 30 mm em ambiente agressivo.
◼ A patilha de fecho do estribo vai-se alternando entre estribos consecutivos em sequência helicoidal, dentro de cada

troço do pilar.

◼ A separação de estribos no interior do nó será a mesma que no pilar, excepto em determinadas zonas sísmicas onde

possa requerer-se um cálculo específico para o nó.
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EHS-02

Ligação viga-pilar à face
V2.0

Armadura do pilar

EHS-02.DXF

Esperas do pilar

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar

Lb

<=s
s
<=s

Armadura de viga
5 cm

s

tg ß<=1/6

5 cm

Tipo 1

SECÇÃO A-A
A

B

A

Tipo 2

Tipo 3

SECÇÃO B-B

B

PLANTA

NOTAS:
◼ Os recobrimentos serão de 20 mm em ambiente normal e de 30 mm em ambiente agressivo.
◼

A patilha de fecho do estribo vai-se alternando entre estribos consecutivos em sequência helicoidal, dentro de cada
troço do pilar.

◼ A separação de estribos no interior do nó será a mesma que no pilar, excepto em determinadas zonas sísmicas onde

possa requerer-se um cálculo específico para o nó.
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EHS-03

Ligação viga-pilar de canto
V2.0

Armadura do pilar

EHS-03.DXF

Esperas do pilar

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar

Lb

<=s
s
<=s

Armadura de viga
5 cm

s

tg ß<=1/6

5 cm

Tipo 1

SECÇÃO A-A
B
A

Tipo 2

Tipo 3

SECÇÃO B-B
A

B

PLANTA

NOTAS:
◼ Os recobrimentos serão de 20 mm em ambiente normal e de 30 mm em ambiente agressivo.
◼ A patilha de fecho do estribo vai-se alternando entre estribos consecutivos em sequência helicoidal, dentro de cada

troço do pilares.
◼ A separação de estribos no interior do nó será a mesma que no pilar, excepto em determinadas zonas sísmicas onde

possa requerer-se um cálculo específico para o nó.
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EHS-04

Ligação interior viga-pilar sem dobragem de armadura
V2.0

EHS-04.DXF

Armadura do pilar
Esperas do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar

5 cm Lb
2ø

Patilha armadura do pilar inferior
r=3,5ø
Varões de apoio

Lb'

Armado de viga

5 cm

B

Tipo 1

SECÇÃO A-A

A

A

Tipo 2

Tipo 3

SECÇÃO B-B

B

PLANTA

NOTAS:
◼ Os recobrimentos serão de 20 mm em ambiente normal e de 30 mm em ambiente agressivo.
◼ A patilha de fecho do estribo vai-se alternando entre estribos consecutivos em sequência helicoidal, dentro de cada

troço do pilares.
◼ A separação de estribos no interior do nó será a mesma que no pilar, excepto em determinadas zonas sísmicas onde

possa requerer-se um cálculo específico para o nó.
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EHS-05

Ligação à face viga-pilar sem dobragem de armadura
V2.0

EHS-05.DXF

Armadura do pilar
Esperas do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar

Lb

5 cm
2ø

Patilha armadura do pilar inferior
r=3,5ø
Lb'

Armadura de viga

Barras de sujección
5 cm

SECÇÃO A-A

Tipo 1

B
A

A

Tipo 2

Tipo 3

SECÇÃO B-B

B

PLANTA

NOTAS:
◼ Os recobrimentos serão de 20 mm em ambiente normal e de 30 mm em ambiente agressivo.
◼ A patilha de fecho do estribo vai-se alternando entre estribos consecutivos em sequência helicoidal, dentro de cada

troço do pilares.
◼ A separação de estribos no interior do nó será a mesma que no pilar, excepto em determinadas zonas sísmicas onde

possa requerer-se um cálculo específico para o nó.
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Ligação de canto viga-pilar sem dobragem de armadura
V2.0

EHS-06
EHS-06.DXF

Armadura do pilar
Esperas do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar

Lb

5 cm
2ø

Patilha armadura do pilar inferior
r=3,5ø
Lb'

Armadura de viga

Barras de sujección
5 cm

SECÇÃO A-A

Tipo 1

B
A

A

Tipo 2

Tipo 3

SECÇÃO B-B

B

PLANTA

NOTAS:
◼ Os recobrimentos serão de 20 mm em ambiente normal e de 30 mm em ambiente agressivo.
◼ A patilha de fecho do estribo vai-se alternando entre estribos consecutivos em sequência helicoidal, dentro de cada

troço do pilares.
◼ A separação de estribos no interior do nó será a mesma que no pilar, excepto em determinadas zonas sísmicas onde

possa requerer-se um cálculo específico para o nó.
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Ligação interior viga-pilar cirular sem dobragem de
armadura

EHS-07
V2.0

EHS-07.DXF

Armadura do pilar
Esperas do pilar

5 cm

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar

Lb

ß

Patilha armadura do pilar inferior
r=3,5ø

Lb'

Armadura de viga
Tg ß<=1/6

5 cm

SECÇÃO A-A

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

SECÇÃO B-B

PLANTA

NOTAS:
◼ Os recobrimentos serão de 20 mm em ambiente normal e de 30 mm em ambiente agressivo.
◼ A patilha de fecho do estribo vai-se alternando entre estribos consecutivos em sequência helicoidal, dentro de cada

troço do pilares.
◼ A separação de estribos no interior do nó será a mesma que no pilar, excepto em determinadas zonas sísmicas onde

possa requerer-se um cálculo específico para o nó.
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C A P I T U L O

E A S

Estruturas Perfis Metálicos Pilares
INDICE DE DETALHES
EAS-01
EAS-02
EAS-03
EAS-04
EAS-05
EAS-06
EAS-07
EAS-08
EAS-09
EAS-10

Placa de ligação sem reforços
Placa de ligação com reforços numa direcção
Placa de ligação com reforços em duas direcções
Ligação de suporte metálico em ábaco de esquina
Ligação suporte metálico em ábaco de fachada
Ligação suporte metálico em ábaco interior
Ancoragem de pilar metálico de fachada em fundação com travamento lateral
Ancoragem de pilar metálico central em fundação com travamento em duas laterais
Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação
Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação com travamento vertical numa lateral

EAS-11

Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação com travamento vertical em duas
laterais

DETALHES RELACIONADOS:
EAV-11
EAV-12
EAV-13
EAV-14
EAV-15
EAV-16
EAV-17
EAV-18
EAV-19
EAV-20
EAV-21
EAV-22
EAV-23
EAV-24
EAV-25
EAV-28
EAV-30
EAV-32
EAV-34
EAV-36
EAV-38

Apoio excêntrico de viga em montante (1)
Apoio excêntrico de viga em montante (2)
Encastramento de viga em montante
Apoio centrado de viga centrada em montante (1)
Apoio centrado de viga centrada em montante (2)
União articulada intermédia viga-pilar de fachada com travamento vertical
União articulada superior viga-pilar de fachada com travamento vertical
União rígida intermédia viga-pilar de fachada com travamento horizontal e vertical
União rígida superior viga-pilar de fachada com travamento horizontal e vertical
União articulada intermédia viga-pilar central com travamento vertical
União articulada superior viga-pilar central com travamento vertical
União rígida intermédia viga-pilar central com travamento horizontal e vertical
União rígida superior viga-pilar central com travamento horizontal e vertical
União rígida superior viga-viga-pilar com travamento vertical (1)
União rígida superior viga-viga-pilar com travamento vertical (2)
União de perfis de cimbre na cabeça do pilar
União na cabeça do pilar com perfis de inércia variável
União na cabeça do pilar com travamento lateral
União na cabeça do pilar com travamento em duas laterais
União na cabeça do pilar com inércia variável e travamento numa lateral
União na cabeça do pilar com inércia variável e travamento em duas laterais
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EAS-01

Placa de ligação sem reforços
V2.0

EAS-01.DXF

Pilar metálico

Cordão de soldadura

Maciço de fundaçâo

>=800 mm

Pernos de fixação (aconselhado ø >=20mm)

ALÇADO

Porcas de nivelação
50 mm

Placa de reforço
50 mm

PLANTA
NOTAS:
◼ A placa irá provida de um furo central de 50 mm de diâmetro, de base para um perfeito assentamento sobre o
betão.
◼ Aconselham-se amarrações compostas por quatro barras lisas de aço de 20 mm de diâmetro.
◼ Depois do nivelamento definitivo da placa imobilizar-se-ão as porcas com pontos de soldadura.
◼ O comprimento das barras de amarração será igual à profundidade da fundação, ou pelo menos de 800 mm.

Detalhes estruturais

EAS-02

Placa de ligação com reforços numa direcção
V2.0

EAS-02.DXF

Pilar metálico

Cordão de soldadura
Chapa de reforço

>=50 mm

Maciço de fundação

>=800 mm

Pernos de fixação (aconselhado ø >=20mm)

ALÇADO

50 mm

50 mm

Placa de reforço
Porcas de nivelação

PLANTA
NOTAS:
◼ A placa irá provida de um furo central de 50 mm de diâmetro, de base para um perfeito assentamento sobre o
betão.
◼ Aconselham-se amarrações compostas por quatro barras lisas de aço de 20 mm de diâmetro.
◼ Depois do nivelamento definitivo da placa imobilizar-se-ão as porcas com pontos de soldadura.
◼ As placas serão de 250 mm de altura podendo-se achatar as esquinas livres superiores por corte oblíquo a partir de
uma altura mínima de 50 mm.
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EAS-03

Placa de ligação com reforços em duas direcções
V2.0

EAS-03.DXF

Pilar metálico

Cordão de soldadura
Chapa de reforço

>=50 mm

Maciço de fundação

>=800 mm

Pernos de fixação (aconselhado ø >=20mm)

ALÇADO

50 mm

50 mm

Placa de reforço

Porcas de nivelação

PLANTA
NOTAS:
◼ A placa irá provida de um furo central de 50 mm de diâmetro, de base para um perfeito assentamento sobre o
betão.
◼ Aconselham-se amarrações compostas por quatro barras lisas de aço de 20 mm de diâmetro.
◼ Depois do nivelamento definitivo da placa imobilizar-se-ão as porcas com pontos de soldadura.
◼ As placas serão de 250 mm de altura podendo-se achatar as esquinas livres superiores por corte oblíquo a partir de
uma altura mínima de 50 mm.

Detalhes estruturais

EAS-04

Ligação de suporte metálico em ábaco de esquina
V2.0

EAS-04.DXF

Pilar metálico composto
Placas de união de pilares
Cobrejuntas 6x30 mm

a

a

Perfis em U a igual
distância das faces
superior e inferior
da laje

SECÇÃO A-A

Placas de união de pilares
Cobrejuntas 6x30 mm

Espiral ø8 mm
10 cm

Pilar metálico composto

15 cm

A

A

Perfis em U a igual
distância das faces
superior e inferior
da laje

PERSPECTIVA

PLANTA

NOTAS:
◼ O reforço de punçoamento será composto por quatro perfis metálicos em U de aço de acordo com a documentação.
◼ O pilar receber-se-á do fornecedor com a amarração já incorporada.
◼ Os perfis estarão soldados com o suporte em todo o perímetro de contacto com uma espessura de cordão de 7 mm.
◼ Nos encontros do perfil em U interrompido colocar-se-á uma barra de ferro de continuidade de 6x30 mm de aço
com espessura de cordão de soldadura em todo o seu perímetro de 2.5 mm.
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EAS-05

Ligação suporte metálico em ábaco de fachada
V2.0

EAS-05.DXF

Pilar metálico composto
Placas de união de pilares
Cobrejuntas 6x30 mm

a

a

Perfis em U a igual
distância das faces
superior e inferior
da laje

Placas de união de pilares
SECÇÃO A-A

Cobrejuntas 6x30 mm

Pilar metálico composto
Espiral ø8 mm
Perfis em U a igual

12 cm

distância das faces
superior e inferior
da laje

A

15 cm

A

PERSPECTIVA

PLANTA

NOTAS:
◼ O reforço de punçoamento será composto por quatro perfis metálicos em U de aço de acordo com a documentação.
◼ O pilar receber-se-á do fornecedor com a amarração já incorporada.
◼ Os perfis estarão soldados com o suporte em todo o perímetro de contacto com uma espessura de cordão de 7 mm.
◼ Nos encontros do perfil em U interrompido colocar-se-á uma barra de ferro de continuidade de 6x30 mm de aço
com espessura de cordão de soldadura em todo o seu perímetro de 2.5 mm.

Detalhes estruturais

EAS-06

Ligação suporte metálico em ábaco interior
V2.0

EAS-06.DXF

Pilar metálico composto
Placas de união de pilares
Cobrejuntas 6x30 mm

a

a

Perfis em U a igual
distância das faces
superior e inferior
da laje

Placas de união de pilares

Cobrejuntas 6x30 mm

SECÇÃO A-A

Pilar metálico composto

Perfis em U a igual
distância das faces
Espiral ø8 mm

superior e inferior
da laje

10 cm

PERSPECTIVA

15 cm

A

A

PLANTA

NOTAS:
◼ O reforço de punçoamento será composto por quatro perfis metálicos em U de aço de acordo com a documentação.
◼ O pilar receber-se-á do fornecedor com a amarração já incorporada.
◼ Os perfis estarão soldados com o suporte em todo o perímetro de contacto com uma espessura de cordão de 7 mm.
◼ Nos encontros do perfil em U interrompido colocar-se-á uma barra de ferro de continuidade de 6x30 mm de aço
com espessura de cordão de soldadura em todo o seu perímetro de 2.5 mm.
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Ancoragem de pilar metálico de fachada em fundação
com travamento lateral

EAS-07
V1.0

EAS-07.DXF

Pilar metálico
Cordão de soldadura

Perfil de travamento
Cartela
l1

Maciço de fundaçâo
Pernos de fixação
(aconselhado ø >=20mm)

SECÇÃO A-A

Placa de reforço
Porcas de nivelação
Cartela
50 mm
A

A

50 mm

PLANTA
NOTAS:
◼ A placa irá provida de um furo central de 50 mm de diâmetro, de base para um perfeito assentamento sobre o
betão.
◼ Aconselham-se amarrações compostas por quatro barras lisas de aço de 20 mm de diâmetro.
◼ Depois do nivelamento definitivo da placa imobilizar-se-ão as porcas com pontos de soldadura.
◼ O comprimento das barras de amarração será igual à profundidade da fundação, ou pelo menos de 800 mm.

Detalhes estruturais

Ancoragem de pilar metálico central em fundação com
travamento em duas laterais

EAS-08
V1.0

EAS-08.DXF

Pilar metálico
Cordão de soldadura

Perfil de travamento
Cartela
l1

Maciço de fundaçâo
Pernos de fixação
(aconselhado ø >=20mm)

SECÇÃO A-A

Placa de reforço
Porcas de nivelação
Cartela
50 mm
A

A

50 mm

PLANTA
NOTAS:

◼ A placa irá provida de um furo central de 50 mm de diâmetro, de base para um perfeito assentamento sobre o

betão.

◼ Aconselham-se amarrações compostas por quatro barras lisas de aço de 20 mm de diâmetro.
◼ Depois do nivelamento definitivo da placa imobilizar-se-ão as porcas com pontos de soldadura.
◼ O comprimento das barras de amarração será igual à profundidade da fundação, ou pelo menos de 800 mm.
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EAS-09

Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação
V1.0

EAS-09.DXF

Pilar metálico
Cordão de soldadura

Perfil acartelado

Maciço de fundaçâo
Pernos de fixação
(aconselhado ø >=20mm)

SECÇÃO A-A
Perfil acartelado
Porcas de nivelação

50 mm

Placa de reforço

A

A
50 mm

PLANTA
NOTAS:
◼ A placa irá provida de um furo central de 50 mm de diâmetro, de base para um perfeito assentamento sobre o
betão.
◼ Aconselham-se amarrações compostas por quatro barras lisas de aço de 20 mm de diâmetro.
◼ Depois do nivelamento definitivo da placa imobilizar-se-ão as porcas com pontos de soldadura.
◼ O comprimento das barras de amarração será igual à profundidade da fundação, ou pelo menos de 800 mm.

Detalhes estruturais

Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação com
V1.0
travamento vertical numa lateral

EAS-10
EAS-10.DXF

Pilar metálico

Cordão de soldadura
Perfil de travamento
Perfil acartelado

Cartela

Maciço de fundaçâo

Pernos de fixação
(aconselhado ø >=20mm)

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

Perfil acartelado

Porcas de nivelação
Placa de reforço

50 mm

50 mm

A

Perfil de travamento
A

PLANTA

NOTAS:

◼ A placa irá provida de um furo central de 50 mm de diâmetro, de base para um perfeito assentamento sobre o

betão.

◼ Aconselham-se amarrações compostas por quatro barras lisas de aço de 20 mm de diâmetro.
◼ Depois do nivelamento definitivo da placa imobilizar-se-ão as porcas com pontos de soldadura.
◼ O comprimento das barras de amarração será igual à profundidade da fundação, ou pelo menos de 800 mm.
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Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação com
V1.0
travamento vertical em duas laterais

EAS-11
EAS-11.DXF

Pilar metálico

Perfil de travamento
Perfil acartelado

Cartela
Cordão de soldadura
Maciço de fundaçâo

Pernos de fixação
(aconselhado ø >=20mm)

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

Perfil acartelado

Porcas de nivelação
Placa de reforço

50 mm

50 mm

A

Perfil de travamento
A

PLANTA

NOTAS:
◼ A placa irá provida de um furo central de 50 mm de diâmetro, de base para um perfeito assentamento sobre o
betão.
◼ Aconselham-se amarrações compostas por quatro barras lisas de aço de 20 mm de diâmetro.
◼ Depois do nivelamento definitivo da placa imobilizar-se-ão as porcas com pontos de soldadura.
◼ O comprimento das barras de amarração será igual à profundidade da fundação, ou pelo menos de 800 mm.

Capítulo EAV – Estruturas Perfis Metálicos Vigas

C A P I T U L O

E A V

Estruturas Perfis Metálicos Vigas
INDICE DE DETALHES
EAV-01
EAV-02
EAV-03
EAV-04
EAV-05
EAV-06
EAV-07
EAV-08
EAV-09
EAV-10
EAV-11
EAV-12
EAV-13
EAV-14
EAV-15
EAV-16
EAV-17
EAV-18
EAV-19
EAV-20
EAV-21
EAV-22
EAV-23
EAV-24
EAV-25
EAV-26
EAV-27
EAV-28
EAV-29
EAV-30
EAV-31
EAV-32
EAV-33
EAV-34
EAV-35
EAV-36
EAV-37
EAV-38

Apoio de viga contínua em viga
Apoio simples em viga
Ligação articuladada viga-viga (1)
Ligação articuladada viga-viga (2)
Ligação simples rígida viga-viga (1)
Ligação simples rígida viga-viga (2)
Ligação contínua rígida viga-viga (1)
Ligação contínua rígida viga-viga (2)
Ligação contínua articuladada viga-viga (1)
Ligação contínua articuladada viga-viga (2)
Apoio excêntrico de viga em montante (1)
Apoio excêntrico de viga em montante (2)
Encastramento de viga em montante
Apoio centrado de viga centrada em montante (1)
Apoio centrado de viga centrada em montante (2)
União articulada intermédia viga-pilar de fachada com travamento vertical
União articulada superior viga-pilar de fachada com travamento vertical
União rígida intermédia viga-pilar de fachada com travamento horizontal e vertical
União rígida superior viga-pilar de fachada com travamento horizontal e vertical
União articulada intermédia viga-pilar central com travamento vertical
União articulada superior viga-pilar central com travamento vertical
União rígida intermédia viga-pilar central com travamento horizontal e vertical
União rígida superior viga-pilar central com travamento horizontal e vertical
União rígida superior viga-viga-pilar com travamento vertical (1)
União rígida superior viga-viga-pilar com travamento vertical (2)
União de perfis de cimbre em cumeeira
União de perfis de cimbre à travessa
União de perfis de cimbre na cabeça do pilar
União na cumeeira com perfis de inércia variável
União na cabeça do pilar com perfis de inércia variável
União na cumeeira com travamento numa lateral
União na cabeça do pilar com travamento lateral
União na cumeeira com travamento em duas laterais
União na cabeça do pilar com travamento em duas laterais
União na cumeeira com inércia variável e travamento numa lateral
União na cabeça do pilar com inércia variável e travamento numa lateral
União na cumeeira com inércia variável e travamento em duas laterais
União na cabeça do pilar com inércia variável e travamento em duas laterais

DETALHES RELACIONADOS:

Detalhes estruturais

13.0

EAS-07
EAS-08
EAS-09
EAS-10

Ancoragem de pilar metálico de fachada em fundação com travamento lateral
Ancoragem de pilar metálico central em fundação com travamento em duas laterais
Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação
Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação com travamento vertical numa lateral

EAS-11

Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação com travamento vertical em duas
laterais
Encontro de parede de betão com viga metálica
Encontro de parede de carga com viga metálica

EHM-09
EFL-04
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EAV-01

Apoio de viga contínua em viga
V2.0

EAV-01.DXF

Cordão continuo de soldadura
de garganta mínima
SECÇÃO A-A

A

A

PLANTA

NOTAS:
◼ O cordão de soldadura efectuar-se-á em ambos os lados da aba inferior do perfil apoiado.
◼ O comprimento do cordão de soldadura será igual a metade da entrega mais 20 mm.

Detalles estruturais

EAV-02

Apoio simples em viga
V2.0

EAV-02.DXF

Cordão continuo de soldadura
de garganta mínima
SECÇÃO A-A

A

A

PLANTA

NOTAS:
◼ O cordão de soldadura efectuar-se-á em ambos os lados da aba inferior do perfil apoiado.
◼ O comprimento do cordão de soldadura será igual a metade da entrega mais 20 mm.
◼ A entrega terá como mínimo 2/3 da aba da viga de apoio.
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EAV-03

Ligação articuladada viga-viga (1)
V2.0

Chapa de reforço
da alma

Cordão contínuo de soldadura
(garganta=0.6tw)

H

2/3 H

Angular de montagem
em alma de viga

EAV-03.DXF

tw

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A

A
PLANTA

NOTAS:
◼ Cortar-se-á a parte superior da viga apoiada, de forma que a aba superior da mesma fique nivelada com a da viga
de suporte.

Detalles estruturais

EAV-04

Ligação articuladada viga-viga (2)
V2.0

EAV-04.DXF

Cordão contínuo de soldadura
(garganta=0.6tw)

H

2/3 H

Angular de montagem
em alma de viga

tw

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A

A
PLANTA

NOTAS:
◼ Cortar-se-á a parte superior da viga apoiada, de forma que a aba superior da mesma fique nivelada com a da viga
de suporte.
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EAV-05

Ligação simples rígida viga-viga (1)
V2.0

Chapa de reforço
da alma

Cordão de soldadura

H

2/3 H

ALÇADO

Chapa de continuidade

EAV-05.DXF

SECÇÃO A-A

A

A
PLANTA

NOTAS:
◼ Cortar-se-á a parte superior da viga apoiada, de forma que a aba superior da mesma fique nivelada com a da viga
de suporte.
◼ O comprimento da chapa superior será a largura da viga de suporte mais a sobreposição sobre a viga apoiada.
◼ O enlace da viga apoiada através da chapa superior realizar-se-á imediatamente depois de apoiá-la.

Detalles estruturais

EAV-06

Ligação simples rígida viga-viga (2)
V2.0

EAV-06.DXF

Cordão de soldadura

H

2/3 H

Angular em alma de viga
ALÇADO

Chapa de continuidade

SECÇÃO A-A

A

A
PLANTA

NOTAS:
◼ Cortar-se-á a parte superior da viga apoiada, de forma que a aba superior da mesma fique nivelada com a da viga
de suporte.
◼ O comprimento da chapa superior será a largura da viga de suporte mais a sobreposição sobre a viga apoiada.
◼ O enlace da viga apoiada através da chapa superior realizar-se-á imediatamente depois de apoiá-la.
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EAV-07

Ligação contínua rígida viga-viga (1)
V2.0

Chapa de reforço
da alma

EAV-07.DXF

Cordão de soldadura

2/3H H

ALÇADO

Chapa de continuidade

SECÇÃO A-A

A

A
PLANTA

NOTAS:
◼ Cortar-se-á a parte superior da viga apoiada, de forma que a aba superior da mesma fique nivelada com a da viga
de suporte.
◼ O comprimento da chapa superior será a largura da viga de suporte mais duas vezes a sobreposição sobre a viga
apoiada.
◼ O enlace das vigas apoiadas através da chapa superior realizar-se-á imediatamente depois de apoiá-las.

Detalles estruturais

EAV-08

Ligação contínua rígida viga-viga (2)
V2.0

EAV-08.DXF

Cordão de soldadura

2/3H

H

Angular em alma de viga
ALÇADO

Chapa de continuidade

SECÇÃO A-A

A

A
PLANTA

NOTAS:
◼ Cortar-se-á a parte superior da viga apoiada, de forma que a aba superior da mesma fique nivelada com a da viga
de suporte.
◼ O comprimento da chapa superior será a largura da viga de suporte mais duas vezes a sobreposição sobre a viga
apoiada.
◼ O enlace das vigas apoiadas através da chapa superior realizar-se-á imediatamente depois de apoiá-las.
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EAV-09

Ligação contínua articuladada viga-viga (1)
V2.0

Chapa de reforço
da alma

EAV-09.DXF

Cordão de soldadura

2/3H H

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A

A
PLANTA

NOTAS:
◼ Cortar-se-á a parte superior da viga apoiada, de forma que a aba superior da mesma fique nivelada com a da viga
de suporte.

Detalles estruturais

EAV-10

Ligação contínua articuladada viga-viga (2)
V2.0

EAV-10.DXF

Cordão de soldadura

2/3H H

Chapa de reforço
da alma
ALÇADO

SECÇÃO A-A

A

A
PLANTA

NOTAS:

◼ Cortar-se-á a parte superior da viga apoiada, de forma que a aba superior da mesma fique nivelada com a da viga

de suporte.
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Apoio excêntrico de viga em montante (1)

EAV-11
V2.0

Chapa de fixação
entre montantes apoio

Cordão de
soldadura

Chapa de reforço
da alma

>=H/2 H
<=2/3H

ALÇADO
Pilar metálico

EAV-11.DXF

SECÇÃO A-A

A

A

NOTAS:
◼ O comprimento dos angulares de união entre a viga e o pilar será metade da altura da viga como mínimo.

Detalles estruturais

Apoio excêntrico de viga em montante (2)

EAV-12
V2.0

Chapa de ligação
entre montantes

Cordão de
soldadura

Chapa de reforço
do montante

>=H/2 H
<=2/3H

ALÇADO
Pilar metálico

EAV-12.DXF

SECÇÃO A-A

A

A

NOTAS:

◼ O comprimento dos angulares de união entre a viga e o pilar será metade da altura da viga como mínimo.
◼ A largura da angular de apoio será a menor das medidas: 0.8 da largura do pilar ou 1.2 da aba da viga.
◼ Pode requerer-se uma chapa de reforço soldada ao suporte na parte inferior da angular caso a espessura do mesmo

seja insuficiente.
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Encastramento de viga em montante

EAV-13
V2.0

EAV-13.DXF

Chapas de ligação
entre montantes

Cordão de
soldadura

Viga pasante

IPN apoio viga

Chapa de ligação
ALÇADO

SECÇÃO A-A

Pilar metálico
composto
A

A
PLANTA

NOTAS:
◼ A largura da angular de apoio será a menor das medidas: 0.8 da largura do pilar ou 1.2 da aba da viga.
◼ Pode requerer-se uma chapa de reforço soldada ao suporte na parte inferior da angular caso a espessura do mesmo
seja insuficiente.
◼ Para conseguir união rígida soldar-se-ão entre as abas do suporte, duas chapas em continuidade com as abas da
viga e da mesma espessura. Dispor-se-á mesmo assim de uma chapa na diagonal entre elas.

Detalles estruturais

Apoio centrado de viga centrada em montante (1)

EAV-14
V2.0

EAV-14.DXF

Chapas de ligação
entre montantes

Cordão de
soldadura

Viga pasante

IPN apoio viga

Chapa de ligação
ALÇADO

SECÇÃO A-A

Pilar metálico
composto
A

A
PLANTA

NOTAS:
◼ O comprimento do perfil de apoio IPN será igual à separação entre as faces interiores do perfil composto.
◼ O perfil de apoio ficará soldado à viga por um cordão contínuo de soldadura efectuado em ambos os lados desta.
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EAV-15

Apoio centrado de viga centrada em montante (2)
V2.0

EAV-15.DXF

Chapas de ligação
entre montantes

Cordão de
soldadura

Viga pasante

IPN apoio viga

Chapa de ligação
ALÇADO

SECÇÃO A-A

Pilar metálico
composto
A

A
PLANTA

NOTAS:
◼ O comprimento do perfil de apoio IPN será igual à separação entre as faces interiores do perfil composto.
◼ O perfil de apoio ficará soldado à viga por um cordão contínuo de soldadura efectuado em ambos os lados desta.

Detalles estruturais

União articulada intermédia viga-pilar de fachada
com travamento vertical

EAV-16
V1.0

EAV-16.DXF

Rigidizador em pilar
Viga

2/3H H

Angular de união
l1

Cartela
Perfil de travamento

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

B
Angular de união
A

A

Pilar
Rigidizador em pilar
B

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.
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União articulada superior viga-pilar de fachada
com travamento vertical

EAV-17
V1.0

EAV-17.DXF

Rigidizador em pilar
Viga

H

2/3H

Angular de união
l1

Cartela
Perfil de travamento

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

B
Angular de união
A

A

Pilar
Rigidizador em pilar
B

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Detalles estruturais

União rígida intermédia viga-pilar de fachada
com travamento horizontal e vertical

EAV-18
V1.0

EAV-18.DXF

Placa de continuidade
Viga

2/3H H

Angular de união

Tirante horizontal
Angular do tirante

l1

Cartela
Perfil de travamento

SECÇÃO A-A

B

SECÇÃO B-B

Angular de união

A

A

Pilar
Placa de continuidade
B
PLANTA
NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.
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União rígida superior viga-pilar de fachada

EAV-19

com travamento horizontal e vertical

V1.0

EAV-19.DXF

Placa de continuidade
Viga

2/3H H

Angular de união

Tirante horizontal
Angular do tirante

l1

Cartela
Perfil de travamento

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

B
Angular de união
A

A

Pilar
Placa de continuidade
B

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Detalles estruturais

União articulada intermédia viga-pilar central
com travamento vertical

EAV-20
V1.0

EAV-20.DXF

Rigidizador em pilar
Viga

H

2/3H

Angular de união
l1

Cartela
Perfil de travamento

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

B
Angular de união
A

A

Pilar
Rigidizador em pilar
B

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.
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União articulada superior viga-pilar central
com travamento vertical

EAV-21
V1.0

EAV-21.DXF

Rigidizador em pilar
Viga

H

2/3H

Angular de união
l1

Cartela
Perfil de travamento

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

B
Angular de união
A

A

Pilar
Rigidizador em pilar
B

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Detalles estruturais

União rígida intermédia viga-pilar central com travamento
horizontal e vertical

EAV-22
V1.0

EAV-22.DXF

Rigidizador em pilar
Viga

H

2/3H

Angular de união
l1

Cartela
Perfil de travamento

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

B
Angular de união
A

A

Pilar
Rigidizador em pilar
B

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.
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União rígida superior viga-pilar central com travamento
horizontal e vertical

EAV-23
V1.0

EAV-23.DXF

Placa de continuidade
Viga

H

2/3H

Angular de união

Tirante horizontal
Angular do tirante

l1

Cartela
Perfil de travamento

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

B
Angular de união
A

A

Pilar
Placa de continuidade
B
PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Detalles estruturais

União rígida superior viga-viga-pilar com travamento
vertical (1)

EAV-24
V1.0

EAV-24.DXF

Placa de continuidade
Viga

2/3H H

Angular de união

l1

Perfil de travamento

Cartela

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

B
A

A

Rigidizador em pilar
Pilar
Placa de continuidade

B

Angular de união

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.
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União rígida superior viga-viga-pilar com travamento vertical
(2)
V1.0

EAV-25
EAV-25.DXF

Viga

Placa de continuidade

Angular de união

l1

Cartela

Perfil de travamento

SECÇÃO A-A

SECÇÃO B-B

Rigidizador em pilar
B

Pilar

A

A

Angular de união
Placa de continuidade

B

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos

Detalles estruturais

EAV-26

União de perfis de cimbre em cumeeira
V1.0

EAV-26.DXF

Madres
Par
Cartela

l1

Diagonal

Montante
ALÇADO

SECÇÃO A-A
A

Madres
Montante
Diagonal

Cordão de soldadura

A
PLANTA

NOTAS:
◼ É conveniente que as vigas trianguladas e os cimbres se disponham simétricamente relativamente ao seu plano
médio.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Capítulo EAV – Estruturas Perifs Metálicos Vigas

EAV-27

União de perfis de cimbre à travessa
V1.0

EAV-27.DXF

Madres
Par

l1

Cartela
Montante

Diagonal

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A

Montante
Diagonal

Madres

Cartela

A
PLANTA

NOTAS:
◼ É conveniente que as vigas trianguladas e os cimbres se disponham simétricamente relativamente ao seu plano
médio.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Detalles estruturais

EAV-28

União de perfis de cimbre na cabeça do pilar
V1.0

EAV-28.DXF

Par
Madres
Angular de união

Cartela
Rigidizador em pilar
Pilar

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A

Pilar

Cartela

Madres

A
PLANTA

NOTAS:
◼ É conveniente que as vigas trianguladas e os cimbres se disponham simétricamente relativamente ao seu plano
médio.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Para vãos superiores a 15 m aconselha-se apoio em dilatação para absorver deslocamentos horizontais produzidos
por variações de temperatura.
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EAV-29

União na cumeeira com perfis de inércia variável
V1.0

EAV-29.DXF

Chapa de união
Madres
Par
Perfil acartelado

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A
Madres
Perfil acartelado

A
PLANTA

NOTAS:
◼ É conveniente que as vigas trianguladas e os cimbres se disponham simétricamente relativamente ao seu plano
médio.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Detalles estruturais

EAV-30

União na cabeça do pilar com perfis de inércia variável
V1.0

EAV-30.DXF

Par
Madres
Angular de união

Perfil acartelado
Rigidizador em pilar
Pilar

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A

Pilar

Cordão de
soldadura

Madres
A
PLANTA

NOTAS:
◼ É conveniente que as vigas trianguladas e os cimbres se disponham simétricamente relativamente ao seu plano
médio.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.
◼ Para vãos superiores a 15 m aconselha-se apoio em dilatação para absorver deslocamentos horizontais produzidos
por variações de temperatura.
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EAV-31

União na cumeeira com travamento numa lateral
V1.0

EAV-31.DXF

Madres
Par
Travamento em vertente

Cartela

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A
Madres
Par

Cartela
Travamento em vertente

A
PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Detalles estruturais

EAV-32

União na cabeça do pilar com travamento lateral
V1.0

EAV-32.DXF

Par
Madres

Travamento em vertente
Cartela

Pilar
Travamento longitudinal
ALÇADO

SECÇÃO A-A

A
Par
Pilar

Cartela

Travamento em vertente

A

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Para vãos superiores a 15 m aconselha-se apoio em dilatação para absorver deslocamentos horizontais produzidos
por variações de temperatura.
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EAV-33

União na cumeeira com travamento em duas laterais
V1.0

EAV-33.DXF

Madres
Par
Travamento em vertente

Cartela

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A

Par

Madres

Cartela
Travamento em vertente

A
PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Detalles estruturais

União na cabeça do pilar com travamento em duas
laterais

EAV-34
V1.0

EAV-34.DXF

Par
Madres

Travamento em vertente

Pilar
Travamento longitudinal
ALÇADO

SECÇÃO A-A

A

Cartela

Par

Pilar

Travamento em vertente

A
PLANTA

NOTAS:

◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela

excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.

◼ Para vãos superiores a 15 m aconselha-se apoio em dilatação para absorver deslocamentos horizontais produzidos

por variações de temperatura.
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União na cumeeira com inércia variável e travamento
numa lateral

EAV-35
V1.0

EAV-35.DXF

Madres
Par

Cartela

Travamento em vertente

Perfil acartelado

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A
Madres
Par

Cartela
Travamento em vertente

A
PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Detalles estruturais

União na cabeça do pilar com inércia variável e
travamento numa lateral

EAV-36
V1.0

EAV-36.DXF

Par
Madres

Travamento em vertente
Perfil acartelado
Pilar
Travamento longitudinal

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A
Par
Pilar

Cartela

Travamento em vertente

A

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Para vãos superiores a 15 m aconselha-se apoio em dilatação para absorver deslocamentos horizontais produzidos
por variações de temperatura.

Capítulo EAV – Estruturas Perifs Metálicos Vigas

União na cumeeira com inércia variável e travamento
em duas laterais

EAV-37
V1.0

EAV-37.DXF

Madres
Par

Cartela

Travamento em vertente

Perfil acartelado

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A

Par

Madres

Cartela
Travamento em vertente

A
PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Os eixos de todas as barras que acometem ao nó devem cortar-se num único ponto para que não apareçam
momentos que submetam à flexão as barras.

Detalles estruturais

União na cabeça do pilar com inércia variável e travamento
em duas laterais

EAV-38
V1.0

EAV-38.DXF

Par
Madres

Travamento em vertente
Perfil acartelado
Pilar
Travamento longitudinal

ALÇADO

SECÇÃO A-A

A
Cartela

Par

Pilar

Travamento em vertente
A

PLANTA

NOTAS:
◼ As placas de união ficarão soldadas aos perfis em toda a superfície de contacto.
◼ Os cordões de soldadura dos vigamentos terão diferente comprimento para equilibrar o momento produzido pela
excentricidade do centro de gravidade em perfis angulares.
◼ Para vãos superiores a 15 m aconselha-se apoio em dilatação para absorver deslocamentos horizontais produzidos
por variações de temperatura.
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C A P I T U L O

C S Z

Fundações Superficiais Sapatas
INDICE DE DETALHES
CSZ-01
CSZ-02
CSZ-03

Ligação sapata isolada-pilar centrado
Ligação sapata isolada-pilar à face
Ligação sapata isolada-pilar de canto

DETALLES RELACIONADOS:
EAS-01
EAS-02
EAS-03
EAS-07
EAS-08
EAS-09
EAS-10

Placa de ligação sem reforços
Placa de ligação com reforços numa direcção
Placa de ligação com reforços em duas direcções
Ancoragem de pilar metálico de fachada em fundação com travamento lateral
Ancoragem de pilar metálico central em fundação com travamento em duas laterais
Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação
Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação com travamento vertical numa lateral

EAS-11

Ancoragem de pilar de inércia variável em fundação com travamento vertical em duas
laterais
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CSZ-01

Ligação sapata isolada-pilar centrado
V2.0

CSZ-01.DXF

Armadura do pilar
Esperas do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque
a superficie antes de betonar.
lb

Estribos de montagem

5 cm

s

5 cm

lp

Separador
10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
>= 2s

Betão de limpeza
SECÇÃO A-A
Terrplanagem compactada

Armadura inferior de sapata

Esperas do pilar

A

A

PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ O comprimentos das esperas deverá assegurar o atado dos varões transversais da sapata.
◼ Se a sapata é rectangular organiza-se de forma idêntica ainda que a grelha deixe de ser simétrica.
◼ Os varões de amarração devem orientar-se na direcção perpendicular ao do máximo momento flector que actúe
sobre o arranque do pilar.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

CSZ-02

Ligação sapata isolada-pilar à face
V2.0

CSZ-02.DXF

Armadura do pilar
Esperas do pilar

5 cm

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que
seque a suerficie antes de betonar

Estribos de esperas:
mesmo diâmetro e
separação que no pilar

lp

5 cm

Separador

10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
Betão de limpeza

SECÇÃO A-A

Terraplanagem compactada
Armadura inferior sapata
5 cm

Esperas do pilar
A

A

PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ As esperas do pilar prolongam-se até ao extremo da sapata rematando-se em patilha ou rectas consoante se queira.
◼ Os estribos nas esperas do pilar devem ter o mesmo diâmetro e separação máxima que os do pilar.

Capítulo CSZ – Fundacões Superficiais Sapatas

CSZ-03

Ligação sapata isolada-pilar de canto
V2.0

CSZ-03.DXF

Armadura do pilar
Esperas do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que
seque a superficie antes de betonar
5 cm

Estribos de esperas:
mesmo diâmetro e
separação que no pilar

Separador

lp

5 cm

10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
SECÇÃO A-A

Betão de limpeza
Terraplanagem compactada

Armadura inferior sapata

A

A

PLANTA
NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ As esperas do pilar prolongam-se até ao extremo da sapata rematando-se em patilha ou rectas consoante se queira.
◼ Os estribos nas esperas do pilar devem ter o mesmo diâmetro e separação máxima que os do pilar.

Capítulo EHU – Estruturas Betão Lajes aligeiradas

C A P I T U L O

E H U

Estruturas Betão Lajes aligeiradas
INDICE DE DETALHES
EHU-01
EHU-02
EHU-03
EHU-04
EHU-05
EHU-06
EHU-07
EHU-08
EHU-09
EHU-10
EHU-11
EHU-12

Ligação de extremidade de laje de vigotas com viga sem zona de maciçado
Ligação interior de laje de vigotas em viga sem zona de maciçado
Ligação de extremidade maciçada de laje de vigotas com viga
Ligação interior maciçada de laje de vigotas com viga
Ligação de extremidade de laje de vigotas "in situ" com viga sem zona maciça
Ligação interior laje de vigotas "in situ" com viga sem zona maciça
Ligação de extremidade maciçada de laje de vigotas "in situ" com viga
Ligação interior maciçada de laje de vigotas "in situ" com viga
Ligação de extremidade de laje de vigotas "in situ" com viga plana sem maciçado
Ligação interior de laje de vigotas "in situ" com viga plana sem maciçado
Ligação de extremidade maciçada de laje de vigotas "in situ" com viga plana
Ligação interior maciçada de laje de vigotas "in situ" com viga plana

DETALHES RELACIONADOS:
EHM-10
EHM-11
EFL-05
EFL-06

Encontro de parede de betão interior com laje aligeirada
Encontro de parede de betão de fachada com laje aligeirada
Encontro de parede de carga interior com laje aligeirada
Encontro de parede de carga exterior com laje aligeirada

Capítulo EHU – Estruturas Betão Lajes aligeiradas

Ligação de extremidade de laje de vigotas com viga sem
zona de maciçado

Armadura de distribuição

EHU-01
V2.0

EHU-01.DXF

Armadura de negativos
Abobadilha

>=1 cm

>=4cm

lb-B/2

Abobadilha
Vigota

>=10cm
>=10Ø

Armadura de viga

B

SECÇÃO
LONGITUDINAL

SECÇÃO
TRANSVERSAL

C - Lâmina de compressão

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga de suporte pela entrega de elementos ou vigotas.
◼ A zona maciçada após a última abobadilha não será inferior a 5 cm.

Detalles estruturais Tricalc 13.0

Ligação interior de laje de vigotas em viga

EHU-02

sem zona de maciçado

>=1 cm

Armadura de distribuição

V2.0

EHU-02.DXF

Armadura de negativos

>=4cm
Abobadilha
Armadura de viga

>=6Ø
>=6cm

Abobadilha
Vigota
SECÇÃO
TRANSVERSAL

SECÇÃO
LONGITUDINAL
C - Lâmina de compressão

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga de suporte pela entrega de elementos ou vigotas.
◼ A zona maciçada após a última abobadilha não será inferior a 5 cm.

Capítulo EHU – Estruturas Betão Lajes aligeiradas

Ligação de extremidade maciçada de laje de vigotas com
viga
V2.0

EHU-03
EHU-03.DXF

Armadura de distribuição
Armadura de negativos
>=1 cm

L

>=4cm

lb-B/2

Abobadilha
>=10Ø
>=10cm

B

Vigota

Barra de ligação
Armadura de viga

SECÇÃO
LONGITUDINAL

SECÇÃO
TRANSVERSAL

C - Lâmina de compressão
L - Largura de maciçamento

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga de suporte pela entrega de elementos ou vigotas.

Detalles estruturais Tricalc 13.0

EHU-04

Ligação interior maciçada de laje de vigotas com viga
V2.0

Armadura de distribuição
>=1 cm

EHU-04.DXF

Armadura de negativos

L

>=4cm
Vigota

Abobadilha
Armadura de viga

>=6Ø
>=6cm

Vigota
Barra de ligação

SECÇÃO
TRANSVERSAL

SECÇÃO
LONGITUDINAL
C - Lâmina de compressão
L - Largura de maciçamento

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga de suporte pela entrega de elementos ou vigotas.

Capítulo EHU – Estruturas Betão Lajes aligeiradas

Ligação de extremidade de laje de vigotas "in situ"
comm viga sem zona maciça

EHU-05
V2.0

EHU-05.DXF

Armadura de distribuição
Armadura de negativos

>=1 cm

>=4cm

lb-B/2

Abobadilha
Semi-vigota
Armadura de semi-vigota
Armadura de viga

>=10Ø
>=10cm
B

SECÇÃO
LONGITUDINAL

Semi-vigota

SECÇÃO
TRANSVERSAL

C - Lâmina de compressão

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga de suporte pela entrega de elementos ou vigotas.
◼ A zona maciçada após a última abobadilha não será inferior a 5 cm.

Detalles estruturais Tricalc 13.0

Ligação interior laje de vigotas "in situ" com viga sem zona
maciça

EHU-06
V2.0

EHU-06.DXF

Armadura de distribuição
Armadura de negativos

>=1 cm

>=4cm
Abobadilha
Semi-vigota
Armadura de semi-vigota
Armadura de viga

>=6Ø
>=6cm
SECÇÃO
LONGITUDINAL

Semi-vigota

SECÇÃO
TRANSVERSAL

C - Lâmina de compressão

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga de suporte pela entrega de elementos ou vigotas.
◼ A zona maciçada após a última abobadilha não será inferior a 5 cm.

Capítulo EHU – Estruturas Betão Lajes aligeiradas

Ligação de extremidade maciçada de laje de vigotas "in situ"
com viga

EHU-07

V2.0

EHU-07.DXF

Armadura de distribuição
L
>=1 cm

Armadura de negativos
>=4cm

lb-B/2

Abobadilha
Semi-vigota
Barra de ligação
Armadura de viga

>=10Ø
>=10cm
B

SECÇÃO
LONGITUDINAL

Semi-vigota

SECÇÃO
TRANSVERSAL

C - Lâmina de compressão
L - Largura de maciçamento

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga de suporte pela entrega de elementos ou vigotas.

Detalles estruturais Tricalc 13.0

Ligação interior maciçada de laje de vigotas "in situ" com
V2.0
viga

EHU-08
EHU-08.DXF

Armadura de distribuição
>=1 cm

L

Armadura de negativos
>=4cm

>=6Ø
>=6cm

Abobadilha
Semi-vigota
Barra de ligação
Armadura de viga

SECÇÃO
LONGITUDINAL

Semi-vigota

SECÇÃO
TRANSVERSAL

C - Lâmina de compressão
L - Largura de maciçamento

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga de suporte pela entrega de elementos ou vigotas.

Capítulo EHU – Estruturas Betão Lajes aligeiradas

Ligação de extremidade de laje de vigotas "in situ" com viga
plana sem maciçado
V2.0

>=1 cm

EHU-09
EHU-09.DXF

Armadura de distribuição
Armadura de negativos
<=30°

lb-B/2

>=4cm
B

SECÇÃO
LONGITUDINAL

Abobadilha
Semi-vigota
Armadura de semi-vigota
Armadura de viga

Semi-vigota

SECÇÃO
TRANSVERSAL
C - Lâmina de compressão

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga plana pela entrega de elementos ou vigotas.
◼ A zona maciçada após a última abobadilha não será inferior a 5 cm.

Detalles estruturais Tricalc 13.0

Ligação interior de laje de vigotas "in situ" com viga plana sem
maciçado
V2.0

>=1 cm

EHU-10
EHU-10.DXF

Armadura de distribuição
Armadura de negativos
<=30°
>=4cm

Abobadilha
Semi-vigota
Armadura de semi-vigota
Armadura de viga
SECÇÃO
LONGITUDINAL

Semi-vigota

SECÇÃO
TRANSVERSAL
C - Lâmina de compressão

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga plana pela entrega de elementos ou vigotas.
◼ A zona maciçada após a última abobadilha não será inferior a 5 cm.

Capítulo EHU – Estruturas Betão Lajes aligeiradas

Ligação de extremidade maciçada de laje de vigotas
"in situ" com viga plana

EHU-11
V2.0

EHU-11.DXF

Armadura de distribuição
Armadura de negativos

>=1 cm

L

lb-B/2

>=4cm
>=10Ø
>=10 cm
B

SECÇÃO
LONGITUDINAL

Abobadilha
Semi-vigota
Barra de ligação
Armadura de viga

Semi-vigota

SECÇÃO
TRANSVERSAL
C - Lâmina de compressão
L - Largura de maciçamento

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga plana pela entrega de elementos ou vigotas.

Detalles estruturais Tricalc 13.0

Ligação interior maciçada de laje de vigotas "in situ" com viga
plana

EHU-12

V2.0

>=1 cm

EHU-12.DXF

Armadura de distribuição
Armadura de negativos

L

>=4cm
>=6Ø
>=6 cm

SECÇÃO
LONGITUDINAL

Abobadilha
Semi-vigota
Barra de ligação
Armadura de viga

Semi-vigota

SECÇÃO
TRANSVERSAL
C - Lâmina de compressão
L - Largura de maciçamento

NOTAS:
◼ Antes de betonar limpar-se-ão as vigotas e as abobadilhas para eliminar elementos estranhos.
◼ Caso se utilizem abobadilhas cerâmicas devem-se regar antes de betonar, e esperar que sequem para evitar que as
abobadilhas absorvam água da betonagem porém sem se produzir ao mesmo tempo perda de aderência.
◼ Em nenhum caso poderá ficar debilitada a viga plana pela entrega de elementos ou vigotas.

Capítulo CCS – Fundações Contenção Muros de Caves

C A P I T U L O

C C S

Fundações Contenção Muros de Caves
INDICE DE DETALHES
CCS-01
CCS-02

Muro com pilar embutido desde a sapata
Muro com pilar embutido no topo

DETALHES RELACIONADOS:
CSL-10
CSL-11

Encontro de muro de cave com laje de fundação
Encontro de muro de cave (com base) e laje de fundação

Capítulo CCS – Fundações Contenção Muros de Caves

CCS-01

Muro com pilar embutido desde a sapata
V2.0

CCS-01.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

A

A

Armadura do pilar prolongado
até à fundação

B

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

B

Estribos de esperas: mesmo diâmetro
e separação que no pilar.

lb

5 cm

>=2S

S

lb'

>=2S

PLANTA

S

10 cm
Betao de limpeza

Separador

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
SECÇÃO A-A

Terrplanagem compactada

SECÇÃO B-B

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza (10 cm) pode variar para absorver diferenças de nivelamento no fundo da
escavação.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da sapata.
◼ Convém atar as esperas à armadura horizontal do muro na zona de amarração para manter a posição destas durante
a betonagem. Pode ser necessária ainda alguma diagonal de reforço para rigidizar o conjunto.

Detalhes estruturais

Muro com pilar embutido no topo

CCS-02
V2.0

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

CCS-02.DXF

Esperas do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

lb'

A

A

Pé de pato

Armadura interior do muro
Armadura do pilar prolongado até à fundação
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.
lb

5 cm

>=2S

S

10 cm
Betão de limpeza
Terraplanagem compactada
Lâmina asfáltica (solos húmidos)

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza (10 cm) pode variar para absorver diferenças de nivelamento no fundo da
escavação.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da sapata.
◼ Convém atar as esperas à armadura horizontal do muro na zona de amarração para manter a posição destas durante
a betonagem. Pode ser necessária ainda alguma diagonal de reforço para rigidizar o conjunto.

Capítulo EHR – Estruturas Betão Lajes Fungiformes Aligeiradas

C A P I T U L O

E H R

Estruturas Betão Lajes Fungiformes Aligeiradas
INDICE DE DETALHES
EHR-01
EHR-02
EHR-03
EHR-04
EHR-05
EHR-06
EHR-07
EHR-08
EHR-09
EHR-10
EHR-11

Ligação de extremidade de laje fungiforme com viga de bordadura
Ligação interior de laje fungiforme com viga
Ligação de extremidade de laje fungiforme com viga de bordadura plana
Ligação interior de laje fungiforme com viga plana
Armadura de ábaco em pilar de fachada
Armadura de ábaco em pilar interior
Armadura de ábaco em pilar de canto
Ligação com viga de bordadura em aberturas
Armadura de capitel em laje fungiforme aligeirada num pilar de fachada
Armadura de capitel em laje fungiforme num pilar interior
Armadura de capitel em laje fungiforme num pilar de esquina

DETALHES RELACIONADOS:
EAS-04
EAS-05
EAS-06
EHM-12
EHM-13
EFL-07
EFL-08

Ligação de pilar metálico em ábaco de esquina
Ligação pilar metálico em ábaco de fachada
Ligação pilar metálico em ábaco interior
Encontro de parede de betão interior com laje fungiforme aligeirada
Encontro de parede de betão exterior com laje fungiforme aligeirada
Encontro de parede de carga exterior com laje fungiforme aligeirada
Encontro de parede de carga exterior com laje fungiforme aligeirada

Capítulo EHR – Estruturas Betão Lajes Fungiformes Aligeiradas

Ligação de extremidade de laje fungiforme com viga de
bordadura

EHR-01
V2.0

EHR-01.DXF

Armadura superior reticular
Armadura de distribuição
>=1 cm
lb-B/2

>=4cm

Armadura de viga
B

>=10ø
>=10 cm

Nervura da reticular
Armadura inferior reticular

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispõem-se com duplos pilares, cada 30 m medidos paralelamente às nervuras.
◼ A cura do betão realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem realizar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 10 cm ou de 10 vezes o seu diâmetro.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

EHR-02

Ligação interior de laje fungiforme com viga
V2.0

EHR-02.DXF

Armadura superior reticular
Armadura de distribuição
>=1 cm
>=4cm

Armadura de viga

>=6ø
>=6 cm

Nervura da reticular
Armadura inferior reticular

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispõem-se com duplos pilares, cada 30 m medidos paralelamente às nervuras.
◼ A cura do betão realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem realizar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 6 cm ou de 6 vezes o seu diâmetro.

Capítulo EHR – Estruturas Betão Lajes Fungiformes Aligeiradas

Ligação de extremidade de laje fungiforme com viga de
bordadura plana

EHR-03
V2.0

EHR-03.DXF

Armadura superior reticular
Armadura de distribuição
<=30°

>=1 cm

>=4cm

Armadura de viga
>=10cm
>=10ø

Nervura da reticular
Armadura inferior reticular

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispõem-se com duplos pilares, cada 30 m medidos paralelamente às nervuras.
◼ A cura do betão realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem realizar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 10 cm ou de 10 vezes o seu diâmetro.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

EHR-04

Ligação interior de laje fungiforme com viga plana
V2.0

EHR-04.DXF

Armadura superior reticular
Armadura de distribuição
<=30°

>=1 cm

>=4cm

Armadura de viga

>=6cm
>=6ø

Nervura da reticular
Armadura inferior reticular

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispõem-se com duplos pilares, cada 30 m medidos paralelamente às nervuras.
◼ A cura do betão realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem realizar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 6 cm ou de 6 vezes o seu diâmetro.

Capítulo EHR – Estruturas Betão Lajes Fungiformes Aligeiradas

EHR-05

Armadura de ábaco em pilar de fachada
V2.0

Armadura de punçoamento
Armadura de distribuição

Armadura superior ábaco

EHR-05.DXF

Junta de betonagm rugosa. Se deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

d
2d mínimo
0.5 d

Armadura inferior ábaco

SECÇÃO A-A'

Armadura de ábaco

Armadura de punçoamento

0.5 d

A

A

2d mínimo

Armadura de distribuição
PLANTA

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispõem-se com duplos pilares, cada 30 m medidos paralelamente às nervuras.
◼ A cura do betão realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem realizar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

EHR-06

Armadura de ábaco em pilar interior
V2.0

EHR-06.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar y esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadua de distribuição
Armadura de punçoamento
Armadura superior ábaco

0.5 d

2 d mínimo

Armadura inferior ábaco

SECÇÃO A-A'

Armadura de punçoamento
Armadura de ábaco

2d mínimo

0.5 d

A

A

Armadura de distribuição
PLANTA

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispõem-se com duplos pilares, cada 30 m medidos paralelamente às nervuras.
◼ A cura do betão realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem realizar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
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EHR-07

Armadura de ábaco em pilar de canto
V2.0

EHR-07.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura de punçoamento
Armadura de distribuição

2d mínimo
0.5d

Armadura inferior ábaco

SECÇÃO A-A'

Armado de punçoamento
2d mínimo

0.5d

Armadura de ábaco

Armadura de distribuição

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispõem-se com duplos pilares, cada 30 m medidos paralelamente às nervuras.
◼ A cura do betão realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem realizar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

EHR-08

Ligação com viga de bordadura em aberturas
V2.0

EHR-08.DXF

Armadura de distribuição
Armadura de distribuição

Armadura superior reticular

Viga de bordadura

Viga de bordadura

lb-B/2

B
Armadura inferior reticular
SECÇÃO A-A
Escala x2

SECÇÃO B-B
Escala x2

Zona maciçamento

B
A

B
A

Armadura de viga

PLANTA

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispõem-se com duplos pilares, cada 30 m medidos paralelamente às nervuras.
◼ A cura do betão realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem realizar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.

Capítulo EHR – Estruturas Betão Lajes Fungiformes Aligeiradas

Armadura de capitel em laje fungiforme aligeirada num
pilar de fachada
V1.0

Armadura de punçoamento
Armadura de distribuição
5 cm

Armadura superior ábaco

EHR-09
EHR-09.DXF

Junta de betonagem rugosa. Se deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficieantes de betonar.

d

5 cm
2d mínimo
lb

0.5 d

Armadura inferior ábaco

SECÇÃO A-A'

Armadura de ábaco

Armadura de punçoamento

0.5 d

A

A

2d mínimo

Armadura de distribuição
PLANTA

NOTAS:
◼ A distância entre eixos de nervuras não será maior que um sétimo do vão mais pequeno.
◼ A cura será realizada por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será através de vibração.
◼ As juntas de betonagem serão executadas no primeiro terço do vão e forados ábacos.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga um comprimento mínimo de 10 cm oude 10 vezes o seu diâmetro.
◼ As malhas de armadura inferiores devem apoiar em separadores colocados aistâncias máximas de 50 vezes o
diâmetro do varão sem ultrapassar os 1000mm.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

EHR-10

Armadura de capitel em laje fungiforme num pilar interior
V1.0

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar y esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadua de distribuição
Armadura de punçoamento
Armadura superior ábaco

lb

EHR-10.DXF

0.5 d

2 d mínimo

Armadura inferior ábaco
Armadura inferior da

SECÇÃO A-A'

Armadura de punçoamento
Armadura de ábaco

2d mínimo

0.5 d

A

A

Armadura de distribuição
PLANTA

NOTAS:
◼ A distância entre eixos de nervuras não será maior que um sétimo do vão mais pequeno.
◼ A cura será realizada por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será através de vibração.
◼ As juntas de betonagem serão executadas no primeiro terço do vão e forados ábacos.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga um comprimento mínimo de 10 cm oude 10 vezes o seu diâmetro.
◼ As malhas de armadura inferiores devem apoiar em separadores colocados aistâncias máximas de 50 vezes o
diâmetro do varão sem ultrapassar os 1000mm.
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Armadura de capitel em laje fungiforme num pilar de
esquina

EHR-11
V1.0

EHR-11.DXF

Junta de betonagem. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura de punçoamento
Armadura de distribuição

2d mínimo
lb

Armadura inferior ábaco
0.5d

L1

SECÇÃO A-A'
Armado de punçoamento
2d mínimo

0.5d

Armadura de ábaco

Armadura de distribuição

NOTAS:
◼ A distância entre eixos de nervuras não será maior que um sétimo do vão mais pequeno.
◼ A cura será realizada por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será através de vibração.
◼ As juntas de betonagem serão executadas no primeiro terço do vão e forados ábacos.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga um comprimento mínimo de 10 cm oude 10 vezes o seu diâmetro.
◼ As malhas de armadura inferiores devem apoiar em separadores colocados aistâncias máximas de 50 vezes o
diâmetro do varão sem ultrapassar os 1000mm.
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C A P I T U L O

E H L

Estruturas Betão Lajes Maciças
INDICE DE DETALHES
EHL-01
EHL-02
EHL-03
EHL-04
EHL-05
EHL-06
EHL-07
EHL-08
EHL-09
EHL-10
EHL-11
EHL-12
EHL-13
EHL-14

Ligação de extremidade de laje maciça com viga alta
Ligação interior de laje maciça com viga alta
Ligação de extremidade de laje maciça com viga rasa
Ligação interior de laje maciça com viga rasa
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar de canto (3 ramos)
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar de canto (5 ramos)
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar de canto (2 ramos)
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar de canto (3 ramos)
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar interior (4 ramos)
Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em pilar interior (8 ramos)
Abertura em laje fungiforme maciça
Armadura de punçoamento e ábaco em laje num pilar de fachada
Armadura de punçoamento e ábaco em laje num pilar de canto
Armadura de punçoamento e ábaco em laje num pilar interior

DETALHES RELACIONADOS:
EAS-04
EAS-05
EAS-06
EHM-14
EHM-15
EFL-09
EFL-10

Ligação de pilar metálico em ábaco de esquina
Ligação pilar metálico em ábaco de fachada
Ligação pilar metálico em ábaco interior
Encontro de parede de betão interior com laje maciça
Encontro de parede de betão exterior com laje maciça
Encontro de parede de carga interior com laje maciça
Encontro de parede de carga exterior com laje maciça
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EHL-01

Ligação de extremidade de laje maciça com viga alta
V2.0

EHL-01.DXF

Armadura reforço superior

lb-B/2

Armadura base inferior
Armadura de viga
B

>=10ø
>=10cm

Separador

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.
◼ A armadura da laje penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 10 cm ou de 10 vezes o seu diâmetro.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

EHL-02

Ligação interior de laje maciça com viga alta
V2.0

EHL-02.DXF

Armadura reforço superior

Armadura base inferior
Armadura de viga

>=6ø
>=6cm

Separador

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.
◼ A armadura da laje penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 6 cm ou de 6 vezes o seu diâmetro.

Capítulo EHL – Estruturas Betão Lajes Maciças

EHL-03

Ligação de extremidade de laje maciça com viga rasa
V2.0

EHL-03.DXF

Armadura reforço superior
B
<=30°
lb-B/2

Armadura de viga

Separador
>=10ø
>=10 cm

Armadura base inferior

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.
◼ A armadura da laje penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 10 cm ou de 10 vezes o seu diâmetro.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

EHL-04

Ligação interior de laje maciça com viga rasa
V2.0

EHL-04.DXF

Armadura reforço superior
<=30°

Armadura de viga

Separador
>=6ø
>=6cm

Armadura base inferior

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.
◼ A armadura da laje penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 6 cm ou de 6 vezes o seu diâmetro.
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Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em
pilar de canto (3 ramos)
V2.0

EHL-05
EHL-05.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura de punçoamento
Armadura base superior

d

2d mínimo
0.5d

Armadura base inferior

SECÇÃO A-A

Armadura base inferior

Armadura de punçoamento
2d mínimo

0.5d
A

A

Armadura base superior

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.
◼ A distância entre a face do pilar e o primeiro estribo da armadura de punçoamento será de metade da altura da laje.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em
pilar de canto (5 ramos)
V2.0

EHL-06
EHL-06.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura de punçoamento
Armadura base superior

d

2d mínimo
0.5d

Armadura base inferior

SECÇÃO A-A

Armadura base inferior

2d mínimo

Armadura de punçoamento

0.5d
A

A

Armadura base superior

PLANTA

N NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.
◼ A distância entre a face do pilar e o primeiro estribo da armadura de punçoamento será de metade da altura da laje.
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Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em
pilar de canto (2 ramos)
V2.0

Armadura de punçoamento

EHL-07
EHL-07.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura base superior

d

2d mínimo
0.5d

Armadura base inferior

SECÇÃO A-A

2d mínimo

0.5d

Armadura de punçoamento

A

Armadura base inferior

A

Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.
◼ A distância entre a face do pilar e o primeiro estribo da armadura de punçoamento será de metade da altura da laje.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em
V2.0
pilar de canto (3 ramos)

Armadura de punçoamento

EHL-08
EHL-08.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura base superior

d

2d mínimo
0.5d

Armadura base inferior

SECÇÃO A-A

2d mínimo

0.5d

Armadura de punçoamento

A

A

Armadura base inferior
Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.
◼ A distância entre a face do pilar e o primeiro estribo da armadura de punçoamento será de metade da altura da laje.
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EHL-09

Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em
V2.0
pilar interior (4 ramos)

EHL-09.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura de punçoamento
Armadura base superior

d
2d mínimo
0.5d

Armadura base inferior

SECÇÃO A-A

Armadura base inferior

Armadura de punçoamento
2d mínimo

0.5d

A

A

Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.
◼ A distância entre a face do pilar e o primeiro estribo da armadura de punçoamento será de metade da altura da laje.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

EHL-10

Armadura de punçoamento de laje fungiforme maciça em
V2.0
pilar interior (8 ramos)

EHL-10.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura de punçoamento
Armadura base superior

d
2d mínimo
0.5d

Armadura base inferior

SECÇÃO A-A

Armadura base inferior

2d mínimo

Armadura de punçoamento

0.5d

A

A

Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.
◼ A distância entre a face do pilar e o primeiro estribo da armadura de punçoamento será de metade da altura da laje.
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EHL-11

Abertura em laje fungiforme maciça
V2.0

EHL-11.DXF

Armadura de bordo
Armadura base superior

lb-B/2

B

Armadura base inferior
SECÇÃO A-A
Escala x2

Armadura base inferior

Armadura de bordo

A

A

Armadura base superior

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e esteja exposta a condensações ou chuva, o recobrimento será de 5 cm.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

Armadura de punçoamento e ábaco em laje num pilar de
fachada
V1.0

EHL-12
EHL-12.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura de punçoamento
Armadura superior de ábaco
Armadura base superior

d

Armadura base inferior
Armadura inferior de ábaco

2d mínimo
0.5d

SECÇÃO A-A

Armadura superior abaco

Armadura de punçoamento
2d mínimo

0.5d
A

A

Armadura base superior

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ Se a face superior for horizontal e estiver exposta a condensações ou chuva, recobrimento será de 5 cm.
◼ A distância entre a face do pilar e o primeiro estribo da armadura de punçoamento será de metade da altura da laje.
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Armadura de punçoamento e ábaco em laje num pilar de
canto
V1.0

EHL-13
EHL-13.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura de punçoamento
Armadura superior de ábaco
Armadura base superior

d

2d mínimo
0.5d

Armadura base inferior
Armadura inferior de ábaco
SECÇÃO A-A

2d mínimo

0.5d

Armadura de punçoamento

A

Armadura base inferior

A

Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ As juntas de dilatação dispor-se-ão com duplos pilares, cada 30 m.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ As malhas de armadura inferiores devem apoiar em separadores colocados a distâncias máximas de 50 vezes o
diâmetro do varão sem ultrapassar os 1000mm.
◼ A distância entre a face do pilar e o primeiro estribo da armadura de punçoamento será de metade da altura da laje.

Detalhes estruturais Tricalc 13.0

Armadura de punçoamento e ábaco em laje num pilar
interior

EHL-14
V1.0

EHL-14.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura de punçoamento
Armadura superior de ábaco
Armadura base superior

d

2d mínimo
0.5d

Armadura base inferior

Armadura inferior de ábaco

SECÇÃO A-A

Armadura base inferior

Armadura de punçoamento
2d mínimo

0.5d

A

A

Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.
◼ As juntas de betonagem efectuar-se-ão no primeiro terço do vão e fora dos ábacos.
◼ As malhas de armadura inferiores devem apoiar em separadores colocados a distâncias máximas de 50 vezes o
diâmetro do varão sem ultrapassar os 1000mm.
◼ A distância entre a face do pilar e o primeiro estribo da armadura de punçoamento será de metade da altura da laje.

Capítulo CPE – Fundações Estacas Maciços

Capítulo CSL – Fundações Superficiais Lajes de fundação

C A P I T U L O

C S L

Fundações Superficiais Lajes de fundação
INDICE DE DETALHES
CSL-01
CSL-02
CSL-03
CSL-04
CSL-05
CSL-06
CSL-07
CSL-08
CSL-09
CSL-10
CSL-11

Armadura de laje de fundação
Encontro de pilar centrado com laje de fundação
Encontro de pilar de fachada com laje de fundação
Encontro de pilar de esquina com laje de fundação
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Capítulo CSL – Fundações Superficiais Lajes de fundação

CSL-01

Armadura de laje de fundação
V1.0

Ls: Comprimento de sobreposição
do ø mais fino

SECÇÃO B-B

CSL-01.DXF

Armadura base superior

Armadura de viga

Ls

H

10 cm

Armadura de reforço

<=100 cm
<=50ø

Betão de limpeza

Lâmina asfáltica (solos húmidos)

Separador

SECÇÃO A-A

Terraplanagem compactada
Armadura base inferior

B

Viga de bordadura

A

A

Armadura base inferior
Armadura de reforço

Armadura base superior

B
PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ A cura realizar-se-á por rega durante um mínimo de 7 dias. A compactação será realizada com vibrado.

Detalhes estruturais

CSL-02

Encontro de pilar centrado com laje de fundação
V1.0

CSL-02.DXF

Armadura do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se limpar, regar e
esperar que seque a superficie antes de betonar.
Esperas do pilar
Armado base superior

Lb

Estribos de montagem

H
>=Lb-H
>=2s

5 cm

s

10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
<=100 cm
<=50ø

Pé de pato

Separador

Armadura base inferior

Betão de limpeza

<=50ø
Armadura reforço inferior

Terraplanagem compactada

SECÇÃO A-A

Armadura base inferior

Esperas do pilar
s

A

A

>=2s
>=Lb-H

Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ Os varões de amarração devem orientar-se na direcção perpendicular à do máximo momento flector que actúe sobre
o arranque do pilar.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.

Capítulo CSL – Fundações Superficiais Lajes de fundação

CSL-03

Encontro de pilar de fachada com laje de fundação
V1.0

CSL-03.DXF

Armadura do pilar
SECÇÃO B-B

Junta de betonagem rugosa. Deve-se limpar, regar e
esperar que seque a superficie antes de betonar.
Esperas do pilar
Armadura base superior

Lb
Viga de bordadura

Estribos de esperas : mesmo diâmetro e separação que no pilar

Ls
s

H

Ls: Comprimento de sobreposição
do ø mais fino
5 cm

10 cm
>=Lb-H
>=2s

Lâmina asfáltica (solos húmidos)

<=100 cm
<=50ø
<=50ø

Separador
Betão de limpeza

Pé de pato
SECÇÃO A-A
Armadura base inferior

Terraplanagem compactada

Armado refuerzo inferior

B

A

A

>=2s
>=Lb-H

Viga de bordadura

Esperas do pilar
s
Armadura base superior

Armadura base inferior

PLANTA

B

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ Os varões de amarração devem orientar-se na direcção perpendicular à do máximo momento flector que actúe sobre
o arranque do pilar.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.

Detalhes estruturais

CSL-04

Encontro de pilar de esquina com laje de fundação
V1.0

CSL-04.DXF

Armadura do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se limpar, regar e
esperar que seque a superficie antes de betonar
Esperas do pilar

Viga de bordadura

Armadura base superior

Lb

Estribos de esperas : mesmo diâmetro e separação que no pilar

Ls: Comprimento de sobreposição
do ø mais fino

H

Ls
s

5 cm

10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
Pé de pato
Armadura base inferior

<=50ø

Armadura refuerzo inferior

<=100 cm
<=50ø

>=Lb-H
>=2s

Separador
Betão de limpeza

SECÇÃO A-A
Terraplanagem compactada

A

A

Viga de bordadura
>=2s
>=Lb-H
Armadura base inferior

Esperas do pilar

s
Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ Os varões de amarração devem orientar-se na direcção perpendicular à do máximo momento flector que actúe sobre
o arranque do pilar.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.

Capítulo CSL – Fundações Superficiais Lajes de fundação

Encontro de pilar centrado com laje vigada de fundaçao

CSL-05

V1.0

CSL-05.DXF

Armadura de nervura

Laje de piso
Juntas de betonagem

Esperas do pilar

Junta de betonagem rugosa. Deve-se limpar, regar e
esperar que seque a superficie antes de betonar

Estribos de montagem

Lb

Relleno compactado
Armadura de nervura

Armadura base superior

s
H

5 cm

10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
Pé de pato
SECÇÃO B-B

Armadura base inferior

<=100 cm
<=50ø

>=Lb-H
>=2s

Terraplanagem compactada
Betão de limpeza

<=50ø

Separador

SECÇÃO A-A

B

Armadura de nervura
Armadura base inferior

Esperas do pilar
Separadores

A

A

Armadura base superior

B
PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ Os varões de amarração devem orientar-se na direcção perpendicular à do máximo momento flector que actúe sobre
o arranque do pilar.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.

Detalhes estruturais

CSL-06

Encontro de pilar de fachada com laje vigada de fundação
V1.0

CSL-06.DXF

Armadura do pilar

Juntas de betonagem

Esperas do pilar

Junta de betonagem rugosa. Deve-se limpar, regar e
esperar que seque a superficie antes de betonar

Estribos de esperas : mesmo diâmetro e separação que no pilar

Lb

Laje de piso
Enchimento compactado
Armadura de nervura

Armadura base superior
Ls
s
H

5 cm

10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
Pé de pato
SECCIÓN B-B

Armadura base inferior

<=100 cm
<=50ø

>=Lb-H
>=2s

Terraplanagem compactada
Betão de limpeza

<=50ø

Separador

SECÇÃO A-A
Separadores
B

Armadura de nervura

A

A

Armadura base inferior
Armadura base superior

B
PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ Os varões de amarração devem orientar-se na direcção perpendicular à do máximo momento flector que actúe sobre
o arranque do pilar.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.

Capítulo CSL – Fundações Superficiais Lajes de fundação

CSL-07

Punçoamento de pilar centrado na laje de fundação
V1.0

CSL-07.DXF

Armadura do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se limpar, regar e
esperar que seque a superficie antes de betonar
Esperas do pilar
Armadura de punçoamento

Lb

Armadura base superior

>=2d
Estribos de montagem

<=0,5d

s

H

d

5 cm
10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
Pé de pato

>=Lb-H
>=2s

<=100 cm
<=50ø

Armadura base inferior

Terraplanagem compactada
Betão de limpeza

<=50ø
Armadura reforço inferior

Separador

SECÇÃO A-A

Armadura base inferior

s
Esperas do pilar

>=2d
A

A

<=0,5d

<=0,5d

>=2s
>=Lb-H

Armadura de punçoamento
>=2d

Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ Os varões de amarração devem orientar-se na direcção perpendicular à do máximo momento flector que actúe sobre
o arranque do pilar.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.

Detalhes estruturais

CSL-08

Punçoamento de pilar de fachada em laje de fundação
V1.0

CSL-08.DXF

Armadura do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se limpar, regar e
esperar que seque a superficie antes de betonar

Montada "in situ"
Armadura de punçoamento

Esperas do pilar
Armadura base superior

Lb
Ls: Comprimento de sobreposição
do ø mais fino

<=0,5d

Estribos de esperas : mesmo diâmetro e separação que no pilar

s
H

Ls

d
5 cm
10 cm

Armadura reforço inferior
SECÇÃO B-B

>=Lb-H
>=2s

Lâmina asfáltica (solos húmidos)

<=100 cm
<=50ø
SECÇÃO A-A

Betão de limpeza
Separador

Pé de pato

Terraplanagem compactada

Armadura base inferior

B

Viga de bordadura

>=2d
<=0,5d

A

s
<=0,5d

A

Montada "in situ"
>=2s
>=Lb-H

Armadura de punçoamento
>=2d

Esperas do pilar

Armadura base inferior
Armadura base superior
ESQUEMA COLOCAÇÃO
DE ESTRIBOS

B
PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ Os varões de amarração devem orientar-se na direcção perpendicular à do máximo momento flector que actúe sobre
o arranque do pilar.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.

Capítulo CSL – Fundações Superficiais Lajes de fundação

CSL-09

Punçoamento de pilar de esquina em laje de fundação
V1.0

CSL-09.DXF

Armadura do pilar
Esperas do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se limpar, regar e
esperar que seque a superficie antes de betonar.
Armadura base superior

Lb

Armadura de punçoamento

Ls: Comprimento de sobreposição
do ø mais fino

H

Ls

d

5 cm

10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
Pé de pato
Armadura base inferior

<=100 cm
<=50ø

Separador
Betão de limpeza

SECÇÃO A-A

Terraplanagem compactada
>=2d
>=0,5d
A

A

Viga de bordadura
Armadura de punçoamento
Armadura base inferior

ESQUEMA COLOCAÇÃO

Armadura base superior

DE ESTRIBOS

PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ Os varões de amarração devem orientar-se na direcção perpendicular à do máximo momento flector que actúe sobre
o arranque do pilar.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.

Detalhes estruturais

CSL-10

Encontro de muro de cave com laje de fundação
V1.0

CSL-10.DXF

Armadura do muro
Junta de betonagem rugosa. Deve-se limpar, regar e
esperar que seque a superficie antes de betonar.
Esperas : mesmo ø que o muro
Lb

Armadura base superior

Viga de bordadura

Ls: Comprimento de sobreposição
do ø mais fino

H

Ls
>=Lb-H
>=2s

s

5 cm

10 cm

Separador
Betão de limpeza

<=100 cm
<=50ø

Pé de pato
<=50ø

SECCIÓN A-A

Armadura base inferior
Lâmina asfáltica (solos húmidos)

Terraplanagem compactada

A

A

Viga de bordadura

Esperas do muro

Armadura do muro

Armadura base inferior

PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
◼ Convém atar as esperas à armadura horizontal do muro na zona de solape para manter a posição destas durante a
betonagem. Pode ser necessária ainda alguma diagonal de reforço para rigidizar o conjunto.

Capítulo CSL – Fundações Superficiais Lajes de fundação

Encontro de muro de cave (com base) e laje de fundação

CSL-11

V1.0

CSL-11.DXF

Armadura do muro
Junta de betonagem rugosa. Deve-se limpar, regar e
esperar que seque a superficie antes de betonar.
Esperas : mesmo ø que o muro
Lb

Armadura base superior

Viga de bordadura

Ls: Comprimento de sobreposição
do ø mais fino

H

Ls
>=Lb-H
>=2s

s

5 cm

10 cm
Pé de pato

<=100 cm
<=50ø

Separador

<=50ø

Betão de limpeza

SECÇÃO A-A

Armadura base inferior
Lâmina asfáltica (solos húmidos)

Terraplanagem compactada
Esperas do muro
A

A

Viga de bordadura

Armadura base inferior

Armadura do muro
PLANTA

NOTAS:
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
◼ Convém atar as esperas à armadura horizontal do muro na zona de solape para manter a posição destas durante a
betonagem. Pode ser necessária ainda alguma diagonal de reforço para rigidizar o conjunto.

Capítulo EHM – Estruturas Betão Paredes resistentes

C A P I T U L O

E H M

Estruturas Betão Paredes resistentes
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Capítulo EHM – Estruturas Betão Paredes resistentes

EHM-01

Armadura de parede de betão
V1.0

EHM-01.DXF

A'
Reforço do bordo

<Sv

Armadura horizontal

lb

Armadura vertical

B

B'
Estribos

Sv

<Sh
SECÇÃO A-A'

Sh

A
ALÇADO

Armadura horizontal
3 mm
6ø

2 cm

lb

2 cm(Ambiente normal)
3 cm(Ambiente agressivo)

Armadura vertical
DETALHE DE ESTRIBO
Escala: x2

SECÇÃO B-B'

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.

Pilar saliente parcialmente embebido em parede de betão
V1.0

EHM-02
EHM-02.DXF

Detalhes estruturais

Armadura do muro
Estribos

Armadura do pilar
ALÇADO
2 cm(Ambiente normal)
3 cm(Ambiente agressivo)

Separador
Armadura do pilar
PLANTA

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.

EHM-03

Encontro de duas paredes de betão em fachada
V1.0

EHM-03.DXF

Capítulo EHM – Estruturas Betão Paredes resistentes
Reforço do bordo

Armadura do muro
Estribos

SECÇÃO A-A'

Armadura do muro
A

lb

A'

2 cm(Ambiente normal)
3 cm(Ambiente agressivo)
Reforço do bordo
Separador

PLANTA
NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.

EHM-04

Encontro de duas paredes de betão em esquina
V1.0

EHM-04.DXF

Detalhes estruturais
Reforço do bordo

Armadura do muro
Estribos

SECÇÃO A-A'

Armadura do muro
A

lb

A'

2 cm(Ambiente normal)
3 cm(Ambiente agressivo)
Reforço do bordo
Separador

PLANTA

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução do muro quando este for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.

EHM-05

Encontro de parede de betão com sapata centrada
V1.0

EHM-05.DXF

Capítulo EHM – Estruturas Betão Paredes resistentes
Armadura do muro
Estribos
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.
Esperas do muro
(mesmo ø que no muro)

lb

d
>=2Sp

Sp

5 cm
10 cm
Lâmina asfáltica (solos húmidos)

SECÇÃO A-A'

Betão de limpeza
Terraplanagem compactada
Separador
Armadura inferior de sapata

A

A'

Esperas do muro
(mesmo ø que no muro)

PLANTA
NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da sapata.

EHM-06

Encontro de parede de betão com sapata descentrada
V1.0

EHM-06.DXF

Detalhes estruturais
Armadura do muro
Estribos
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.
lb

Esperas do muro
(mesmo ø que no muro)

>=2Sp

Sp

5 cm
10 cm
Lâmina asfáltica (solos húmidos)

SECÇÃO A-A'

Betão de limpeza
Terraplanagem compactada
Separador
Armadura inferior de sapata

A

Esperas do muro
(mesmo ø que no muro)

A'

PLANTA

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.

EHM-07

Encontro de parede de betão com sapata de canto
V1.0

EHM-07.DXF

Capítulo EHM – Estruturas Betão Paredes resistentes
Armadura do muro
Estribos
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.
lb

Esperas do muro
(mesmo ø que no muro)

>=2Sp

Sp

5 cm
10 cm
Lâmina asfáltica (solos húmidos)

SECÇÃO A-A'

Betão de limpeza
Terraplanagem compactada
Separador
Armadura inferior de sapata

A

Esperas do muro
(mesmo ø que no muro)

A'

PLANTA

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da sapata.

Detalhes estruturais

EHM-08

Encontro de parede de betão com viga de betão
V1.0

EHM-08.DXF

a
Armadura do muro
Estribos
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

5 cm

Armadura longitudinal da viga
Estribos da viga

Separador

SECÇÃO A-A'
2 cm (Ambiente normal)
3 cm (Ambiente agressivo)
Armadura do muro
A

5 cm

A'

Armadura longitudinal da viga
Estribos da viga
Reforço da viga
PLANTA

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.
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EHM-09

Encontro de parede de betão com viga metálica
V1.0

EHM-09.DXF

Armadura do muro
Estribos
Placa de reforço
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

2/3 H

Separador

Viga metálica

H

Angular de montagem

SECÇÃO A-A'
2 cm (Ambiente normal)
3 cm (Ambiente agressivo)
Armadura do muro
Placa de reforço Viga metálica
A

A'

PLANTA
NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando este for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.

Detalhes estruturais

Encontro de parede de betão interior com laje aligeirada
V1.0

EHM-10
EHM-10.DXF

Estribos
Armadura do muro
Armadura de distribuição
Armadura de negativos
lb1
>=1 cm
C>=3cm
Abobadilha
Vigota
Armadura de vigota
Armadura de viga

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.
Separador
SECÇÃO A-A' (I)

>=6ø
>=6 cm

>=6ø
>=6 cm
SECÇÃO A-A' (II)

2 cm (Ambiente normal)
3 cm (Ambiente agressivo)

A'

A'

Armadura de negativos
PLANTA

Vigota
Abobadilha

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Nem a vigota nem a sua armadura deverão apoiar na armadura inferior da viga, separando-se o suficiente para
permitir uma betonagem correcta da mesma.
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EHM-11

Encontro de parede de betão de fachada com laje
aligeirada

a

V1.0

EHM-11.DXF

Estribos
Armadura do muro
Armadura de distribuição
Armadura de negativos

lb1
>=1 cm
lb-a/2

C>=3cm

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Abobadilha
Vigota
Armadura de vigota
Armadura de viga

Separador

SECÇÃO A-A' (I)

>=10 ø
>=10 cm

>=ø10
>=10 cm
SECÇÃO A-A' (II)

2 cm (Ambiente normal)
3 cm (Ambiente agressivo)
Armadura do muro
Armadura de viga
A

A'

Armadura de negativos em laje
PLANTA

Vigota
Abobadilha

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Nem a vigota nem a sua armadura deverão apoiar na armadura inferior da viga, separando-se o suficiente para
permitir uma betonagem correcta da mesma.

Detalhes estruturais

Encontro de parede de betão interior com laje fungiforme
aligeirada

EHM-12
V1.0

EHM-12.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura de punçoamento
Armadura superior de ábaco
Armadura base superior

d

Armadura base inferior
Armadura inferior de ábaco

2d mínimo
0.5d

SECÇÃO A-A

Armadura superior abaco

Armadura de punçoamento
2d mínimo

0.5d
A

A

Armadura base superior

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 6 cm ou de 6 vezes o seu diâmetro.
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Encontro de parede de betão exterior com laje fungiforme
aligeirada

EHM-13
V1.0

a

EHM-13.DXF

Estribos
Armadura do muro
Armadura de distribuição
Armadura de negativos

lb1
>=1 cm
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

lb-a/2

C>=3 cm

Armadura de viga

SECÇÃO A-A'

>=10 ø
>=10 cm

Armadura superior reticular
Blocos

Armadura do muro
Armadura de viga
A

A'

PLANTA

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 10 cm ou de 10 vezes o seu diâmetro.

Detalhes estruturais

EHM-14

Encontro de parede de betão interior com laje maciça
V1.0

EHM-14.DXF

Estribos
Armadura do muro
Armadura reforço laje
Armadura superior
lb

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Separador
Armadura inferior
Armadura de viga

Separador
SECÇÃO A-A'

>=6ø
>=6 cm

S

A

A'

Armadura do muro
Armadura de viga

Armadura reforço laje
PLANTA

Armadura base

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 6 cm ou de 6 vezes o seu diâmetro.
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EHM-15

Encontro de parede de betão exterior com laje maciça
V1.0

EHM-15.DXF

Estribos
Armadura do muro
Armadura reforço laje
Armadura superior

a

lb1

lb-a/2
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Separador
Armadura inferior
Armadura de viga

Separador

SECÇÃO A-A'

>=10 ø
>=10 cm

S

Armadura do muro
Armadura de viga
A

A'

Armadura reforço laje
PLANTA

Armadura base

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando este for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga mestra um comprimento mínimo de 10 cm ou de 10 vezes o seu diâmetro.

Detalhes estruturais

Encontro de muro de betão interior com laje de fundação
V1.0

EHM-16
EHM-16.DXF

Armadura do muro
Sv

Estribos
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.
Esperas do muro
(mesmo ø que no muro)

lb
Armadura de viga

<=Sv

Sp

>=2Sp

5 cm

Armadura base
10 cm
Separador
Armadura de reforço

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
Betão de limpeza

SECÇÃO A-A'

Terraplanagem compactada

Armadura de laje de fundação

A

A'

PLANTA

Esperas do muro
(mesmo ø que no muro)
Armadura de viga

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.
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EHM-17

Encontro de parede de betão exterior com laje de
fundação

V1.0

EHM-17.DXF

Armadura do muro
Sv

Estribos
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Pé de pato
Armadura superior de laje

Esperas do muro
(mesmo ø que no muro)

lb

<=Sv

>=2Sp

5 cm

Sp

10 cm
Separador

<= 50ø

Armadura de viga
SECÇÃO A-A'

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
Betão de limpeza
Terraplanagem compactada

Armadura de laje de fundação

A

A'

Esperas do muro
(mesmo ø que no muro)

PLANTA

Armadura de viga

NOTAS:
◼ Haverá que por especial atenção na execução da parede quando esta for de espessura inferior a 25 cm. Não se
recomendam espessuras inferiores a 15 cm. por possibilidade de segregação de inertes.
◼ Aconselha-se a colocação das armaduras horizontais exteriores às verticais para evitar a encurvadura destas.
◼ Se são necessarios os estribos, a sua separação máxima tanto na horizontal como na vertical será de 50 cm.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado dos varões transversais da laje.

Capítulo EFL – Estruturas Paredes Tijolo

C A P I T U L O

E F L

Estruturas Paredes Tijolo
INDICE DE DETALHES
EFL-01
EFL-02
EFL-03
EFL-04
EFL-05
EFL-06
EFL-07
EFL-08
EFL-09
EFL-10
EFL-11
EFL-12

Encontro de parede de carga interior com sapata corrida
Encontro de parede de carga exterior com sapata corrida
Encontro de parede de carga com viga de betão
Encontro de parede de carga com viga metálica
Encontro de parede de carga interior com laje aligeirada
Encontro de parede de carga exterior com laje aligeirada
Encontro de parede de carga interior com laje fungiforme aligeirada
Encontro de parede de carga exterior com laje fungiforme aligeirada
Encontro de parede de carga interior com laje maciça
Encontro de parede de carga exterior com laje maciça
Encontro de parede de carga interior com laje de fundação
Encontro de parede de carga exterior com laje de fundação
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Encontro de parede de carga interior com sapata corrida
V1.0

EFL-01
EFL-01.DXF

Muro de carga
Armadura de sapata

5 cm

10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
SECÇÃO A-A'

Betão de limpeza
Terraplanagem compactada
Separador
Armadura de sapata

A

A'

PLANTA
NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.

Detalhes estruturais

Encontro de parede de carga exterior com sapata corrida

EFL-02

V1.0

EFL-02.DXF

Muro de carga

Armadura de sapata

5 cm

10 cm

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
SECÇÃO A-A'

Betão de limpeza
Terraplanagem compactada
Separador
Armadura de sapata

A

A'

PLANTA
NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.

Capítulo EFL – Estruturas Paredes Tijolo

EFL-03

Encontro de parede de carga com viga de betão
V1.0

EFL-03.DXF

a

lb-a/2

Armadura de viga
Separador
Armadura de viga
>=10 cm
>=10ø

Muro de ladrillo
SECÇÃO A-A'

A

A'

Armadura de viga
Separador
Muro de ladrillo
Armadura de viga
PLANTA
NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ Recomenda-se que o revestimento com parede de tijolo da viga tenha uma espessura mínima de 7 cm.

Detalhes estruturais

EFL-04

Encontro de parede de carga com viga metálica
V1.0

EFL-04.DXF

Muro de carga
Placa de reforço
Viga metálica

2/3 H

H

Angular de montagem
Armadura de viga
Separador

SECÇÃO A-A'

Armadura de viga
Placa de reforço
A

A'

PLANTA

NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância mñp’áxima de 8 metros.
◼ Recomenda-se que o revestimento com parede de tijolo da viga tenha uma espessura mínima de 7 cm.
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Encontro de parede de carga interior com laje aligeirada
V1.0

EFL-05
EFL-05.DXF

Muro de carga
Armadura de distribuição
Armadura de negativos
>=1 cm
>=4cm
Abobadilha
Vigota
Armadura de vigota
Armadura de viga

Separador
>=6 cm
>=6ø

SECÇÃO A-A' (I)

>=6 cm
>=6ø

SECÇÃO A-A' (II)

Armadura de viga

A

A'

Armadura de negativos
PLANTA

Vigota
Abobadilha

NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ Recomenda-se que o revestimento com parede de tijolo da viga tenha uma espessura mínima de 7 cm.
◼ A vigota não deverá apoiar na armadura inferior da viga, separando-se o suficiente para permitir uma betonagem
correcta da mesma. Penetrará na viga mestra num comprimento mínimo de 6 cm ou 6 vezes o diâmetro da armadura.

Detalhes estruturais

Encontro de parede de carga exterior com laje aligeirada
V1.0

EFL-06
EFL-06.DXF

Muro de carga
Armadura de distribuição
Armadura de negativos

a

>=1 cm
lb-a/2

>=4cm
Abobadilha
Vigota
Armadura de vigota
Armadura de viga

Separador
>=10 ø
>=10 cm

SECÇÃO A-A' (I)

>=10 ø
>=10 cm
SECÇÃO A-A' (II)

Armadura de viga
A

A'

Armadura de negativos
PLANTA

Vigota
Abobadilha

NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ Recomenda-se que o revestimento com parede de tijolo da viga tenha uma espessura mínima de 7 cm.
◼ A vigota não deverá apoiar na armadura inferior da viga, separando-se o suficiente para permitir uma betonagem
correcta da mesma. Penetrará na viga mestra num comprimento mínimo de 6 cm ou 6 vezes o diâmetro da armadura.
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Encontro de parede de carga interior com laje fungiforme
aligeirada

EFL-07
V1.0

Armadura de punçoamento

EFL-07.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura base superior

d

2d mínimo
0.5d

Armadura base inferior

SECÇÃO A-A

2d mínimo

0.5d

Armadura de punçoamento

A

Armadura base inferior

A

Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ Recomenda-se que o revestimento com parede de tijolo da viga tenha uma espessura mínima de 7 cm.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga mestra num comprimento mínimo de 6 cm ou de 6 vezes o seu diâmetro.

Detalhes estruturais

Encontro de paredemuro de carga exterior com laje
fungiforme aligeirada

EFL-08
V1.0

Armadura de punçoamento

EFL-08.DXF

Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar e esperar que seque a
superficie antes de betonar.

Armadura base superior

d

2d mínimo
0.5d

Armadura base inferior

SECÇÃO A-A

2d mínimo

0.5d

Armadura de punçoamento

A

A

Armadura base inferior
Armadura base superior

PLANTA

NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ Recomenda-se que o revestimento com parede de tijolo da viga tenha uma espessura mínima de 7 cm.
◼ A armadura da nervura penetrará na viga mestra num comprimento mínimo de 10 cm ou de 10 vezes o seu diâmetro.
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EFL-09

Encontro de muro de carga interior com laje maciça
V1.0

EFL-09.DXF

Muro de carga
Armadura de reforço
Armadura base superior

Separador
SECÇÃO A-A'

Armadura de viga

>=6ø
>=6 cm

Armadura base infeior
Armadura de viga

A

A'

Armadura de reforço
PLANTA

Armado base

NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ Recomenda-se que o revestimento com parede de tijolo da viga tenha uma espessura mínima de 7 cm.
◼ A armadura da laje penetrará na viga mestra num comprimento mínimo de 6 cm ou de 6 vezes o seu diâmetro.

Detalhes estruturais

EFL-10

Encontro de parede de carga exterior com laje maciça
V1.0

EFL-10.DXF

Armadura de bordo
Armadura base superior

lb-B/2

B

Armadura base inferior
SECÇÃO A-A
Escala x2

Armadura base inferior

Armadura de bordo

A

A

Armadura base superior

NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ Recomenda-se que o revestimento com parede de tijolo da viga tenha uma espessura mínima de 7 cm.
◼ A armadura da laje penetrará na viga mestra num comprimento mínimo de 10 cm ou de 10 vezes o seu diâmetro.
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EFL-11

Encontro de parede de carga interior com laje de
fundação

V1.0

EFL-11.DXF

Muro de carga
Armadura de viga
Pé de pato

Armadura base superior

Armadura base inferior

5 cm
10 cm

Separador

<=100cm
<=50ø

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
Betão de limpeza
<=50ø

ALÇADO

Terraplanagem compactada

Armadura base inferior

A

A'

Armadura de viga

PLANTA

NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ Convém atar as esperas à armadura horizontal do muro na zona de amarração para manter a posição destas durante
a betonagem. Pode ser necessária ainda alguma diagonal de reforço para rigidizar o conjunto.

Detalhes estruturais

EFL-12

Encontro de parede de carga exterior com laje de
fundação

V1.0

EFL-12.DXF

Muro de carga
Armadura de viga

Pé de pato

Armadura base superior

5 cm
10 cm
Separador
Armadura base inferior

<=100 cm
<=50ø
<=50ø

Lâmina asfáltica (solos húmidos)
Betão de limpeza
Terraplanagem compactada

SECÇÃO A-A'

Armadura base inferior

A

Armadura de viga

A'

PLANTA

NOTAS:
◼ Todas as paredes de tijolo devem estar travadas com paredes perpendiculares a elas.
◼ Aconselha-se que as paredes de travamento sejam colocadas a uma distância máxima de 8 metros.
◼ Convém atar as esperas à armadura horizontal do muro na zona de amarração para manter a posição destas durante
a betonagem. Pode ser necessária ainda alguma diagonal de reforço para rigidizar o conjunto.

Capítulo CPE – Fundações Estacas Maciços

C A P I T U L O

C P E

Fundações Estacas Maciços
INDICE DE DETALHES
CPE-01
CPE-02
CPE-03
CPE-04
CPE-05

Maciço de 1 estaca
Maciço de 2 estacas
Maciço de 3 estacas
Maciço de 4 estacas
Nas união de maciços de 1 estaca e de 3 estacas

DETALHES RELACIONADOS:
CSZ-01
CSZ-02
CSZ-03

Sapata isolada com pilar centrado
Sapata isolada com pilar de fachada
Sapata isolada com pilar de canto
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CPE-01

Maciço de 1 estaca
V1.0

CPE-01.DXF

Armado do pilar
Esperas do pilar
Junta de betonagem rugosa. Deve-se
limpar, regar y esperar que seque a
superficie antes de betonar.
lb

Estribos de montagem

l1
5 cm
H
10 cm

s

15 cm
Separadores

Betao de limpieza
e
>D/2

D

Leito compacto

SECÇÃO A-A
Armadura inferior do maciço
Esperas do pilar

A

A

PLANTA

NOTAS:
◼ A armadura inferior do maciço apoia-se na superficie de descabeçamento da estaca.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado a dois varões transversais do maciço.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento em fundo de escavação.
◼ O maciço terá sempre cofragem. O recobrimento lateral das suas armaduras será de 5 cm.

Detalhes estruturais

CPE-02

Maciço de 2 estacas
V1.0

CPE-02.DXF

Armado do pilar
Junta de betonagem rugosa
L1

Esperas do pilar
Separador

Estribos de montagem

H

5 cm

10 cm
e

15 cm
Betao de limpieza

L2
>=25
cm
>=D/2

D

>=2D

D

SECÇÃO VERTICAL

>=25
cm
>=D/2
>=25
cm
>=D/2

D
b

SECÇÃO VERTICAL

b

a

PLANTA
NOTAS:
◼ A armadura inferior do maciço apoia-se na superfície de descabeçamento da estaca.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado a dois varões transversais do maciço.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento no fundo de escavação.
◼ O maciço terá sempre cofragem. O recobrimento lateral das suas armaduras será de 5 cm.
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CPE-03

Maciço de 3 estacas
V1.0

CPE-03.DXF

Armadura do pilar
Esperas do pilar
Junta de betonagem rugosa

L1

5 cm
L2

H >=40
cm
>=1,5D

L5
L3

10 cm
15 cm
~ de limpeza
Betao

D

D

D

2D mínimo

~
Secçao
Vertical

mí
nim
o

>=25
cm
>=D/2

2D

r1

ma
x.
5

Armadura inferior do maciço
Armadura transversal do maciço

cm
L

Planta

NOTAS:
◼ A armadura inferior do maciço apoia-se na superfície de descabeçamento da estaca.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado a dois varões transversais do maciço.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento no fundo de escavação.
◼ O maciço terá sempre cofragem. O recobrimento lateral das suas armaduras será de 5 cm.

Detalhes estruturais

CPE-04

Maciço de 4 estacas
V1.0

CPE-04.DXF

Armado do pilar
Junta de betonagem
55 cm

Esperas do pilar
Estribos de montagem
Separadores

60 cm

10 cm
15 cm
Betao de limpieza

D

>=2D

>=25 cm
>=D/2

D
>=25 cm
>=D/2

SECÇÃO VERTICAL

Armadura inferior do maciço
Armadura transversal do maciço
Armadura lateral do maciço

b

a

PLANTA

NOTAS:
◼ A armadura inferior do maciço apoia-se na superfície de descabeçamento da estaca.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado a dois varões transversais do maciço.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento no fundo de escavação.
◼ O maciço terá sempre cofragem. O recobrimento lateral das suas armaduras será de 5 cm.
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CPE-05

Nas união de maciços de 1 estaca e de 3 estacas
V1.0

CPE-05.DXF

500 cm

Armadura do pilar
L1
5 cm

Esperas do pilar
Junta de betonagem rugosa

5 cm

s

5 cm

H >=40 cm
>=1,5D

Espaçadores

15 cm

Armadura inferior do
Betão de limpeza

h

b
D

D

D

SECÇÃO VERTICAL

imo
mín
2D

Armadura inferior do maciço
Armadura transversal do maciço

r1

L

PLANTA

NOTAS:
◼ A armadura inferior do maciço apoia-se na superfície de descabeçamento da estaca.
◼ O comprimento das patilhas de espera deverá assegurar o atado a dois varões transversais do maciço.
◼ Os estribos nas esperas do pilar são meramente de montagem para manter a sua posição durante a betonagem.
◼ A espessura do betão de limpeza pode variar para absorver diferenças de nivelamento no fundo de escavação.
◼ O maciço terá sempre cofragem. O recobrimento lateral das suas armaduras será de 5 cm.

