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2441BPrólogo 
2442BEste manual de instruções de , de cálculo de estruturas, foi pensado e desenvolvido no sentido de 

facilitar a sua utilização por parte de todas aquelas pessoas que possam converter-se em futuros 
utilizadores.  Foi nossa intenção criar um documento útil, tanto para pessoas pouco familiarizadas com a 
utilização dos computadores como para quem tenha uma larga experiência na utilização dos mesmos.  
Pretendemos igualmente que o programa e, portanto, este manual, sirvam tanto a quem os deseje 
empregar em toda a sua complexidade, como para utilizadores que queiram realizar com ele cálculos mais 
simples. 

2443BTanto o programa como este manual foram realizados pensando em proporcionar ferramentas de trabalho 
fáceis de utilizar pelos utilizadores. A melhor forma de o conseguir é reconhecendo as sugestões e 
correções que nos remetam, as quais agradecemos sinceramente.  

2444BO nosso agradecimento antecipado na esperança de que os nossos programas e este manual sejam de 
sua utilidade. 

2445BCom os nossos melhores cumprimentos, 
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Capítulo 1  

Introdução 

Equipamento necessário 

2447BA configuração mínima para a utilização do programa é: 

◼ 6093BComputador pessoal compatível com processador Pentium IV ou superior. 

◼ Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10 (tanto as suas edições de 32 bits como ‘x64’ de 64 

bits). 

◼ 6104B2 Gb de memória RAM mínima e 4 GB ou mais recomendada. 

◼ 6105BUnidade de CD-ROM. 

◼ 6106BMonitor gráfico Super VGA (1024x768) ou superior compatível com Windows. 

◼ 6107BRato ou elemento sinalizador compatível com Windows. 

◼ 6108BImpressora e/o plotter, compatíveis com Windows. 

◼ 6109BProtocolos de comunicação IPX, TCP/IP e NetBIOS. (em chaves de proteção de Rede) 

◼ 6110BPlaca de Rede (em chaves de proteção de Rede) 

Suporte da arquitetura x64 

2448BO programa permite a instalação e execução em sistemas de 64 bits; tanto licenças monoposto como de 

rede. Neste último caso, o servidor de licenças pode estar num sistema de 64 bits. 

2449BPara poder definir-se um sistema como sendo de 64 bits, devem verificar-se dois requisitos em simultâneo: 

◼ 6111BPossuir um processador com extensões de 64 bits (EM64T), como os Intel Pentium D, Intel 
64 bits Xeon ou AMD Athlon 64. 

◼ 6112BPossuir um sistema operativo de 64 bits como o Microsoft Windows 10 x64 Edition. 

◼ 6113BNão é suportada a arquitetura IA-64 (processador de 64 bits Intel Itanium 2 e sistema 
operativo apropriado). 



 

Processo de Instalação do Programa  

2450BPara realizar o processo de instalação deverá realizar as seguintes operações: 

◼ 6114BIntroduzir o CD do programa na unidade CD-ROM. 

◼ 6115BDentro de poucos segundos aparecerá automaticamente uma pequena animação onde vai 

poder visualizar um menu com os distintos programas desenvolvidos pela . Deve 

pressionar em seguida na opção do programa que deseja instalar. 

 

◼ 6116BSe o processo de instalação não se iniciar de forma automática, pode fazê-lo de forma manual 
acedendo ao comando Procurar situado no menu Iniciar do Windows. Aparecerá uma caixa 
de diálogo como se mostra na seguinte figura, na qual vai introduzir em seguida o comando: 
D:\Instalar.exe (supondo que D:\ é a unidade de CD-ROM). 

 

◼ 6117BDepois de pressionar na opção do programa que deseja instalar, aparecerá o Assistente de 

Instalação, que o guiará durante todo o processo. Pressionar o botão Seguinte>. 



 

◼ 6118BSeguidamente mostra-se uma janela informativa com o Aviso Legal, onde são explicados os 
termos do contrato de licença, sendo necessário aceitar estes termos para poder continuar 

com a instalação pressionando o botão Seguinte>. 

 

◼ 6119BNo seguinte passo vai aceder a uma janela que permite introduzir informação do cliente. Esta 
informação é opcional podendo deixar em branco os campos Utilizador e Organização. Uma 
vez introduzidos os dados deve pressionar novamente o botão Seguinte>. 



 

 

◼ 6120BNa seguinte janela indica-se a pasta no disco rígido onde se realizará a instalação do 
programa. Pré-definido o programa vai ser instalado na unidade do disco rígido que possui 

mais espaço livre (recomenda-se a instalação em C:\Arktec). Se por exemplo tivermos 
instalado  em C:\ a pasta de instalação pré-definida seria C:\Arktec\Tricalc. No 

entanto, é possível mudar pasta que aparece pré-definida por outra qualquer se pressionar 
no botão Modificar. Para continuar a instalação pressiona-se no botão Seguinte>. 

 



◼ 6121BO passo seguinte permite realizar três tipos de instalações diferentes Típica, Mínima ou 
Personalizada, as quais descrevemos seguidamente: 

 

21BOpção Descrição 

22BTípica  Instalam-se os elementos mais comuns, incluindo bases de dados e ajudas. 

23BMínima  Instala-se a configuração que menos espaço em disco necessite. 

24BPersonalizada  É possível selecionar as componentes do programa a instalar.  

◼ 6122BDepois de selecionar o tipo de instalação pressiona-se no botão Seguinte>, aparecendo uma 
nova janela onde se resumem todas as opções indicadas nas janelas anteriores. Se alguma 
opção não estiver correta é possível modificá-la pressionando o botão <Atrás. Caso contrário, 
pressiona-se o botão Instalar iniciando assim a instalação do programa no seu disco rígido. 



 

 

 

◼ 6123BDurante este processo de instalação aparecerá uma janela informativa indicando que o 
programa inclui alguns ficheiros em formato PDF. Esta opção não evita a instalação do 
programa selecionado, simplesmente sugere a instalação do programa Acrobat Reader para 
ler os ficheiros de PDF incluídos na instalação. Ao pressionar o botão aceitar a instalação do 
programa prosseguirá. 



 

◼ 6124BEm seguida, será solicitado o tipo de chave associada a aplicação para instalar o driver 
correspondente. Uma vez selecionado, pressione o botão Instalar. 

 

◼ 6125BA última janela que mostra o assistente é para confirmar a correta instalação do programa.  

 
 



 

  

2387BImportante 

2388B 2451BLigar a chave de proteção na saída USB do computador. 

  

 

◼ 6126BUma vez que o programa se encontre instalado no disco rígido do computador, pode executá-

lo através do menu Iniciar>Programas, ou então através do atalho que se encontra na pasta 
que se cria com o nome Arktec no ambiente de trabalho do Windows. É muito importante 
que a chave de proteção tenha sido previamente ligada. Através desta mesma pasta também 
é possível Desinstalar o programa do disco rígido do computador, eliminando todos os 
ficheiros que se copiaram no momento da instalação. 

Funcionamento das chaves de rede NetHASP 

2452BA chave NetHASP ou chave de rede é uma chave que está desenhada para trabalhar em ambientes de 
rede permitindo que várias licenças do software possam executar-se ao mesmo tempo, desde distintos 
postos de rede. 

2453BCada chave de rede está preparada para que se possam executar simultaneamente até ao número máximo 
de licenças adquiridas. Uma vez alcançado o limite de licenças não é possível executar a aplicação em mais 
postos simultaneamente, sendo necessário que algumas das cópias que estejam a funcionar, deixem de 

fazê-lo, ou que se contratem mais licenças da aplicação.      

Conceitos prévios 

Tipos de redes 

LAN 

2454BLAN é a abreviatura de Local Área Network (Rede de Área Local ou simplesmente Rede Local). Uma rede 
local ou LAN é a interconexão de vários computadores e periféricos para partilhar recursos e informação. 
Em definitivo, permite que duas ou mais máquinas se comuniquem entre si. Todos os dispositivos podem 
comunicar-se com o resto embora possam também funcionar de forma independente.  

2455BDentro de uma rede local existem alguns computadores que servem informação, aplicações ou recursos 

aos outros computadores. Estes computadores são conhecidos com nome de servidores.  

2456BOs servidores podem ser dedicados ou não dedicados: 

◼ 6127BDedicado. Normalmente têm um sistema operativo mais potente que os outros e são usados 
pelo administrador da rede. 

◼ 6128BNão dedicado. Pode ser qualquer posto da rede que além de ser usado por um utilizador, 
facilita o uso de certos recursos ao resto dos computadores da rede, por exemplo, partilhar a 
sua impressora ou trabalhar como servidor de licenças. 



   

 5684BFigura 1. Servidor dedicado Figura 2. Servidor não dedicado 

WAN 

2457BWAN é a abreviatura de Wide Área Network (Rede de Área Extensa). 

2458BÉ um sistema de interconexão de computadores informáticos geograficamente dispersos, que podem estar 
inclusive em continentes distintos. O sistema de conexão para estas redes normalmente pode mistura 
redes públicas de transmissão de dados como a Internet. 

 

5685BFigura 3. Exemplo de uma WAN no qual o servidor de licenças é um computador remoto. 

O gestor de licenças 

2459BO Gestor de Licenças NetHasp é uma aplicação, que permite realizar a comunicação entre a aplicação 
protegida e a chave NetHasp.  

2460BPara permitir que várias licenças da aplicação protegida se executem simultaneamente em distintos postos 
da rede, deve selecionar-se um dos postos da rede como servidor de licenças. Para isso, deve ligar 
fisicamente a chave NetHasp a esse posto, e instalar o Gestor de Licenças no mesmo. Se a chave NetHasp 
está ligada ao equipamento, mas o programa Gestor de licenças não está instalado a chave NetHasp não 
será reconhecida a partir de nenhum equipamento da rede e, portanto, não se poderá executar a aplicação. 

O equipamento “Servidor de licenças” de rede    

2461BNo equipamento designado como servidor de licenças, deveremos conectar a chave NetHasp na entrada 
correspondente (USB ou paralela) e instalar o Gestor de licenças NetHasp. O equipamento servidor de 
licenças pode ser qualquer computador da rede, não tendo que ser necessariamente o servidor da rede. 



 

O equipamento servidor de licenças deve estar ativo sobre um posto da rede que trabalhe com a aplicação 
e que se encontre sempre ligado. Se esse equipamento for desligado, será abortado o funcionamento das 
aplicações protegidas que se estejam a ser executadas nesse momento em toda a rede. 

Sistemas operativos, redes e protocolos suportados 

◼ Redes 

7514BSuporta redes LAN e WAN  

◼ Sistemas operativos: 

7515BWindows XP ou mais recente. 

◼ Protocolos de comunicações  

7516BTCP/IP. 

7517BIPX 

7518BNetBIOS 

Suporte TCP / IP 

◼ 6129BTCP o UDP. É o mais usual, e especifica a direção do IP do computador onde se tem instalado 
o Gestor de Licenças. 

◼ 6130BUDP Broadcast. O Gestor de Licencias atende constantemente as emissões das estações da 
rede. 

Suporte IPX 

2462BNetHasp em redes IPX suporta os seguintes mecanismos de difusão: 

◼ 6131BSAP, Service Advertising Protocol 

◼ 6132BBroadcast, as estações vão emitindo na rede, para que o Gestor de Licenças as recolha 
continuamente. 

◼ 6133BIPX sem SAP, difunde o Gestor de Licenças através de um sistema de ficheiro, ficheiros de 
direção. 

Suporte NetBIOS 

◼ 6134BNetBIOS A chave de rede suporta vários tipos de NetBIOS incluindo Microsoft NetBEUI. 

Processo de instalação  

2463BTodos os ficheiros necessários para o funcionamento da chave de rede, incluem-se no CD de instalação da 
aplicação e a sua instalação realiza-se de forma automática durante o processo de instalação da aplicação. 

2464BO equipamento Servidor de licenças é aquele onde vai estar fisicamente colocada a chave de rede. Não 
tem que coincidir necessariamente com o servidor da rede. Aconselha-se que o servidor de licenças, não 
seja nem o servidor de ficheiros da rede nem o servidor de impressoras, dada a necessidade das aplicações 
de aceder constantemente a chave de rede. Se a chave se encontra colocada num equipamento com 
elevado tráfego de rede, ou com muitos recursos partilhados, o tempo de acesso à chave de rede vai 
aumentar, diminuindo o rendimento das aplicações. 



Instalação do servidor de licenças juntamente com a aplicação  

2466BNuma LAN formada por vários PC's e na qual não existe um servidor dedicado, como se mostra na Figura 
4, deveremos decidir qual dos postos da rede será o servidor de licenças. Na figura foi optado o posto PC 
2, seguindo os critérios mencionados anteriormente. 

 

5686BFigura 4 

2467BUma vez iniciado o processo de instalação da aplicação, e de forma habitual recolhida neste manual, 
aparecerá em ecrã a seguinte caixa de diálogo: 

 

2468BDeve selecionar o tipo de chave  em todos os computadores em que se instale a aplicação e ativar 

a opção O equipamento no qual está a realizar a instalação tem conectada a chave de rede unicamente 
no computador onde vai estar conectada fisicamente a chave de rede e desativá-la no resto dos 
computadores. No exemplo da Figura 4 esta opção ativa-se no posto PC 2 e será desativada no resto dos 
computadores.  

2469BAo pressionar o botão, lança-se de forma automática a instalação do Device Driver e do Gestor de Licenças. 
Durante o processo de instalação, vão aparecer as seguintes janelas: 

◼ 6135BEm primeiro lugar, selecione o idioma que quer usar durante a instalação e pressione o botão 

. 



 

7519B. 

◼ 6136BPressione o botão  na janela de inicial, para começar a instalação. 

 

◼ 6137BEm seguida, deve selecionar como pretende instalar o gestor de licenças. Existem 2 opções: 
como aplicação (Application nhsrvw32.exe) ou como serviço (Service nhsrvice.exe) 



 

7522BO recomendável é instalar o gestor de licenças como serviço, para que não seja necessário abrir uma 
sessão no equipamento e executar o gestor de licenças cada vez que se inicie o computador. Se instalar 
como serviço bastará ligar o computador para que automaticamente seja executado o gestor de 

licenças. Uma vez selecionado o tipo de instalação, deve pressionar o botão . 
 
 

  

2389BNota 

2390B 
2470BSe instalar o gestor de licenças como serviço, o serviço será denominado como 
HASP Loader. Para comprovar que o serviço está instalado e em que estado se 
encontra, no Painel de Controlo do Windows selecione Ferramentas 

administrativas. Em seguida, faça um duplo clique em Serviços e aparecerá uma 
janela como a que se mostra em seguida. 

  

 

7523BAtravés desta janela pode deter e/ou reiniciar o serviço, comprovar em que estado se encontra, o tipo 
de início do serviço, etc.… 

 

◼ 6138BEm seguida, deverá indicar o nome de grupo do gestor de licenças. Uma vez indicado, deve 

pressionar o botão  



 

 

◼ 6139BUma vez instalado o gestor de licenças, o assistente começará com a instalação do HASP 

Device driver ou driver do dispositivo HASP. Para proceder a sua instalação, deve pressionar 

o botão . 

 
 

 

◼ 6140BUma vez finalizada a instalação do driver, o assistente perguntará se queremos iniciar o gestor 
de licenças.  



 

7524BSe pressionar o botão , aparecerá na zona do relógio do Windows, o ícone do gestor de 
licenças HASP como se mostra na seguinte figura: 

 

7525BSe fizer um duplo clique sobre esse ícone, mostrar-se-á a janela principal do gestor de licenças NetHASP 
mostrando a seguinte informação: 

 

◼ 6141BNúmero da versão do gestor de licenças NetHASP instalado. 

◼ 6142BEstado de cada protocolo e a data e hora da última modificação de estado. 

◼ 6143BEstado do gestor de licenças HASP (ativo ou inativo) 

◼ 6144BPara finalizar a instalação, pressione o botão  na seguinte caixa de diálogo. 



 

 

7526BPara completar a instalação, deve reiniciar o computador. 

 

Instalação do servidor de licenças de forma independente da aplicação 

2471BSe desejar instalar o gestor de licenças de forma independente da aplicação, porque por exemplo, vai 
instalar num servidor dedicado de uma LAN ou vai instalar num equipamento remoto (WAN), deverá iniciar 
a instalação do gestor de licenças de forma manual. Para isso, no CD de instalação da aplicação, inclui-se 
a pasta , (sendo D: a unidade do CD). 

 



2472BNessa pasta encontra-se o ficheiro . Para iniciar a instalação do gestor de licenças, deve 

realizar um duplo clique sobre esse ficheiro, e seguir os mesmos passos que os descritos anteriormente. 
Desta forma, será instalado o gestor de licenças sem necessidade de instalar a aplicação. 

Configurar o acesso remoto a chave de Rede 

2473BSe a chave de rede for instalada num equipamento remoto (WAN), deveremos indicar a aplicação, como 
aceder a esse equipamento. Para isso, devem-se cumprir os seguintes passos para poder aceder a esse 

equipamento: 

◼ 6145BDispor de um IP público para aceder ao equipamento remoto. 

◼ 6146BAbrir a porta 475 no equipamento remoto. 

2474BVamos estudar um caso concreto: 

 

5687BFigura 5. Exemplo de configuração de uma WAN. 

2475BNo exemplo da Figura 5, dispõem-se de uma LAN com um servidor dedicado e conectado a Internet através 
do router A (zona esquerda) e num lugar remoto dispõem-se de um posto que fará as funções do servidor 
de licenças, ligado a Internet através do router B.  

2476BDispõem-se de um IP público contratado a um ISP (Internet Service Provider o fornecedor de serviços de 
Internet) e associado ao router B. Neste caso, o IP público que nos foi fornecido pelo nosso ISP é 
256.256.256.256. 

2477BNa página de configuração do router B, deve estar aberta a porta 475 para permitir o acesso a chave de 
rede de forma remota. (Figura 6) 

2478BPara que a aplicação protegida, encontre a chave de rede no posto remoto, deveremos criar um ficheiro 
de texto denominado NETHASP.INI. Este ficheiro, deve ser guardado na pasta onde foi instalada a aplicação 

de cada um dos postos da LAN. Este ficheiro contém as seguintes linhas para a configuração mostrada na 
Figura 5: 

2479B[NH_COMMON] 

2480BNH_TCPIP = Enabled 

2481B[NH_TCPIP] 

2482BNH_SERVER_ADDR = 256.256.256.256 

2483BNH_TCPIP_METHOD = TCP 

2484BUma vez realizada esta configuração, a aplicação estará preparada para aceder de forma remota a chave 
de rede. 



 

 

5688BFigura 6. Na página de configuração do router foi aberta a porta 475 através do protocolo TCP indicando 
o IP público ou Public Address 256.256.256.256. 

Sintaxes do ficheiro de configuração NetHASP.INI 

2485BEm seguida, mostra-se a sintaxes do ficheiro NETHASP.INI com todas as variáveis e valores permitidos. 

25B[NH_COMMON] 

26B; Section-specific Keywords 

27B; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"! 

28B; 

29B;;NH_IPX = Enabled or Disabled  ; Use the IPX protocol 

30B;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled ; Use the NETBIOS protocol 

31B;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled ; Use the TCP/IP protocol 

32B; 

33B; General Keywords 

34B;;NH_SESSION = 4 ; See Adapting the Timeout Length  

35B;;NH_SEND_RCV = 6 ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

36B[NH_IPX] 

37B; Section-specific Keywords for the IPX protocol. 



 

38B;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery. 

 39B; Default:  Disabled 

 40B; Ignored under Win32 API. 

 41B; This switch replaces older switch 

 42B; named NH_USE_SAP. 

 

43B;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use IPX Broadcast mechanism. 

 44B; Default:  Enabled 

 

45B;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX). 

 46B; Default:  7483H 

 

47B;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD ; 2F_NEW means that IPX protocol will  

 48B; use interrupt 2Fh ONLY. 

 49B; 7A_OLD means that IPX protocol will  

 50B; use interrupt 7Ah ONLY. 

 51B; Default:  2F_NEW. 

 

52B;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,.. ; Communicate with the NetHASP  

 53B; Server with the specified name. 

 54B; Maximum: 6 names, up to 7  

 55B; case-insensitive characters each. 

 

56B;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and 

 57B; Internetworks in the HASP 

 58B; Programmer's Guide. 

 

59B;;NH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP  

 60B; License Manager's address file. 

61B; General Keywords 

62B;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

63B;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

64B[NH_NETBIOS] 

65B; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol. 

66B;;NH_NBNAME = <Name> ; Assign a name to the NetHASP  

 67B; License Manager. 

 68B; 1 name possible, up to 8  

 69B; case-insensitive characters. 

 

70B;;NH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used 

 71B; as a communication channel. 

72B; General Keywords 



 

73B;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

74B;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

75B[NH_TCPIP] 

76B; NetHASP does not support TCP/IP under DOS. 

77B; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol. 

 

78B;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>  ; IP addresses of all the NetHASP  

 79B; License Managers you want to search. 

 80B; Unlimited addresses and multiple 

 81B; lines are possible. 

 82B; 

 83B; Possible address format examples: 

 84B;  IP address:      192.114.176.65 

 85B;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il 

 

86B;;NH_PORT_NUMBER = <Num> ; Set the TCP/IP port number. This is 

 87B; optional. The default number is 475. 

 

 

88B;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP ; Send a TCP packet or UDP packet 

 89B; Default:  UDP 

90B;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism. 

 91B; Default:  Enabled 

 

92B;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>, ; Communicate with the NetHASP  

 93B; Server with the specified name. 

 94B; Maximum: 6 names, up to 7  

 95B; case-insensitive characters each. 

96B; General Keywords. 

97B;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

98B;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

A memória da chave 

2488BAs aplicações protegidas utilizam a memória da chave de rede para armazenar dados durante a sua 
execução. Em determinadas situações, a memória da chave de rede pode não se liberar de forma correta, 
ficando posições da memória sem utilizar. Depois de um determinado tempo de utilização da chave, por 
exemplo mensal ou semanalmente segundo a intensidade da sua utilização, é aconselhável reiniciar a 
memória da chave NetHasp, utilizando a função Inicializar Proteção de Rede. Esta função deve executar-
se quando nenhuma outra aplicação esteja utilizando a chave de rede. 



Mensagens 

2489BNo processo de trabalho de uma aplicação protegida com a chave de rede, podem aparecer diferentes 
mensagens. Em seguida, detalham-se as mais habituais, e as suas Ações para corrigi-las: 

99BMensagem   A ligar ao gestor de licenças de rede... 

100BComentário  A aplicação protegida está a procurar o Gestor de Licenças nos distintos postos da rede. 
Uma vez encontrado, verifica-se se é possível executar uma nova licença da aplicação, em 
função das licenças contratadas e das atualmente em execução. 

101BMensagem  É necessário abandonar o programa em todos os postos da rede 

102BComentário  A aplicação não consegue estabelecer uma correta comunicação com a chave de rede. 
Aconselha-se reiniciar o Gestor de Licenças, sendo necessário abandonar a execução em 

todos os postos da rede que utilizem a chave de rede. 

103BMensagem  Abandonar o programa agora supõe manter em uso uma licença 

104BComentário  Não é possível efetuar a comunicação com o Gestor de Licenças para comunicar que se 
abandona a execução de uma licencia. Se tem necessidade de utilizar esta licença noutro 
posto, o aconselhável é reiniciar o Gestor de Licencias. 

105BMensagem Os protocolos IPX, NetBIOS o TCP/IP não foram instalados corretamente. Verificar os 
protocolos. 

106BComentário  Rever os protocolos instalados e a configuração de cada um deles. 

107BMensagem: Não se encontrou o Gestor de Licenças. 

 O servidor de Licenças desligou-se. 

 Não há resposta do Gestor de Licenças. 

 Não está ativo o Gestor de Licenças. Instale-o e volte a tentar. 

108BComentário  O Gestor de Licencias não se encontra a funcionar no equipamento onde se encontra a 
chave de rede. Execute o Gestor de Licenças e volte a executar a aplicação. 

109BMensagem A chave não está colocada no equipamento Gestor de Licenças. 

110BComentário  Rever e ajustar a chave de proteção no equipamento onde está colocada. 

111BMensagem Impossível iniciar a aplicação. O número de licenças em uso excede o limite contratado. 

112BComentário  O número de licenças em uso alcançou o número de licenças contratadas. Deve sair de 
alguma das aplicações atualmente em uso. 

Perguntas Frequentes 

113BPergunta É necessário instalar NetHASP no servidor de ficheiros da rede? 

114BResposta  Não. Pode instalar a chave de rede e o Gestor de Licenças em qualquer posto da rede. O posto 
designado deve estar ativo e o Gestor de Licenças carregado enquanto a aplicação protegida 
com NetHASP está a ser executada. 

115BPergunta  Posso ver que postos acedem a chave NetHASP? 

116BResposta  Sim. A utilidade Aladdin Monitor, incluída no CD, mostra todos os postos que ativaram uma 
aplicação que tenha realizado um login NetHASP ao Gestor de Licenças.  

117BPergunta  Se ligar duas chaves NetHASP para 5 licenças cada uma com o mesmo código a um único 
posto, disponho de 10 licenças? 

118BResposta  Não. Quando existem duas chaves NetHASP com o mesmo código no mesmo PC, só uma delas 
responde. Para permitir 10 licenças com duas chaves NetHASP 5, ligue cada chave a um posto 



 

distinto e execute o Administrador de Licenças HASP adequado. Preferentemente, use uma 
chave NetHASP 10. 

119BPergunta  Já dispõe de uma NetHASP de outro fabricante de software ligada ao posto da rede e um 
Gestor de Licenças carregado. Que devo fazer para instalar a nova chave NetHASP? 

120BResposta  Necessita fazer é ligar a sua chave NetHASP a outra chave instalada. O Gestor de Licenças 
carregado serve para ambas as chaves NetHASP.  

121BPergunta  A NetHASP pode trabalhar sobre a Internet? 

122BResposta  Sim. NetHASP Net trabalha sobre Internet com o protocolo TCP / IP. 

123BPergunta  Posso com uma única chave NetHASP ter acesso a diferentes aplicações protegidas do mesmo 
fabricante. 

124BResposta  Não é necessário dispor de distintas chaves NetHASP por cada aplicação protegida distinta do 
mesmo fabricante, a não ser que, com a mesma chave possa ter acesso a diferentes aplicações 
protegidas do mesmo fabricante. 

125BPergunta  Em que posto devo instalar o HASP Device Driver? 

126BResposta  Só no posto com a chave NetHASP. O HASP Device Driver serve como enlace entre o NetHASP 
e a aplicação protegida. 

 127BColocada a aplicação protegida com NetHASP comunica-se com o Gestor de licenças HASP, 
que por sua vez deve aceder a chave NetHASP, instale o HASP Device Driver no posto que 
carregue o Gestor de licenças HASP. 

Problemas e soluções 

128BProblema A NetHASP está ligada mas a aplicação protegida não foi encontra. 

129BSolução Apesar do esforço realizado para assegurar a melhor comunicação, em raras ocasiões uma 
chamada a rotina hasp() poderia não ser ativada ou bem transmitida. Recomendamos que 
chame a rotina hasp() com um serviço várias vezes antes de assumir que a HASP não está 
conectada. 

130BProblema Obtêm erros de impressão quando tenta imprimir através de uma aplicação protegida pelo 
Windows. 

131BSolução Esta situação deve-se a um conflito entre o acesso a impressora e o acesso a chave NetHASP. 
Para evitar conflitos entre NetHASP e outros dispositivos paralelos (tais como a impressora), 
instale o HASP Device Driver. 

134BProblema A sua aplicação de Windows protegida com NetHASP retorna ao Erro 21. 

135BSolução As aplicações Windows requerem em média de 8 KB de memória DOS. O API da NetHASP 

requer 1 KB de memória DOS. O erro 21 de NetHASP é emitido quando a quantidade de 
memória DOS é menor de 1KB e portanto insuficiente para o sistema NetHASP. Em tais 
casos, não só as aplicações protegidas por NetHASP, mas outras aplicações Windows estão 
desativadas. Para resolver este problema, encerre algum programa residente ou saia de 
alguma aplicação aberta do Windows. Deve utilizar a mesma solução com qualquer aplicação 
que utilize sobre memória DOS insuficiente. 

136BProblema A sua aplicação está funcionando num posto que não tem drivers de rede carregados. A 
estação deixa de responder quando a aplicação executa um login NetHASP. 

137BSolução Isto ocorre quando o ficheiro de configuração NETHASP.INI ativa um protocolo específico. O 
sistema NetHASP tenta utilizar o protocolo especificado sem comprovar se está realmente 
presente. Se o posto não tiver drivers de protocolo instalados, deve parar. A solução é 
eliminar o ficheiro de configuração NETHASP.INI o, se necessitar, carregar os drivers da rede. 



141BProblema A sua aplicação protegida com NetHASP está funcionando sobre um posto em Windows 
para trabalho em grupo numa rede Novell utilizando IPX e retorna o erro 3. 

142BSolução Os tipos de estrutura no ficheiro NET.CFG e no setup da rede do Windows não são idênticos. 
Comprove o tipo de estrutura em NET.CFG e fique-se uma idêntica para o tipo de estrutura 
do Windows. Para estabelecer os tipos de estrutura em Windows: 

◼ 6157BSelecione Configuração para a Rede da janela Rede. 

◼ 6158BPressione em IPX/SPX Compatível Transport with NetBIOS. 

◼ 6159BSelecione Frame Type. 

7527BSelecione o tipo de estrutura desejada e Pressione Set. 

◼ 6160BPressione OK. 

◼ 6161BReinicie o seu sistema. 

143BProblema A sua aplicação demora muito tempo a encontrar a chave NetHASP numa rede Novell muito 
grande. 

144BSolução Neste caso, é recomendável personalizar o mecanismo de procura. Utilize o ficheiro de 
configuração NetHASP para desativar os mecanismos de procura Broadcast e Bindery. Desta 
forma, o cliente de NetHASP pesquisa o Gestor de Licenças utilizando um mecanismo 
baseado em ficheiros de direção, que é muito mais rápido. 

145BProblema A sua aplicação demora muito tempo a encontrar a chave NetHASP numa rede TCP/IP 
grande. 

146BSolução Neste caso, é recomendável personalizar o mecanismo de procura. Utilize o ficheiro de 
configuração NETHASP.INI para especificar o método de procura UDP ou TCP e estabelecer a 

direção IP do posto onde foi instalado o Gestor de Licenças. Desta forma, o cliente NetHASP 
pesquisa o Gestor de Licenças com a direção IP específica, o que é muito mais rápido. 

147BProblema Recebe o erro 8. 

148BSolução O erro 8 significa que o cliente NetHASP não recebeu resposta do Gestor de Licenças. Para 
resolver isto, trate de incrementar o tempo de espera que o cliente requer para receber uma 
resposta. Faça este incremento através da duração do timeout no ficheiro de configuração 
NETHASP.INI. 

149BProblema Recebe-se um erro 15 com NetHASP baixo TCPIP ou IPX. 

150BSolução O erro 15 baixo TCPIP/IPX ocorre só quando se utiliza o mecanismo de procura broadcast. 
O erro 15 significa que foi emitido por parte do cliente NetHASP, mas não foi encontrado 
nenhum Gestor de Licenças. Incremente o valor do timeout no ficheiro NETHASP.INI a 8 
segundos. Se depois disto, o erro 15 persistir, deve-se a um dos seguintes problemas: 

◼ 6162BNão foi carregado o Gestor de Licenças. 

◼ 6163BFoi utilizado o protocolo TCPIP, ou então o Gestor de Licenças está numa sub-rede diferente. 

◼ 6164BFoi utilizado o protocolo IPX, ou então SAP não está suportado. 

◼ 6165BRecebe-se repetidamente o erro 15, tente utilizar outro mecanismo de procura. 

151BProblema Está a utilizar uma NetHASP e autorizou a sua aplicação para cinco licenças, mas só três 

utilizadores podem ativar a aplicação. 

152BSolução Utilize Aladdin Monitor para confirmar que postos estão a utilizar as licenças, é possível que 
se desconheça que as cinco licenças estejam a ser utilizadas. 



 

Proteção monoposto SecuTech UniKeyStd 

Neste caso, simplesmente introduza a chave de proteção numa porta USB que se encontré libre no seu 
computador antes de executar o programa. 

Proteção de rede SecuTech UniKeyPro 

No computador em que se instale uma chave de rede será necessário instalar um servidor de licenças. 
Para esse efeito, copie a pasta “Network.Server.UniKey” situada na pasta do programa (habitualmente 
“C:\Arktec\Tricalc X” em que X será o número da versão do programa) para o computador que utilizará 
como servidor de licenças (pode ser qualquer computador da rede, não necessariamente o servidor de 
rede). Seguidamente execute o programa “Instalar.bat” situado no seu interior, como Administrador do 
computador. 

Importante: No Windows Vista e sistemas operativos posteriores é imprescindível selecionar o ficheiro, 
pressionar o botão secundário do rato (geralmente o botão direito) e pressionar, no menu contextual, a 
opção Executar como Administrador. Se aparecer uma mensagem solicitando uma confirmação, debe de 
aceitar. 

Tanto no computador que se utilize como gestor de licenças como no computador em que se execute o 
programa, caso esteja instalada uma FireWall, deverá desbloquear a porta 5680. Por exemplo, no caso da 
FireWall do Windows 10, deve ir a ‘FireWall do Windows’ e escolher ‘Definições avançadas’. Seguidamente 
deve pressionar em ‘Regras de Entrada’, em Nova Regra, Porta e Portas remotas específicas, como 

ilustrado: 

 



 

 

No Windows 7, Painel de Controlo > Firewall de Windows > Configurações avançadas: 
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Nos computadores em que se execute o programa, é necessário que exista um ficheiro netunikey.ini, 
situado na mesma pasta que o programa, e que, entre outras coisas, defina a direção IP do computador 
em que se encontra colocada a chave de rede e se está executando o servidor de licenças. 

Se, ao arrancar o programa, não encontra este ficheiro, aparecerá a seguinte mensagem: 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjoY_2m_DXAhVEPxoKHUHIAckQjRwIBw&url=https://sites.google.com/a/tagsoft.com.br/publico/tagcomercio/duvidas-frequentes/a/adicionando-porta-ao-firewall-do-windows-7&psig=AOvVaw14M1kWxexxW_3JY9munz41&ust=1512472134057212


 

 
Deverá introduzir a direção IP do computador em que se encontra o gestor de licenças e pressionar Aceitar. 
O programa encerrar-se-á automaticamente. Inicio de novo para começar a trabalhar. 

Se a direção IP estiver incorrecta, se não existir comunicação com o servidor de licenças, se não está ligada 
a chave de proteção de rede ou caso se exceda o número de utilizadores estabelecidos para o programa, 
aparecerá uma mensagem ao arrancar o programa dando conta desta situação. 

 

 



Capítulo 2  

Conceitos prévios 

O ecrã e o Windows 

2490BO ambiente Windows permite trabalhar em multitarefa, quer dizer, que o computador pode estar a 
executar várias aplicações ao mesmo tempo, encarregando-se Windows de gerir e atribuir os tempos de 
CPU aos diferentes programas. Evidentemente, quantos mais processos estejam a correr simultaneamente 
num computador, mais lentamente se executará cada um deles. Este efeito evidenciar-se-á tanto mais 
quanto menos memória esteja disponível, ou quanto menor seja a velocidade de processo do CPU. 

2491BPara poder executar várias aplicações simultaneamente, o ambiente Windows atribui a cada processo uma 
área do ecrã ou janela, dentro da qual se realiza a entrada e saída de dados e as mensagens da aplicação. 
As janelas podem variar o seu tamanho e posição dentro do ecrã, e podem situar-se à frente ou atrás de 
outras janelas pertencentes a outros programas. 

2492BO Windows utiliza vários programas para gerir os recursos do computador. Os programas mais utilizados 
são: 

◼ 6166BO Administrador de programas. 

◼ 6167BO Painel de controlo. 

◼ 6168BO Administrador de impressão. 

2493BAinda que estes programas estejam detalhados no manual do Windows, é intenção deste manual referir 
os aspetos mais significativos dos mesmos. Remete-se ao manual do Windows para aprofundamento  do 

seu conhecimento. 

O Explorador do Windows 

2494BO Explorador do Windows é um programa com o qual é possível visualizar todas as pastas, subpastas e 
ficheiros de uma unidade, permitindo uma organização hierarquizada. É o programa que permite a 
modificação da estrutura de pastas e a cópia de ficheiros. Desde o Explorador do Windows podem 
igualmente executar-se aplicações. 

2495BPara mais informação consultar o manual do Windows. 



 

O Painel de controlo 

2496BO painel de controlo é um programa que permite realizar mudanças na configuração do sistema. Existem 
várias opções de hardware e software que se podem modificar. Entre elas reúnem-se: 

◼ 6169BDefinição ou modificação das cores da área de trabalho e da maioria dos seus elementos. A 
área de trabalho, como se descreve detalhadamente no manual Windows, é o conjunto de 
zonas ou elementos que compõem uma janela, como : A barra de menus, a cor de fundo da 
janela, a barra de título da janela, as barras de movimento ou scroll, o tipo de textos... 

◼ 6170BJuntar ou eliminar fontes para a impressora ou para o monitor. 

◼ 6171BDefinir os parâmetros para as portas de comunicação em série. 

◼ 6172BPersonalizar, segundo as preferências do utilizador o uso do rato. Pode-se, por exemplo, 
definir a velocidade de arrastamento do ponteiro, podem-se trocar as funções dos botões 
direito e esquerdo, pode-se definir a velocidade do duplo-clique... 

◼ 6173BInstalar e configurar impressoras ou plotters. Define-se a resolução gráfica a utilizar pela 
impressora, a orientação e tamanho do papel, as portas com as quais se comunica... 

◼ 6174BMudar a data e a hora do sistema. 

◼ 6175BEstabelecer formatos de números, dependendo do país e idioma que se queira utilizar. 

2497BPara mais informações remete-se ao manual de Windows. 

O Administrador de impressão 

2498BEste programa realiza o controlo de todas as impressões que podem realizar as diferentes aplicações 
correndo em Windows.  

2499BQuando o Administrador de impressão está a enviar um ficheiro para a impressora, o seu ícone aparece 
na parte inferior do ecrã. 

2500BCaso se continue a enviar documentos para a impressora,  o Administrador de impressão cria uma lista de 
trabalhos ou fila de impressão, que contém os trabalhos a imprimir por ordem de receção. 

2501BOs trabalhos na fila de impressão podem-se cancelar, suspender temporariamente a sua impressão, 
modificar a ordem da fila de impressão...etc. 

2502BPara mais informação consultar o manual do Windows. 

Separador decimal e de elementos 

2503BUtiliza-se como separador decimal e como separador de elementos numa lista os separadores definidos no 
sistema operativo (em Configuração>Painel de Controle>Configuração Regional); tanto na entrada de 
dados como nas listagens geradas pelo programa. 



 

5689BConfiguração Regional em Windows 7 com as opções pré-definido para Espanha 

2504BCaso defina como idioma Português (Portugal), o sistema operativo seleciona pré-definido a vírgula (,) 
como separador decimal e o ponto e vírgula (;) como separador de listas. 

2505BPara facilitar a introdução de números decimais, dentro do programa, sempre que se pressione a tecla do 
ponto decimal situado no teclado numérico, Tricalc  entende que se pressionou o separador decimal que 
se tenha definido (a vírgula, no exemplo anterior), como ocorre na maioria das aplicações Windows (MS-
Excel, por exemplo). 

2506BO separador de listas utiliza-se em Tricalc sempre que se introduz um grupo de números: por exemplo, ao 
definir os vetores de aplicação das Ações, ou os comprimentos de vãos e alturas da função 
Geometria>Rede.... 

2507BCaso se defina um mesmo separador como separador decimal, e/ou separador de milhares e/ou separador 
de listas (o que é permitido pelo Sistema Operativo), o programa dará uma mensagem de aviso e 

modificará os separadores para que sejam os três distintos entre si. 

Ratos com roda de scroll 

2508BTricalc permite utilizar a roda de scroll que existe em alguns novos ratos para alterar a visualização da 
estrutura em cada janela, seguindo as indicações do Guia de Estilo do Microsoft Windows. No caso de 
existirem várias janelas de visualização, modifica-se a vista da janela que esteja selecionada. Permitem-se 
as seguintes funções: 

153BShift+RODA Altera a elevação da visualização da estrutura (ângulo beta). 

154BCtrl+RODA Altera a rotação da visualização da estrutura (o azimute, ângulo alfa). 



 

155BROTAÇÃO DA RODA  Com o ponteiro sobre as barras de scroll horizontal ou vertical faz-se scroll. 

156BROTAÇÃO DA RODA  Sobre as janelas do programa, realiza-se zoom de aproximação ou afastamento 
em função da rotação da roda. 

157BRODA PRESSIONADA  Sobre as janelas do programa, movendo o rato, produz-se um deslocamento de 
imagem (pan). 

Ícone do programa 

2509BO ícone do programa está homogeneizado com os ícones de ,  e . Apresenta duas 

versões de diferente tamanho: o tamanho grande para o ambiente de trabalho, e o tamanho pequeno 
para a barra de tarefas. 

 

Fonte pré-definido Arial 

2510BA fonte pré-definido do programa é Arial. Ao tratar-se de uma fonte True Type, visualiza-se com a máxima 
qualidade independentemente do dispositivo (ecrã, impressora) ou do sistema operativo utilizado. 

Atualizações pela Internet 

2511BÉ possível a partir das funções existentes no programa conhecer as revisões da sua versão disponíveis em 
cada momento e decidir se pretende atualizar ou não o programa. Quando se acede à função 
?>Atualizações pela Internet o programa procura, no servidor disponibilizado pela Arktec, as revisões 
existentes para o programa e mostra a caixa de diálogo da função onde aparece a lista das revisões 
disponíveis. 

 

158BOpção Descrição 

159BAtualizações disponíveis Nesta janela mostra-se uma lista das revisões do programa 
disponíveis nesse momento 

160BMostrar novamente mensagem em: X dia(s) Permite definir os número de dias até procurar novas 
atualizações do programa, transcorridos os quais  mostrar-
se-á de novo a caixa de diálogo com a lista de atualizações 
disponíveis. 

161BRepetir este aviso passado: X minuto(s) Se estiver ativada esta opção, quando se pressionar o botão 
Sair, a caixa de diálogo de Atualizações por Internet 



aparecerá novamente no ecrã transcorrido o tempo 
indicado. 

162BBotão Atualizar Se pressionar este botão, executa de forma automática o 
acesso à área de Clientes do site da Arktec através do 
qual, seguindo as indicações que aparecem no ecrã, pode 
fazer o download e instalar a última atualização existente 
do programa. Deve SEMPRE realizar uma cópia de 
segurança dos ficheiros descarregados 

(preferencialmente em mais do que um suporte 
físico) para poder realizar instalações no futuro, uma 
vez que as revisões vão sendo descatalogadas.  

163BBotão Sair Permite sair da caixa de diálogo Atualizações pela Internet 

Novo menu estilo friso ou ‘ribbon’ 

A versão 14.0 do Tricalc permite selecionar entre a tradicional barra de menus das versões anteriores, ou 
um novo friso com opções, conhecido como ‘ribbon’. 

Na imagem seguinte apresenta-se a tradicional barra de menus: 

 

Aqui podemos comparar com a nova aparência em que se inclui o friso de opções: 



 

 

Como ativar o novo friso de opções 

Para mudar da antiga barra de menus para o novo friso, executa-se a função “Ajudas>Ver>Estilo de 
menu>Friso”. 

Seguidamente, o Tricalc encerra e abre com o novo estilo de menu. 



Como ativar a antiga barra de menus 

Para mudar do novo friso para a antiga barra de menus, pode utilizar-se, na esquina superior direita da 
janela do programa, a função “Estilo>Estilo de menu>Barra de menus”. 

 

Seguidamente, o Tricalc encerra e abre com o novo estilo de menu. 

Principais alterações no novo friso 

A maioria das funções manteve o mesmo nome e a sua localização no menu. No entanto, reorganizaram-

se algumas funções: 

Menu “Ficheiro” 

O antigo menu “Ficheiro” encontra-se agora no ícone  situado na esquina superior esquerda da 

janela do programa. 



 

 

Menu “Edição” 

O antigo menu “Edição” encontra-se agora no painel da zona direita do menu “Geometria”. 

 

Menu “Resultados” 

O antigo menu “Resultados” desdobra-se nos seguintes novos menus: 

• “Listagens”.- Inclui as funções dos antigos submenús “Resultados>Listagens”, 
“Resultados>Relatórios”, “Resultados>Medições” e “Resultados>Fabricação”: 

 



• “Gráficos”.- Inclui as funções do antigo submenú “Resultados>Gráficos”: 

 

• “Desenhos”.- Inclui as funções dos antigos submenus “Resultados>Armaduras”, 
“Resultados>Aço”, “Resultados>Desenhos” e “Resultados>Composição” entre outras: 

 

Barra de ferramentas de acesso rápido 

Na zona superior da janela do programa, junto ao ícone , encontra-se a barra de ferramentas de 

acesso rápido, que se pode personalizar, para ter nela as funções que mais se utilizem. 

 

Ao instalar o programa, incluem-se nesta barra vários ícones úteis (novo, abrir, guardar, etc.). Caso 
pretenda eliminar algum deles, pode faze-lo pressionando com o botão direito sobre o ícone e selecionando 
“Remover da barra de ferramentas de acesso rápido”. 

Caso pretenda adicionar novos ícones nesta barra, basta localizar a função pretendida no novo friso, 
pressionar com o botão direito do rato sobre ela e selecionar “Adicionar à barra de ferramentas de acesso 
rápido”. 

Também é possível modificar os ícones incluídos na barra de ferramentas de acesso rápido, ou reorganizá-
los pressionando sobre a barra com o botão direito e selecionando “Personalizar a barra de ferramentas 
de acesso rápido”. Mostra-se de seguida, uma caixa de diálogo como a da imagem seguinte, que permite 
adicionar ícones, eliminá-los ou reorganizá-los. 



 

  

 

 



Capítulo 3  

Primeiro exemplo 

Introdução 

2512BNeste capítulo faz-se uma aproximação rápida ao processo geral de trabalho com o programa . A 

explicação correta e detalhada de cada um dos passos que aqui se detalham encontra-se em capítulos 
posteriores deste manual. 

2513BSupõe-se que o programa  e o ambiente Windows se encontram previamente instalados. Se assim 

não for consulte o capítulo correspondente à instalação. 

Partes da aplicação  

2514BA janela do programa  apresenta as seguintes partes: 

2515BBARRA OU TÍTULO DA JANELA. Situada na parte superior da janela, tem como título o nome da pasta onde se 
encontra instalado o programa. Além disso, quando uma estrutura está selecionada, aparece o nome da 
pasta onde está armazenada. À sua esquerda aparece o ícone do sistema, que permite executar certas 
funções relativas à posição e tamanho da janela; à direita da barra de título aparecem dois ícones que 

permitem tanto fechar a janela , como diminuir o seu tamanho ficando só visível na parte inferior . 



 

2516BBARRA DE MENUS. Aparece o nome da cada um dos menus do programa: 

 

164BFicheiro  Neste menu encontram-se todas as funções correspondentes à manipulação dos ficheiros de 
projetos e de estruturas do programa . Aqui encontram-se igualmente as funções 

relativas à instalação e configuração da impressora ou plotter. 

165BEdição Neste menu inclui as funções de Copiar e Colar estruturas, completas ou algumas das suas 
partes, dentro da mesma estrutura ou entre diferentes estruturas. Também existem as funções 
Copiar para…, Colar desde… e Colar+Girar… que permitem guardar e abrir estruturas do 
disco, quer sejam completas ou apenas algumas das suas partes. 

166BGeometria  Neste menu encontram-se todas as funções que permitem definir a geometria da estrutura: 
introdução de nós, de barras, de pórticos, condições de apoios... 

167BAções  Neste menu encontram-se as funções que permitem definir as ações que atuam sobre a 
estrutura, assim como as diferentes hipóteses de carga. 

168BSeções  Neste menu encontram-se todas as funções de pré-dimensionamento das barras da estrutura, 

assim como as funções para a definição de novas bases de dados de seções, lajes, peças, 
estacas e terrenos. 

169BCálculo  Neste menu é possível solicitar o cálculo dos esforços da estrutura, o cálculo das armaduras 
das barras de betão, lajes, sapatas e todas as restantes tipologias incluídas no programa. 
Realiza-se o cálculo das tensões para perfis metálicos, perfis de alumínio, etc. 

170BResultados Neste menu é possível obter os resultados do cálculo em forma de listagem, relatórios, gráficos 
de esforços ou pormenorizações de armaduras, para ecrã ou para impressora, com a 
possibilidade de definir diferentes opções de representação. 

171BAjudas Neste menu encontram-se as funções que ajudam a trabalhar com o programa ao nível da 
visualização da estrutura e da definição da malha de trabalho. É possível modificar a escala 



gráfica de representação das ações, zooms, movimentos, escala gráfica dos esforços principais 
e dos textos. 

2517BBARRAS DE SCROLL OU MOVIMENTO. Situadas na parte inferior e lateral direita da janela permitem mover a 
figura que aparece no plano do ecrã segundo os quatro sentidos expressos pelas setas que estão nos seus 
extremos. 

2518BÁREA DE TRABALHO. É o retângulo interior da janela, de fundo branco (preto em opcional), dentro do qual 
se representa a estrutura. 

Abrir uma estrutura 

2519BSelecione Ficheiro>Novo.... Aparecerá uma caixa de diálogo, na qual se devem introduzir os dados Nome 
da Estrutura e os dados acessíveis a partir do botão Propriedades…. 

 

Nota: preferencialmente deve trabalhar-se sempre com a precisão em ‘mm’. 

Geração da Rede Geométrica 

2520BSelecione Geometria> Rede.... Aparece uma caixa de diálogo, onde se devem introduzir as separações nos 
eixos principais X, Y e Z, expressas em centímetros e separadas por ‘ponto e virgula’ ou ‘espaço’, dos 
alinhamentos principais da estrutura. Os eixos horizontais são X e Z, o eixo vertical é o Y. A título de 
exemplo pode introduzir os valores da caixa da imagem. Pressione o botão Sim quando terminar. 
Seguidamente utilize a função Ajudas>Vistas e pressione Sim. 

  

Plano de trabalho 

2521BSelecione Geometria>Plano>Á cota. Introduza ou selecione o valor de uma cota, por exemplo, 0. O 
programa desenha só as barras que estão à cota introduzida ou selecionada. 



 

2522BPara visualizar as barras em projeção horizontal (planta), segundo a direção da normal ao plano definido, 
selecione o item Ajudas>Rebater. 

Nota: todas estas funções estão igualmente disponíveis nas barras de ícones, podendo aí ser selecionadas 
de forma mais direta (ao passar o ponteiro do rato pelos ícones encontrará um texto identificativo da 
funcionalidade de cada ícone). A imagem seguinte explica a funcionalidade de alguns desses ícones. 

 

Introduzir e Eliminar Nós 

2523BSelecione Geometria>Nó> Introduzir. No ecrã aparece-lhe a posição do rato sobre uma retícula com 
espaçamento de 20 centímetros (passo pré-definido). Introduza um nó pressionando o botão direito do 
rato na posição (coordenadas no canto inferior direito) que deseje. Caso se pretenda selecionar um ponto 
de um desenho importado, deve-se utilizar o botão esquerdo do rato (snap). 

2524BPressione com o botão esquerdo do rato fora da área de trabalho para abandonar a função ativa ou 
carregue na tecla «Esc». 

2525BSelecione o item Eliminar do menu Geometria>Nó. Pressione sobre o nó criado anteriormente. Elimina-se 
o nó (consequentemente, se existissem barras concorrendo nesse nó, seriam todas eliminadas). 

2524BPressione com o botão esquerdo do rato fora da área de trabalho para abandonar a função ativa ou 

carregue na tecla «Esc». 

Introduzir e Eliminar Barras 

2527BSelecione Geometria>Barra>Por Dois Nós. Pressione dois dos nós com o botão esquerdo do rato. 
Pressione com o botão esquerdo do rato fora da área de trabalho para abandonar a função ativa ou 
carregue na tecla «Esc». 

2528BSelecione Geometria>Barra>Eliminar. Pressione sobre a barra criada anteriormente com o botão esquerdo 
do rato. 

2529BPressione fora da área de trabalho da janela para abandonar a função ou carregue na tecla « Pressione 
com o botão esquerdo do rato fora da área de trabalho para abandonar a função ativa ou carregue na 
tecla «Esc». 

Visualizar a estrutura 

2530BSelecione Geometria>Plano>Desativar. Agora é possível ver todas as barras da estrutura desde qualquer 
ponto de vista, ao termos abandonado o plano de trabalho escolhido anteriormente 

2531BSelecione Ajudas>Janela>Vista pré-definido. Passamos a estar numa perspetiva axonométrica pré-
definida de 60º por 40º. 



Definição de pórticos. 

2532BSelecione Geometria>Pórticos>Introduzir. Inserir um código até quatro caracteres que identifiquem o 
pórtico, por exemplo PT1 e pressione o botão Aceitar. 

2533BVamos clicar nos nós inicial e final de cada alinhamento definindo assim, manualmente, os vários pórticos. 
Poderíamos, como opção, utilizar a função Geometria>Pórticos>Automáticos… 

 

2534BSeguidamente selecione o item Selecionar..., dentro do menu Geometria>Plano>De Pórtico. Aparecerá 
uma caixa de diálogo. Selecione nesta um dos pórticos definidos anteriormente e pressione Aceitar. No 
ecrã representam-se agora só aquelas barras incluídas no pórtico definido, com a finalidade de poder 
trabalhar somente numa parte da estrutura, com maior comodidade. 

2535BA definição de pórticos não influi no cálculo de esforços da estrutura, já que esta se faz de forma 
tridimensional. De facto, é inclusivamente possível definir os pórticos somente após a realização do cálculo 
de esforços. 

2536BA utilidade de definir pórticos radica na possibilidade de obter desenhos de pormenor de armaduras de 
vigas de betão continuas (em vez de barra a barra) e na possibilidade de agrupar as medições por pórticos. 

2537BPara recuperar a visualização de toda a estrutura selecione Geometria>Plano>Desativar. 

Introduzir Ações contínuas em barras 

2544BSelecione Ações>Desenhar Ações para ativar a representação das ações, quando forem introduzidas. 

2544BSelecione Ações>Opões… e desative as ações ‘Sismo’ e ‘Vento’. Escolha o tipo de combinações 
Automáticas. 

 



 

2538BSelecione Ações>Definir.... Aparecerá uma caixa de diálogo com todos os tipos de ações permitidas pelo 
programa, agrupadas por ações em barras, ações em nós, vento e sismo. 

2539BSelecione a ação contínua em barras pressionando com o rato sobre o botão à direita da ação 
correspondente. 

 

2540BSurgirá a caixa de diálogo correspondente à ação contínua. Aceite ou modifique os valores pré-definidos. 
Observe que o vetor de direção da ação está em eixos gerais. Por isso, o vetor [0.0,-1.0,0.0] corresponde 
a uma ação vertical, atuando de cima para baixo (gravítica). 

2541BIntroduza a ação de 10kN/ml na hipótese 0. Pressione o botão Introduzir>> e clique com o botão esquerdo 
do rato numa das vigas da estrutura (ver imagem). Aparecerá aí representado o grafismo da carga 
introduzida. 

 

2542BSelecione o plano de trabalho a uma cota dada (por exemplo cota 0cm), como referido anteriormente.  

2543BUtilize os itens Cota Superior e Cota Inferior do menu para subir ou descer o plano de trabalho. Neste 
exemplo vamos utilizar Geometria>Plano>Cota Superior para irmos da cota 0cm para a cota 300cm. 

2545BSelecione Ações>Introduzir>Em Barras. Selecione as barras nas quais deseja introduzir a ação contínua 
definida (por exemplo todas as vigas exteriores da cota 300cm). Pode-se fazer a seleção pressionando 



cada barra com o botão esquerdo do rato ou podem-se incluir-se várias barras com uma seleção através 
de uma janela criada com o botão direito (atenção que todas as barras que fiquem totalmente dentro da 
janela de seleção ficarão com a ação aplicada – por exemplo pilares que existam nesse plano – pelo que 
neste exemplo, sem dominarmos outras funções do programa, deveremos clicar em cada viga com o botão 
esquerdo do rato). 

 

2537BPara recuperar a visualização de toda a estrutura selecione Geometria>Plano>Desativar. 

2546BPressione fora da área de trabalho ou carregue na tecla «Esc» para abandonar a função.  

Introduzir pré-dimensionamento 

2547BUtilize a função Seções>Definir... para definir a série e secção a utilizar no pré-dimensionamento de uma 
ou mais barras. Aparece uma caixa de diálogo na qual se pode utilizar o botão Procurar… para selecionar 
uma seção da base de dados do programa. 

 

2548BPressionando o botão Procurar... aparece outra caixa de diálogo com uma pasta das séries (ficheiros de 
extensão PRF) existentes no disco. Fazendo um duplo-clique sobre a série escolhida (por exemplo 
BET.PRF), aparecem as diferentes seções existentes nessa série. Selecione 30x30. Pressione Aceitar. 

2549BUma vez definida a série e seção a atribuir, pressione o botão Atribuir>> da caixa de diálogo. 



 

2550BSelecione com o botão esquerdo do rato ou com uma janela de seleção criada com o botão direito do rato 
a(s) barra(s) às quais pretende atribuir essa secção. Pode, a titulo de exemplo, selecionar toda a estrutura 
com uma janela de seleção. 

 

2551BPressione fora da área de trabalho ou carregue na tecla «Esc» para abandonar a função. Se alguma janela 
continuar aberta fechá-la. 

Cálculo de esforços 

2552BSelecione Cálculo>Esforços>Calcular. 

2553BO programa pergunta-lhe pela possibilidade de efetuar uma verificação geométrica. Pressione o botão Sim. 
Se a estrutura apresenta incoerências geométricas, aparecerá no ecrã uma janela com diferentes 
mensagens explicativas e não lhe permitirá passar à realização do cálculo de esforços. 

2554BDecorrido um determinado tempo, dependendo do tamanho da estrutura e da memória e velocidade do 
equipamento, o cálculo dar-se-á por finalizado. 

 

Cálculo de armaduras 

2555BSelecione Cálculo>Armaduras>Calcular. No ecrã aparece a janela Mensagens Armaduras na qual se vão 
indicando os passos que o programa segue no processo de armadura. 



 

2556BApós algum tempo de cálculo, função da complexidade da estrutura e do equipamento utilizado, surgirá 
uma caixa de diálogo com uma mensagem de Cálculo finalizado. Caso existam barras em que os esforços 
excedam a capacidade resistente da barra com as opções de armaduras selecionadas e com as opções 
regulamentares, assinala-se essa situação. 

 

2557BPressione o botão OK, com o qual desaparecerão as janelas de armaduras. 

Resultados: Armaduras 

2558BSelecione Resultados>Armaduras>Pórticos>Desenhar Pórtico. O programa desenha no ecrã a viga 
contínua do primeiro piso de um pórtico. 

2559BNo desenho indicam-se as armaduras de montagem, reforço e estribos da viga, assim como as armaduras 
dos pilares nos quais se apoia a viga. 

2560BSelecione Resultados>Armaduras>Pórticos>Pórtico Seguinte (ou pressione F4). No ecrã desenha-se a viga 
situada no mesmo pórtico à cota imediatamente superior. 

2561BCaso existissem barras não incluídas em pórticos visualizavam-se selecionando 
Resultados>Armaduras>Vigas>Desenhar Viga.  

2562BSelecione Resultados>Armaduras>Quadro de Pilares. No ecrã representa-se agora o quadro de pilares 
com o desenho das respetivas seções e armaduras. 

2563BClique com o botão direito do rato no interior da janela e selecione Modo 2D para desativar o modo de 
desenho 2D e voltar a visualizar a estrutura em modo 3D. 



 

Comprovação de seções 

2564BUtilize Seções>Definir... para selecionar uma nova série e secção de perfil com a que se voltará a pré-
dimensionar a estrutura, seguindo os passos já explicados anteriormente, no apartado Introduzir pré-

dimensionamento, deste manual (utilizar Seções>Definir>Procurar…>Atribuir…). 

 

2565BSelecione, por exemplo, HEB.PRF 300 , clique em Aceitar e seguidamente em Atribuir>> e englobe toda 
a estrutura com uma janela de seleção (criada com o botão direito do rato). Surgirá a mensagem "Atenção. 

Deseja continuar e perder os resultados?". Pressione o botão OK. Sempre que ficar alguma função anterior 
ativa deve pressionar a tecla «Esc» para a desativar. 

2566BSeguidamente peça o cálculo de esforços como explicado anteriormente. 

2567BApós o cálculo de esforços selecione Cálculo>Perfis Metálicos>Comprovar. No ecrã surgirá a janela 
Comprovação Perfis Metálicos na qual se indicam os passos do processo de comprovação. Finalmente 
surgirá a mensagem Comprovação finalizada. Pressione o botão OK. 

 

2568BSelecione Resultados>Listagens>Opções…>Formato Completo>Por hipóteses e clique em Sim. 

2568BSelecione Resultados>Listagens>Perfis Metálicos>Comprovação Metálicas. Clique com o botão esquerdo 
do rato numa barra e, na janela que se apresenta visualiza-se a informação sobre o estado de tensões de 
cada barra. 

2569BSe, uma vez solicitado Comprovar, aparecer na janela a mensagem "Comprovação incorreta. Solicite 

Erros. ", então selecione Cálculo>Perfis Metálicos>Listar Erros, no qual se indicam as barras que não 
satisfazem e o erro detetado. 



Resultados: Listagens 

2570BSelecione Resultados>Listagens>Esforços>Deslocamentos. Surgirá uma janela na qual se representará 
a lista de deslocamentos dos nós que se selecionem. Selecione nós individualmente com o botão esquerdo 
ou em grupo com uma janela de seleção. 

2571BNa janela visualizam-se os deslocamentos agrupados por hipóteses e para a envolvente de combinações 
positiva e negativa. Pressione a tecla «Esc» para abandonar a função. 

Resultados: Gráficos 

2572BSelecione Resultados>Gráficos>M. Fletores Z. O programa desenha o diagrama de momentos fletores nos 
eixos principais Z, das barras da estrutura. Para poder estudar mais detalhadamente o diagrama, pode-se 
ativar um plano de trabalho passando o programa a desenhar somente o gráfico das barras contidas nesse 
plano. 

 

Resultados: Medições 

2573BSelecione o item Opções... do menu Resultados>Medições. Na caixa de diálogo que se representa no ecrã 
podem-se selecionar as diferentes opções que intervêm na medição de betão armado e perfis metálicos. 
Pressione Sim, aceitando as opções que, pré-definido, proporciona o programa. 

2574BCom idêntico critério selecione o item Preços... do menu Resultados>Medições, onde se indicam os preços 
unitários a utilizar na estimativa de custo. 

2575BSelecione o item Barras Betão Armado ou Perfis Metálicos consoante se tenham definido as seções das 
barras de um ou de outro material. No ecrã representa-se a medição da estrutura dentro de uma caixa de 
diálogo. Pressione o botão Sim para voltar ao menu geral do programa. 



 

Resultados: Desenhos 

2576BSelecione Resultados>Desenhos>Ver Plano/Desenho…. 

2577BPressione na seta da quadrícula onde se indica a cota. Surge uma listagem com as coordenadas Yg da 
estrutura nas quais se encontram definidos nós da mesma. Selecione uma cota na qual existam vigas (por 
exemplo a cota 300cm) e pressione o botão Aceitar. 

2578BNo ecrã representa-se um desenho com indicação das vigas definidas a essa cota e as seções de pilares 

ou diagonais dessa planta. Clicando com o botão direito do rato consegue aceder às opções de 
personalização deste tipo de desenhos. Para passar para outro piso selecione a cota correspondente em  
Ver plano. 

2579BVolte a recuperar a vista tridimensional da estrutura desativando o Modo 2D do menu Resultados (ou clicar 
com o botão direito do rato no interior da janela desativando o Modo 2D). 

Encerrar o programa 

2580BSelecionar Ficheiro>Sair. O programa armazena os dados da estrutura atualmente em memória e encerra 
o programa. 

 

 



Capítulo 4  

Sistemas de coordenadas 

Introdução 

2581BO programa  utiliza três sistemas de coordenadas nas quais se expressam diferentes grandezas 

físicas. Dependendo da grandeza utilizar-se-á o sistema de coordenadas adequado. 

Tipos de sistemas de coordenadas 

2582BO programa  utiliza três tipos de sistemas de coordenadas: 

Sistema Geral 

2583BÉ o sistema de coordenadas utilizado para situar elementos no espaço e definir a direção de atuação da 
maioria das ações. Está constituído pela origem de coordenadas Og, e os eixos Xg, Yg e Zg, formando um 
triedro. Os eixos Xg e Zg definem o plano horizontal do espaço e os planos formados por XgYg e ZgYg são 
os planos verticais. Utilizar-se-á daqui para a frente o sub-índice g para designar os eixos gerais. 

2584BO desenho dos eixos gerais realiza-se com cores diferentes para cada eixo e letras desenhadas sempre 
sobre o plano do ecrã, para facilitar a sua identificação. 

 
 



 

Sistema Local 

2585BÉ o sistema de coordenadas próprio de cada um dos nós de uma barra da estrutura, que depende, 
exclusivamente, da sua situação e da sua orientação no espaço. Portanto, uma barra tem um eixo de 
coordenadas local para cada um dos seus nós, aos que se denominará [Oli, Xli, Yli, Zli]  e [Olj, Xlj, Ylj, Zlf]. 
Os eixos locais definem-se da seguinte maneira: 

◼ 6176BEixos Locais no NÓ i: 

7528BA origem de coordenadas Oli, está situada no nó i. 

7529BO eixo Xli define-se como vetor de direção ij 

7530BO eixo Yli seleciona-se perpendicularmente aos eixos Xli e Zg, de forma que o produto vetorial de Zg 
com Xli coincida com o eixo Yli. 

7531BO eixo Zli determina-se pela condição de ortogonalidade que deve cumprir o triedro formado por Xli, 
Yli e Zli. 

◼ 6177BEixos Locais no NÓ j: 

7532BA origem de coordenadas Olj, está situada no nó j. 

7533BO eixo Xlj define-se como o vetor de direção ji. 

7534BO eixo Ylj seleciona-se perpendicularmente aos eixos Xlj e Zg, de forma que o produto vetorial de Zg 
com Xlj coincida com o eixo Ylj. 

7535BO eixo Zlj determina-se pela condição de ortogonalidade que deve cumprir o triedro formado por Xlj, 
Ylj e Zlj. 

7536BDa definição anterior depreende-se que o sistema de eixos locais define-se a partir da posição de uma 
barra no espaço. Portanto, é possível que os eixos principais de inércia da barra não coincidam com os 
eixos locais da mesma. Para isso, define-se o terceiro sistema de eixos, os eixos principais. 

Sistema Principal 

2586BÉ o sistema de coordenadas que coincide com o sistema de eixos principais de inércia da secção transversal 
de uma barra. Dado que as características resistentes de uma secção vêm dadas segundo os seus eixos 
principais, o sistema de eixos PRINCIPAL de uma barra, obtém-se mediante uma rotação de valor , entre 
os eixos Y local e Y principal do seu nó de menor numeração. O ângulo de rotação mede-se desde o eixo 
Ylocal em direção a Zlocal. O sistema de eixos principal denominar-se-á daqui para a frente Op, Xp, Yp, e 
Zp. 

Os sistemas de coordenadas e a entrada de dados 

2587BOs três sistemas de coordenadas definidos no ponto anterior são utilizados dentro de  para 

introduzir ou visualizar diferentes dados de uma estrutura. Por exemplo, as ações gravíticas sobre uma 
barra introduzem-se em eixos gerais, enquanto que os esforços principais obtêm-se nos eixos principais 
da secção. Finalmente, ainda que uma grandeza física possa ser expressa em diferentes sistemas de 
coordenadas, em cada caso escolheu-se o mais representativo. 

◼ 6178BO sistema de coordenadas geral  [Og, Xg, Yg, Zg], utiliza-se em  para definir as 

seguintes grandezas: 

7537BDefinição das coordenadas dos nós. 

7538BDefinição da cota na qual se irá situar um plano. 



7539BDefinição das condições de apoio dos nós. 

7540BDefinição do valor das molas ou encastramentos elásticos nos apoios. 

7541BDefinição de ações aplicadas nas barras. 

7542BDefinição de forças, momentos e assentamentos nos nós. 

7543BDeslocamentos dos nós obtidos depois do cálculo. 

7544BReações nos apoios obtidas depois do cálculo. 

◼ 6179BO sistema de coordenadas principal [Op, Xp, Yp, Zp], utiliza-se em  para definir as 

seguintes grandezas: 

7545BMomentos fletores em barras. 

7546BMomentos torsores em barras. 

7547BDefinição de Ações de temperaturas. 

7548BResultados de esforços de uma barra. 

7549BDiagramas dos esforços principais: momentos fletores e torsores, esforços transversos e 
axiais. 

O sistema de eixos principal e a entrada de dados 

2588BQuando se calcula uma estrutura de betão, o programa  considera as armaduras das vigas e 

diagonais segundo o eixo de flexão Zprincipal. Segundo a definição de eixos locais, é necessário introduzir 
o ângulo de rotação (beta) que posiciona os eixos principais, de tal forma que o eixo Y principal  se 
encontre num plano vertical.  Dado que o cálculo do ângulo de rotação pode resultar um pouco trabalhoso 
no caso de vigas inclinadas, o programa atribui automaticamente o valor do ângulo necessário, no 
momento de atribuir o pré-dimensionamento. 

 

 





Capítulo 5  

Conceitos Gerais 

Introdução 

2589BO programa  aborda o cálculo da estrutura de um edifício no seu conjunto, quer dizer, considerando 

a interação entre todas as barras da mesma. 

Tipos de estruturas: Nós e Barras. Tirantes 

2590B  permite realizar o cálculo de estruturas tridimensionais, englobando todas aquelas que possam ser 

modeladas dentro dos limites do programa, como edificações em pórticos, estruturas reticuladas, 
estruturas de coberturas, lajes, etc. Todas as estruturas que se podem calcular devem ser constituídas por 
nós e barras, ou modeladas com base nestes elementos. Além do mais, as barras são consideradas 
elementos lineares. 

2591BUm nó é um ponto do espaço definido pelas suas coordenadas em eixos gerais (Xg, Yg, Zg ). 

2592BUma barra é um elemento que une dois nós. 

2593BDefine-se como NÓ INICIAL de uma barra aquele nó que tiver a menor numeração dos dois nós da barra.  

2594BDefine-se como NÓ FINAL de uma barra aquele nó que tiver a maior numeração dos dois nós da barra. 

2595BAparece a possibilidade de trabalhar com tirantes, para que o programa considere que essas barras 
definidas como tal, só absorvam esforços de tração, não adicionando nenhuma rigidez quando se 
submetem à compressão. O cálculo dos tirantes deve realizar-se no cálculo de 2ª Ordem, uma vez que só 
após um cálculo de 1ª Ordem é possível detetar as combinações nas quais os tirantes estão a trabalhar à 
compressão e então eliminá-los da matriz de rigidez da estrutura, voltando a calcular a estrutura. A 
liberdade de geometria para definir as barras-tirante dentro da estrutura é total: podem unir-se nós de 
diferentes cotas, fachadas de naves, nós no mesmo piso, sem necessidade de formar panos retangulares 
contraventados. 

 



 

Capacidade 

2596B  tem um limite máximo de 120.000 barras e de 120.000 nós, considerando como barras todos os 

elementos lineares da estrutura, incluindo cada uma das nervuras das lajes fungiformes aligeiradas e de 
lajes maciças, e definindo-se como nós, todas as interseções entre barras. 

2597BO limite máximo de barras e nós nas estruturas, foi aumentado consideravelmente desde as primeiras 
versões, com base na potência dos computadores atuais e futuros. A limitação de 120.000 barras e de 
120.000 nós dificilmente é alcançável com estruturas correntes, e caso o seja, com a potência atual dos 

equipamentos serão bastante morosos os tempos de cálculo necessários para abordar um cálculo 
completo. Antes de se iniciar o cálculo de uma estrutura é preciso equacionar a hipótese de se optar por 
um cálculo automático, sendo no entanto este processo mais cómodo para o utilizador é também o que 
necessitará de mais tempo de computação, em alguns casos muito mais excessivo do que um cálculo por 
partes. 

Tipos de ligações entre barras 

2598B  permite definir o tipo de ligação de cada barra em cada um dos seus dois nós. Os tipos de ligação 

permitidos são: 

Opção Descrição 

172BLigação Rígida Considera-se que a barra está rigidamente ligada ao nó, realizando, por isso, 
transmissão de rotações e deslocamentos nos três eixos. 

173BLigação Articulada  Considera-se que uma barra está ligada a um nó mediante uma articulação quando 
se realiza uma transmissão de forças ao nó, mas não de rotações. 

174BLigação Elástica É um caso intermédio entre os anteriores. Pode-se indicar um grau de restrição à 
rotação em cada um dos três eixos principais, entre 0% (ligação articulada) e 100% 
(ligação rígida). 

2599BUma barra pode ter em cada um dos seus nós um tipo diferente de ligação, de forma que os tipos de 
ligação em barras podem ser: 

◼ 6180BRÍGIDA-RÍGIDA 

◼ 6181BARTICULADA -ARTICULADA 

◼ 6182BRÍGIDA-ARTICULADA 

◼ 6183BARTICULADA-RÍGIDA 

◼ 6184BELÁSTICA-ELÁSTICA 

2600BNote-se que se indica em primeiro lugar o tipo de ligação do nó inicial. 

A ligação elástica 

2601BPode-se indicar que todas as barras que concorrem num nó têm uma ligação elástica. Por exemplo, as 
estruturas espaciais feitas à base de tetraedros formados por barras de secção circular e nós rígidos. Este 
tipo de nó não trabalha nem como articulação nem como ligação rígida perfeita. 

2602BOutro exemplo é o de pilar de canto do último piso: considerando-se encastrado, fica muito penalizado em 
relação ao do piso anterior (portanto, muito armado) devido aos momentos fletores que se produzem 
acompanhados de pequenos axiais. Também não é uma solução real considerá-lo rígido na sua base e 



articulado no topo. Mediante ligações elásticas podem-se considerar soluções intermédias, que são mais 
corretas. 

Condições de apoio 

2603BNo programa  é possível definir as condições de apoio de todos os nós da estrutura. Se um nó não 

tem nenhuma condição de apoio imposta considera-se como LIVRE, quer dizer, que pode rodar e deslocar-
se livremente no espaço, sem nenhuma restrição. 

2604BÉ possível restringir os deslocamentos e rotações em cada um dos três eixos gerais, independentemente. 
Por isso, poder-se-ão introduzir condições de apoio que imponham restrições de deslocamento e/ou 
rotação em cada eixo, independentemente da condição que tenham nos outros eixos. 

2605BAs condições de apoio mais habituais são: 

5721BTipo 5722BSem DESLOCAMENTOS em 5723BSem ROTAÇÕES em: 

5724BLIVRE 5725B- 5726B- 5727B- 5728B- 5729B- 5730B- 

5731BAPOIADO 5732BXg 5733BYg 5734BZg 5735B- 5736B- 5737B- 

5738BENCASTRADO 5739BXg 5740BYg 5741BZg 5742BXg 5743BYg 5744BZg 

5745BAPOIO VERTICAL 5746B- 5747BYg 5748B- 5749B- 5750B- 5751B- 

5752BAPOIO HORIZ. X 5753BXg 5754B- 5755B- 5756B- 5757B- 5758B- 

5759BAPOIO HORIZ. Z 5760B- 5761B- 5762BZg 5763B- 5764B- 5765B- 

2606BPara além de se poder restringir completamente o deslocamento e/ou rotação em cada um dos três eixos 
gerais, também é possível definir restrições parciais mediante molas ou impor deslocamentos mediante 

assentamentos. Um mesmo nó pode ter definidas restrições totais (apoios), parciais (molas), e 
deslocamentos (assentamentos) em diferentes direções. 

Molas 

2607BÉ possível introduzir molas nos nós que impeçam o deslocamento e a rotação nos eixos gerais Xg, Yg e 
Zg. Uma mola supõe a consideração de um apoio elástico, cujo deslocamento ou rotação não é conhecido 
até que se finalize a análise da estrutura. 

2608BPara a definição de uma mola devem-se introduzir os valores das constantes da mola [Kdx, Kdy, Kdz, Kgx, 

Kgy, Kgz] de deslocamento e rotações em eixos gerais. Supõe-se que as constantes são independentes 
entre si, quer dizer, que a constante Kdx representa a força necessária para deslocar um apoio segundo 
um eixo Xg, sem a atuação conjunta das constantes Kdy e Kdz, nos eixos Yg e Zg.  

2609BNum nó no qual se introduzam molas, os valores [Kdx, Kdy, Kdz, Kgx, Kgy, Kgz] somam-se à rigidez de 
todas as barras que incidem no nó. Para valores das constantes muito elevados, o nó encontra-se sem 

possibilidade de deslocamento e de rotação nos três eixos, considerando-se um encastramento absoluto. 

2610BAs molas permitem modelar, por exemplo, um ensoleiramento geral na fundação através de uma grelha 
de barras em duas direções ortogonais apoiadas com molas nos seus nós de intersecção. Se a quadrícula 
gerada por tais barras é de 100x100 cm e a resistência mecânica (rigidez do terreno) é de 3kg/cm3 ou seja 
30MPa/m, Ky será 

2611BKy = 3100100 = 30,000kg/cm = 30KN/m 

2612Ba mola a impor seria do tipo (Kx=1000, Ky=30000, Kz=1000, Gx=Gy=Gz=0) para o sistema MKS e (Kx=1, 
Ky=30, Kz=1, Gx=Gy=Gz=0) para o S.I. de unidades (os valores de Kx e Ky permitem considerar o atrito 
no deslocamento laje maciça-terreno). 



 

Assentamentos 

2613BO programa  permite a definição de assentamentos nos nós apoiados da estrutura. Contrariamente 

à introdução de uma mola, um assentamento supõe que se conheça o deslocamento do nó antes da sua 
análise. Um assentamento introduz-se definindo os seus valores nos eixos Xg, Yg e Zg. 

Diferenças entre Ligação Rígida e Nó Encastrado 

2614BUma barra com nós rígidos é uma barra cujos extremos encontram-se rigidamente ligados aos nós. 
Qualquer deslocamento e rotação deste são transmitidos à barra. Portanto, está-se a falar de uma 
característica da ligação entre barras da estrutura. 

2615BUm nó encastrado é aquele que não se pode deslocar nem rodar no espaço por ter definido uma condição 
de apoio externa à estrutura que o impede. 

2616BÉ muito importante não confundir estes dois termos, já que a sua confusão levaria a uma análise da 
estrutura totalmente diferente do comportamento real da mesma. Ao confundir estes conceitos e 
considerar todos os nós de uma estrutura como encastrados, seria como considerar que em cada nó existe 
uma condição de apoio, não se transmitindo nenhuma ação aos pilares. 

2617BQuando se trata de calcular uma estrutura com todos os seus nós encastrados, o programa emitirá a 
mensagem "Estrutura Incoerente", já que o programa não têm nenhuma incógnita, deslocamentos nem 
rotações, para calcular. Será preciso liberar algum grau de liberdade nos nós para que seja possível o 
cálculo. 

2618BO habitual é que as condições de sustentação da estrutura se definam na cota inferior ou do arranque dos 
pilares. Tendo em conta que definir um apoio num pilar, nas suas cotas superiores ou intermédias 
pressupõe-se que o pilar por debaixo dessa cota não recebe o axial da parte superior do pilar, e na maioria 
dos casos, a estrutura ia comportar-se como "suspensa" desse apoio ou apoios. 

Posicionamento das seções 

2619BO programa  considera no cálculo da estrutura as distâncias aos eixos das barras, segundo as 

dimensões que resultam de computar as coordenadas dos nós. Se em determinadas barras de uma 
estrutura não existe correspondência entre o eixo definido no programa e o seu eixo físico, no cálculo 
dever-se-iam considerar os efeitos que essa variação pode introduzir (momentos). Para considerar esses 
esforços adicionais deve ativar a opção de Cálculo segundo eixos geométricos das barras (Secção: 12.3.4 
Cálculo com ou sem eixos geométricos). 

2620BO programa  permite a definição de diferentes formas de posicionamento quer sejam à face, ao 

canto ou ao eixo central. 

Conceito de Pórtico 

2621BO programa  utiliza um conceito de pórtico diferente do significado atual que a palavra tem, 

principalmente entre programas de cálculos de estruturas. O programa  é um programa de cálculo 

espacial de estruturas, não necessitando de realizar o cálculo pórtico a pórtico. 

2622BNo programa , um pórtico é um conjunto de planos verticais, de altura limitada ou ilimitada. 

Portanto, o conceito permite englobar num mesmo pórtico, barras que não estão num mesmo plano. 

2623BOs pórticos são utilizados dentro do programa  para: 



2624BVisualizar um número reduzido de barras (aquelas que estão contidas nos planos que formam um pórtico). 

2625BPossibilitar agrupar os resultados por pórticos, podendo-se obter listagens de resultados pórtico a pórtico. 

2626BEm estruturas de betão armado, pode obter de desenhos de pormenor de armaduras como vigas contínuas 
pertencentes a pórticos. As vigas que não pertencem a nenhum pórtico obtêm-se como vigas 
independentes. 

2627BA definição dos pórticos da estrutura pode-se fazer em qualquer momento da introdução de dados, não 
afetando a geometria e os esforços calculados. 

Hipóteses e combinações de Ações.  

2628B(Para outros regulamentos distintos de EH-91 ou MV-103, ver anexo correspondente) 

2629BO programa  permite introduzir cada tipo de ação em hipóteses diferentes, segundo a sua escolha. 

O programa combina automaticamente as hipóteses de ação segundo umas regras de combinação pré-
estabelecidas. É possível definir um coeficiente de segurança independente para cada hipótese, assim 
como diferentes coeficientes de combinação entre hipóteses. 

2630BContemplam-se até 25 hipóteses de Ações, definidas da seguinte maneira: 

◼ 6185BHIPÓTESE 0: Ações Permanentes. Nela devem-se introduzir aquelas Ações que atuam sempre 
sobre a estrutura, geralmente as Ações permanentes. O peso próprio das barras da estrutura 
é introduzido automaticamente pelo programa na hipótese 0. O programa considera, em todas 
as combinações que realiza, as Ações introduzidas em hipótese 0. 

◼ 6186BHIPÓTESES 1 e 2, 7 e 8, 9 e 10: Sobrecargas Alternativas. Nestas hipóteses devem-se 
introduzir aquelas Ações que se produzam de forma não permanente, geralmente sobrecargas 
de utilização, de neve, de divisórias...O programa realiza combinações com as Ações 
introduzidas nas hipóteses 1 e 2, 7 e 8, 9 e 10, de forma separada e de forma conjunta. Nunca 
se realizam combinações de Ações introduzidas em 1 e 2, com Ações introduzidas em 7 e 8, 
9 e 10. 

◼ 6187BHIPÓTESES 3, 4, 25 e 26: Vento. Estas hipóteses são alternativas, ou seja, nunca se considera 
a sua atuação de forma simultânea, não se somando em nenhuma combinação as cargas das 
Ações 3,4, 25 e 26. O programa considera a ação das cargas introduzidas em 3,4, 25 e 26 nos 
seus dois sentidos, ou seja, +3 e -3, +4 e –4, +25 e -25, +26 e –26. Nestas hipóteses podem-
se introduzir as Ações do vento sobre o edifício segundo duas direções perpendiculares, 
considerando os 2 possíveis sentidos existentes para cada hipótese. 

◼ 6188BHIPÓTESES 5, 6: Sismo Horizontal. O conceito e utilidade destas hipóteses são similares às 
hipóteses 3 e 4. Nas hipóteses 5 e 6 podem-se introduzir as forças correspondentes à atuação 
da ação sísmica. Assim como nas hipóteses 3 e 4, realizam-se combinações com os sentidos 

opostos das Ações, quer dizer +5 e -5, +6 e -6. 

◼ 6189BHIPÓTESES 11 a 20: Ações Móveis. Nestas hipóteses introduzem-se as Ações que atuam em 
pontos diferentes da estrutura, em diferentes momentos, como é o caso de Ações móveis de 
pontes grua. Não se realiza nenhuma combinação na qual apareça considerada a atuação 
conjunta de Ações nas hipóteses 11 a 20. É possível indicar quais das hipóteses entre 11 e 20 
estão ativas ou inativas. As Ações introduzidas numa hipótese não ativa, não se consideram 
no cálculo. 

◼ 6190BHIPÓTESE 21: Temperatura. Nesta hipótese podem-se situar as Ações térmicas e geológicas 
da estrutura, para deste modo separá-las das sobrecargas de uso, divisórias e neve. 

◼ 6191BHIPÓTESE 22: Neve. Nesta hipótese encontram-se as sobrecargas de neve. Desta forma é 
possível separá-las do resto das sobrecargas (uso e divisórias, correspondentes às hipóteses 
1/2, 7/8 e 9/10). 



 

◼ 6192BHIPÓTESE 23: Ação Acidental. Aqui consideram-se as Ações que podem acontecer num dado 
momento da vida da estrutura mas que não são habituais. Como, por exemplo, as resultantes 
de uma colisão. 

◼ 6193BHIPÓTESE 24: Sismo vertical. Nela pode-se contemplar a possibilidade de existir uma 
componente vertical da ação de sismo. As Ações introduzidas nesta hipótese são alternativas 
com as hipóteses 5 e 6. 

Tipos de Ações: Ações em barras 

2631B  permite definir os seguintes tipos de Ações sobre as barras: 

◼ 6194BAções contínuas. 

◼ 6195BAções descontínuas. 

◼ 6196BAções triangulares. 

◼ 6197BAções pontuais. 

◼ 6198BAções de temperatura. 

2632BO número máximo de Ações a introduzir em cada uma das barras é de 100. 

2633BNo capítulo 10.- Ações, especificam os valores a atribuir para cada tipo de ação e a forma das introduzir 
nas barras. 

Tipos de Ações: Ações em Nós 

2634B  permite definir os seguintes tipos de Ações atuando sobre os nós: 

◼ 6199BForças pontuais 

◼ 6200BMomentos 

◼ 6201BAssentamentos 

◼ 6202BMolas.  

2635BAinda que não se deva considerar os assentamentos e molas como uma ação aplicada nos nós, o seu 
tratamento aconselha a agrupá-la neste ponto. 

2636BO número máximo de Ações a introduzir em cada um dos nós da estrutura é de 100, quer sejam ou não 
do mesmo tipo. 

2637BNo capítulo 10.- Ações, especificam-se os valores a atribuir para cada tipo de ação e a forma de introduzi-
las nos nós. 

Tipos de Ações: Ações Superficiais 

2638B  permite a introdução de Ações superficiais realizando a divisão automática sobre as barras incluídas 

no perímetro da ação, de acordo com uma direção de distribuição. É uma forma de introduzir 
indiretamente e rapidamente Ações sobre barras. 

2639BAs Ações em barras calculadas a partir de uma ação superficial (contínua, descontínua, triangular ou 
pontual) aparecem assimiladas, nas listagens de Ações, com um asterisco(*), para permitir a sua 
identificação. Isto possibilita, por exemplo, eliminar as Ações superficiais de um grupo de barras sem afetar 
o resto das Ações das barras. 



2640BNo capítulo 10.- Ações, especificam-se os valores a atribuir para este tipo de ação e a forma de as 
introduzir. 

Tipos de Ações: ação do Vento 

2641BAinda que no programa , a força do vento sobre uma estrutura se possa introduzir como um 

conjunto de forças pontuais nos nós, ou Ações contínuas sobre as barras, o programa  implementa 

além disso um método semiautomático de cálculo de Ações do vento sobre um edifício, tanto sobre 

elementos superficiais (paramentos) como sobre elementos lineares. 

2642BPara o cálculo de um edifício sob a ação do vento é usual considerar a ação do vento em duas direções 
perpendiculares. O programa  permite a definição gráfica das duas direções perpendiculares nas 

quais atua a ação do vento. 

2643BO método utilizado para o cálculo da ação do vento sobre superfícies é análogo ao utilizado para as Ações 
superficiais, variando a direção de atuação da força superficial, antes gravítica e vertical, agora de vento 
e horizontal. 

2644BPara o cálculo da ação do vento sobre elementos lineares, basta selecionar as barras sobre as quais o 
vento atua. 

2645BAs Ações em barras ou nós calculadas a partir de uma ação de vento (contínuas, descontínuas, triangulares 
ou pontuais) aparecem assinaladas, nas listagens de Ações, com dois asteriscos (**) permitindo a sua 
identificação. Isto possibilita, por exemplo, eliminar todas as Ações do vento de um grupo de barras ou 
nós sem afetar o resto das Ações. 

2646BNo capítulo 10.- Ações, especificam-se os valores para ambos os tipos de ação do vento e a forma de 
introduzi-las. 

2647BO vetor de direção da ação do vento é horizontal, pelo que a componente Yg do vetor é sempre nula. 

2648BOs valores da força têm sempre de ser positivos, devendo-se utilizar o vetor de direção para se definir o 
sentido e a direção desejada. 

2649BAs forças resultantes do cálculo automático das Ações do vento têm sempre como direção a normal ao 
plano no qual se aplicam, independentemente do ângulo que forme a direção do vento e o vetor normal 
do plano. 

2650BDependendo da regulamentação selecionada no momento de introduzir as Ações do vento, apresentam-
se as seguintes diferenças: 

2651BNorma Espanhola (NBE-AE88): 

2652BOs valores dos coeficientes de pressão e de sucção devem ser sempre positivos. O sentido das forças do 
vento calculadas estará determinado pelo sentido da normal ao plano que forme o menor ângulo com a 
direção definida pelo utilizador, com os seguintes casos particulares: 

2653BSe o ângulo que forma o plano com a direção definida pelo utilizador é de 90 graus, não se calculam as 
forças, exceto em planos horizontais, em cujo caso a força terá o sentido Yg+. 

2654BSe o plano forma com a horizontal um ângulo inferior a 20 graus, e a força que se está a introduzir é de 
pressão, o programa muda de forma automática o sentido da força. (Caso referido na Norma NBE-AE88). 

2655BNorma Portuguesa (RSA): 

2656BSe o ângulo que forma o plano com a direção definida pelo utilizador é de 90 graus, não se calculam as 
forças, exceto em planos horizontais, em cujo caso a força terá sentido Yg+. 



 

Tipos de Ações: Ações Sísmicas 

 Introdução 

2657BA versão 3.3 do programa aumentou substancialmente as prestações relativas ao cálculo da ação sísmica 
através da análise dinâmica em relação às versões 3.1 e 3.2, pelo que neste documento descreve-se de 
novo todo o capítulo correspondente. Não obstante, indicam-se em seguida e de forma sucinta, as 

principais modificações realizadas. 

2658BNas versões 3.1 e 3.2 calculavam-se os modos de vibração considerando cada direção por separado, 
afetando a cada direção uma percentagem da ação na outra direção. Desde a versão 3.3,  permite 

além do cálculo os modos de vibração por direções separadas o seu cálculo de forma global. 

2659BDesde a versão 3.3 é possível considerar acelerações sísmicas rotacionais bem como massas rotacionais. 

2660BA consideração da excentricidade acidental da ação sísmica é opcional desde a versão 3.3. 

2661BAs versões 3.1 e 3.2 obtinham as Ações sísmicas ponderando os diferentes modos de vibração mediante 
a combinação quadrática completa, e obtinham os deslocamentos e esforços em função dessas forças. 
Desde a versão 3.3 obtém-se os deslocamentos e esforços para cada modo de vibração e ponderam-se 
posteriormente, mediante a combinação quadrática completa. É possível obter listagens com os 
deslocamentos obtidos em cada modo, e para cada ação sísmica. 

2662BÉ possível desde a versão 3.3 limitar o número de modos de vibração e a massa participante que se deseja 
utilizar na combinação quadrática completa. 

2663BModificou-se a maneira de combinar a ação sísmica das duas direções horizontais: as versões 3.1 e 3.2 
utilizavam além do respetivo coeficiente de majoração a denominada regra de 30% (somar aos esforços 
de uma direção, 30% dos esforços da direção ortogonal). A versão 3.3 utiliza somente um coeficiente de 
majoração para cada hipótese sísmica: 5 e 6 (Espanha); 5/7 e 6/8 (Portugal). 

2664BNeste capítulo agrupa-se tudo o que seja relacionado com o cálculo do sismo segundo métodos dinâmicos 
tal como se implementam no programa. 

Análise Modal Espectral 

2665BEste método, considerado de tipo dinâmico, consta, fundamentalmente, dos seguintes passos: 

◼ 6203BObtenção, para cada direção de sismo a considerar, por direções separadas ou globalmente, 
dos valores e vetores próprios do sistema de equações. 
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7550Bonde 

175BK Matriz de rigidez na direção ou direções consideradas; 

176B Frequência angular de excitação (raiz quadrada do valor próprio); 

177BM Matriz de massa da estrutura; 

178B Vetor próprio. 

◼ 6204BObtenção, para cada modo de vibração e cada direção, da aceleração imposta a cada ponto 
da estrutura, utilizando para tal uma função de resposta espectral. 

◼ 6205BObtenção, para cada modo de vibração e cada direção, das Ações estáticas equivalentes 
impostas a cada ponto da estrutura (recorda-se que força é igual a massa vezes aceleração) 
e em função delas, todos os esforços. 



◼ 6206BCombinação, para cada direção, dos deslocamentos, rotações e esforços obtidos nos 
diferentes modos de vibração para obter os deslocamentos, rotações e esforços ponderados 
para cada direção do sismo. 

Definição das opções do sismo 

2666BAs caixas de diálogo para cada regulamentação permitem definir os diferentes valores e variáveis referidas 
nas mesmas, as quais se aconselha a consultar para obter o seu significado. 

2667BA caixa de definição das Ações sísmicas por método dinâmico tem um botão para se obterem opções mais 
específicas para o cálculo da ação sísmica denominado Avançadas... que permite aceder a uma caixa de 
diálogo como a da figura. O programa é fornecido com as opções mais habituais, sendo no entanto 
necessária a sua verificação sempre que se pretenda fazer um novo cálculo dinâmico do sismo. 

 

5690BCálculo de Modos de Vibração 

2668BPermite selecionar a forma de cálculo dos modos de vibração de modo a que estes se calculem para cada 
direção (X, Y, Z) de forma separada ou de forma global. É mais preciso, apesar de requerer maior tempo 
de processo, o cálculo dos modos de vibração de uma forma global.  

◼ Considerar a Excentricidade Acidental 

7551BPermite considerar ou não a excentricidade adicional da ação sísmica em relação ao centro de rigidez 
de cada piso. 

◼ Combinar as Ações sísmicas horizontais segundo a regra de 30% 

7552BConsidera-se uma percentagem de 30% da ação sísmica a atuar simultaneamente na outra direção. 

◼ Número de modos de vibração a considerar (1 a 30) 

7553BFixa o número máximo (entre 1 e 30) de modos de vibração que se desejam utilizar para o cálculo da 
ação sísmica. Ter em atenção que a discretização da estrutura deve permitir que nestes 30 primeiros 
modos de vibração apareçam massas participantes significativas. 

◼ % de Massa Efetiva máxima a considerar (1 a 100) 

7554BFixa a percentagem de máxima de massa efetiva acumulada a ser considerada, para que, a partir de 
um determinado modo de vibração já não se calculem os restantes modos, por já ter sido atingido o 
valor máximo definido para participação da massa do edifício. Um valor habitual é o de 90%. Caso se 
considerassem todos os modos de vibração (um por cada grau de liberdade), mobilizava-se 100% da 
massa do edifício. Entre esta condição e a anterior, o programa utilizará a mais restritiva.  



 

Montagem da matriz de rigidez 

2669BA montagem da matriz de rigidez realiza-se inicialmente como no cálculo de esforços por métodos 
matriciais: obtém-se a matriz de rigidez elementar de cada barra ou elemento finito nos eixos principais, 
realiza-se uma mudança de sistema de coordenadas para passar para os eixos gerais da estrutura e soma-
se à matriz de rigidez global. 

2670BA matriz elementar, nos eixos principais, de uma barra está formada por 2 x 2 sub-matrizes de 6 x 6 
elementos, tendo em conta que é simétrica: 
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2671BQuando os eixos principais do elemento não coincidem com os gerais da estrutura é necessário realizar 
uma mudança de coordenadas realizando, com cada sub-matriz, a seguinte operação: 

7555BRT · Kij · R = Kij,G 

2672BSendo R a matriz de mudança de coordenadas de 6x6 elementos. 

2673BUma vez realizada a troca de sistema de coordenadas, já pode 'montar' cada sub-matriz na matriz geral 
do sistema. Durante este processo, também se realiza a condensação (eliminação) dos graus de liberdade 
do sistema que sejam dependentes de outros: 

◼ 6207BPor um lado, se houver lajes aligeiradas horizontais e se selecionar a opção de considerar as 
lajes horizontais indeformáveis no seu plano, eliminam-se as linhas e colunas correspondentes 
aos graus de liberdade dX, dz e gy em todos os nós do piso exceto em um nó, denominado 

'pivot', em que se 'condensam'. 

◼ 6208BPor outro lado, se existirem lajes fungiformes ou lajes maciças e selecionar a opção de 
considerar o tamanho do pilar em lajes fungiformes ou lajes maciças, eliminam-se, em cada 
pilar, as linhas e colunas correspondentes aos 6 graus de liberdade de todos os nós da laje 
situados dentro da secção do pilar exceto em um, denominado 'pivot' do pilar, em que se 
'condensam'. 

2674BPor exemplo, para condensar os graus de liberdade dos nós e nodos de um piso, adicionam-se equações 
adicionais ao sistema de equações em estudo que representam as relações entre os graus de liberdade a 
eliminar e os graus de liberdade do eixo. Por exemplo, na laje da figura seguinte, os movimentos {dXQ, 
dZQ e YQ} do ponto Q estão relacionados com os do pivot P através das seguintes equações: 



 

X 
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7556BdXQ = dXP – YP·(ZQ – ZP) 

7557BdZQ = dZP + YP·(XQ – XP) 

7558BYQ = YP 

Montagem da matriz de massa 

2675BNa equação 
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2676Bantes mencionada, a matriz de rigidez K é a mesma consoante a regularização utilizada. Em, cada 
normativa fixa que parte das Ações gravíticas entram no sismo (suponha que quando existe um sismo, o 
edifício não está totalmente carregado). 

2677BPor exemplo, de acordo com a regulamentação Espanhola, a massa considerada na análise modal espectral 
é a seguinte: 

2678B0 + ·[máx.(1+2, 7+8, 9+10) + (11+12+...+20)/NMov] + ·22 

2679Bonde 

5766B0 5767BAções permanentes 

5768B1+2,  

7+8 e  
9+10 

5769BSobrecargas de utilização 

5770B11 a 20 5771BSobrecargas móveis de aplicação não simultânea 

5772B22 5773BAção de neve. 

5774B  5775Bé um fator, entre 0,3 e 0,6 (NCSE-94) ou entre 0,5 e 0,6 (NCSE-02), função da utilização 
prevista do edifício. 

5776B  5777Bé 1,0 ou 0,3 (NCSE-94) e 0,5 ou 0,0 (NCSE-02) em função do tempo de permanência da 
neve (nº de dias / ano). 

5778BNov 5779BNúmero de Ações móveis ativas. 

2680BComo já se tinha referido, a matriz da massa considerada é do tipo diagonal; é dizer, que existe uma única 
massa definida para cada grau de liberdade. Como na matriz de rigidez, onde também se condensam as 



 

massas de acordo com os graus de liberdade existentes: somam-se no 'pivot' dos pisos toda a massa 
existente nos nós desse mesmo piso. 

2681BA massa a introduzir na matriz M é do tipo inercial, porque se introduz a massa em Kgf dividida pela 
aceleração da gravidade em cm/s2. 

Obtenção dos modos de vibração 

2682BA partir das matrizes K e M, forma-se o sistema de equações mencionado: 
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2683BÉ necessário obter os seus valores e vetores próprios e ordená-los da menor para a maior frequência 
angular  (a máxima, do maior para o menor período T). Cada valor e vetor próprio associado constituem 

um modo de vibração da estrutura. 

Espectro de resposta 

2684BNa Norma NCSE os espectros de resposta estão regularizados para uma aceleração do terreno de 1 m/s2, 

tendo a seguinte forma genérica: 

 

período T en segundos 

Aceleración en m/s² 

 

2685BPara cada modo de vibração da estrutura (caracterizado por um determinado período em segundos), 
obtém-se com este espectro de resposta, uma aceleração característica.  

2686BOutras regulamentações possuem espectros regularizados para outras acelerações (a aceleração da 
gravidade, por exemplo), ou com frequências em Hz como abcissas. 

2687BEm alguns casos estabelecem-se vários espectros a aplicar numa mesma estrutura, onde os efeitos devem 
ser ponderados segundo uma forma estabelecida. Por exemplo, a regulamentação Portuguesa estabelece 
dois tipos de espectro (um para sismos de alta intensidade com epicentro distante -mar- e outro de menor 
intensidade com epicentro próximo –terra-) sendo os efeitos somados através da regra da raiz quadrada 
da soma dos quadrados. 

2688BEm geral, estes espectros de resposta são em função dos seguintes parâmetros: 

◼ 6209BO tipo de terreno. A maioria de regulamentações estabelece entre 3 a 4 tipos de terreno, 
desde dos mais duros aos mais moles. 

◼ 6210BO coeficiente de amortização da estrutura. Em função do tipo de estrutura (porticada de betão 
ou aço, de paredes, mista, etc.) as diferentes regulamentações fixam este valor, entre os 2% 
e os 10%. 



◼ 6211BA situação da estrutura. Algumas regulamentações, como a Portuguesa, fixam diferentes 
espectros para cada zona sísmica. Outras, como a Espanhola, modificam o espectro em função 
da proximidade à falha dos Açores – Gibraltar através do 'fator de contribuição'. 

Obtenção das acelerações impostas à estrutura 

2689BEm função dos modos de vibração calculados (tanto os seus períodos Ti como os seus vetores próprios i) 
e do espectro de resposta, é possível obter a aceleração provocada em cada ponto da estrutura, cada 

direção do sismo considerada e em cada modo de vibração através da expressão: 

7559Baij = i · ij · ac  

2690Bonde 

179Baij Componente do vetor de aceleração correspondente ao modo de vibração i e grau de liberdade j; 

180Bi Aceleração espectral correspondente ao modo de vibração i modificada através dos seguintes fatores: 

o coeficiente de amortização e a ductilidade da estrutura; 

181Bij fator de contribuição correspondente ao grau de liberdade j do modo de vibração i; 

2691BPara obter os coeficientes de contribuição ij utiliza-se a expressão: 
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182Bonde 

183Bn É o número de graus de liberdade; 

184Bmk Elemento k da matriz de massas M (massa sísmica associada ao grau de liberdade k); 

185Bij Elemento j do vetor próprio correspondente ao modo de vibração i; 

Ductilidade de uma estrutura 

2692BA ductilidade de uma estrutura mede a capacidade da mesma suportar grandes deformações para além 
do regime elástico sem a perda apreciável de resistência. O caso mais pragmático de ductilidade é o 
comportamento de aço em tração: no seu período elástico, existe uma relação constante entre tensão – 
deformação (E - módulo de Young), mas a partir do limite de fluência (com deformações na ordem dos 
0,2% para um aço com limite de 400 MPa), a deformação aumenta sem existir aumento da tensão até 

chegar a grandes deformações (na ordem dos 10%) onde se produz a rotura. 

2693BUma estrutura será mais dúctil se permitir mais deformações na parte superior do seu regime elástico sem 
a perda de resistência (sem rotura). As diferentes regulamentações fixam o grau de ductilidade de uma 
estrutura em função da sua tipologia (pórticos de betão, pórticos de aço, paredes resistentes, etc.). 
Sobretudo no caso de estruturas de betão armado, existe uma série de requisitos de geometria, 
quantidades de armadura longitudinal ou transversal e comprimentos de amarração para que se possa 
considerar uma determinada ductilidade. 

2694BA ductilidade é importante no cálculo sísmico porque quanto maior for a ductilidade de uma estrutura, as 
Ações que deve suportar são menores para um mesmo terramoto (reduz-se a aceleração imposta a cada 
ponto da estrutura e portanto as suas Ações). Esta situação deve-se ao facto das deformações suportadas 



 

na parte de cima do regime elástico permitirem dissiparem grande quantidade de energia reduzindo 
portanto os efeitos do sismo. 

2695BTambém deve ter em conta que, embora uma secção suporte grandes deformações sem romper (ou seja, 
é muito dúctil), pode provocar que esta se comporte como uma rótula, transformando a estrutura num 
mecanismo e portanto esta entre em colapso. É devido a essa situação que as diferentes regulamentações, 
no caso de estruturas de grande ductilidade, impõem requisitos de geometria e armadura para garantir 
que se produzam as rótulas nas vigas e não nos pilares. 

2696BParte destas grandes deformações, que são produzidas nas estruturas dúcteis durante o sismo, podem 

chegar a ser permanentes. Embora se consiga garantir que a estrutura não entre em colapso (que é o 
objetivo primordial de todas as regulamentações sísmicas) os custos de reparação do edifício podem ser 
intoleráveis. Por isso, muitas regulamentações limitam o grau de ductilidade que é possível aplicar para 
assim minimizar os danos permanentes na mesma. 

2697BComo contrapartida, para obter os deslocamentos horizontais reais da estrutura durante um terramoto, 
devem-se multiplicar os deslocamentos sísmicos obtidos na análise pelo mesmo coeficiente de ductilidade 
utilizado previamente. Isto é importante porque quase todas as regulamentações exigem que se comprove 
que durante o sismo não se produzem colisões com outras estruturas, aumentando, se for necessário, as 
distâncias de segurança entre as mesmas (especial atenção nas distâncias das juntas). 

Ações equivalentes em cada ponto da estrutura 

2698BMultiplicando os diferentes valores de aij pelos términos mi da matriz de massas, obtêm-se as forças 
sísmicas equivalentes correspondentes a cada direção do sismo, modo de vibração e ponto da estrutura. 

2699BComo resultado do cálculo da ação sísmica,  introduz em cada nó duas Ações pontuais por cada 

modo de vibração, segundo as duas direções dos eixos horizontais gerais X (Ações em hipóteses 5) e Z 
(Ações em hipóteses 6). 

2700BSe existir sismo vertical, adiciona-se uma terceira ação pontual por cada modo de vibração na direção do 
eixo Y (hipótese 24). 

2701BSe existir massa rotacional e se definir uma aceleração sísmica rotacional, também se introduz dois 
momentos rotacionais em cada modo de vibração no eixo Y. 

2702BSe existirem lajes aligeiradas, fungiformes ou lajes maciças e se forem definidas como indeformáveis no 
seu plano, somam-se todas as Ações pontuais de cada direção horizontal e modo de vibração assim como 
todos os momentos na direção Y de cada modo de vibração. Estes resultados supõem-se inicialmente 
aplicados no centro de massa do piso, embora o programa as situe num qualquer nó da mesma. Por esse 
motivo, adicionam-se momentos de translação para que os efeitos de cálculo estejam efetivamente no 
centro de massa. 

2703BAs Ações provenientes da ação do sismo aparecem assinaladas com três asteriscos na listagem de Ações 

(***). 

2704BSe selecionar o método dinâmico de cálculo, também é possível visualizar as Ações sísmicas provenientes 
de cada modo de vibração: o modo aparece indicado entre parênteses à direita da hipótese do sismo. 

2705BÉ possível eliminar automaticamente todas as Ações em barras ou em nós provenientes de uma ação de 
sismo (função Ações>Eliminar>Por Tipos...). 

Excentricidade acidental e efeitos de rotação 

2706BNas opções de sismo é possível ativar a consideração da excentricidade acidental, onde o objetivo é ter 
em conta pequenas variações na distribuição real das Ações de um edifício em relação à distribuição 
idealizada. 



2707BA ação sísmica sobre um piso (caso o tenha definido como indeformável no seu plano) considera-se 
atuando no centro de massa do piso, que normalmente diverge do seu centro geométrico. 

2708BA não coincidência de posição entre o centro de massa e o centro de rigidez provoca na estrutura uma 
rotação em relação a um eixo vertical por efeito do sismo. 

2709BAs regulamentações consideram uma determinada excentricidade adicional (um 1/20 da máxima dimensão 
do piso, medido ortogonalmente à direção de sismo considerada, no caso da regulamentação Espanhola 
NCSE). Desta forma, o ponto de aplicação da ação sísmica translaciona-se desse valor na direção contrária 
ao centro de rigidez, ampliando o efeito de rotação anteriormente mencionado. 

2710BAlgumas regulamentações (como a Portuguesa RSA) consideram também uma excentricidade acidental na 
direção contrária à anterior. Para poder considerar esta dupla excentricidade, o programa define a primeira 
excentricidade nas hipóteses 5 e 6; e a segunda nas hipóteses 7 e 8. 

Combinação dos diferentes modos de vibração 

2711BÉ necessário, para cada direção do sismo estudada, combinar as Ações dos diferentes modos de vibração. 
O programa calcula até 30 modos de vibração em cada direção. Nas opções de sismo pode fixar opções 
particulares para a combinação a realizar através da limitação do número máximo da massa mobilizada no 
sismo. 

2712BPara obter a massa mobilizada numa determinada direção do sismo e modo de vibração, utiliza-se a 
expressão: 
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2713Bonde 

186B%Mpk,d é a percentagem de massa mobilizada no modo de vibração 'k' e na direção 'd'; 

187Bn número de graus de liberdade (180 no exemplo); 

188BMd,i, Mx,i, My,i, Mz,i massa translacional na direção 'd', 'X', 'Y' ou 'Z' e grau de liberdade 'i'; 

189Bd,k,i componente do vetor próprio correspondente a translação 'd', modo de vibração 'k' e 
grau de liberdade i. 

2714BOs diferentes modos de vibração de uma estrutura produzem-se de forma simultânea, mas para obter a 
ação global do sismo à que combiná-los de alguma maneira. Dado que cada modo de vibração representa 
um movimento oscilatório de uma determinada frequência e que é praticamente impossível que no mesmo 
instante de tempo coincidam os máximos de todas as oscilações e no mesmo sentido, não é correto somar 
simplesmente as Ações dos diferentes modos. 

2715BA combinação mais fácil é a raiz quadrada da soma dos quadrados (conhecida pelas suas siglas inglesas 
'SRSS') dada pela expressão: 
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2716Bsendo 

190BS A magnitude a compor correspondente ao modo de vibração 'i'; 

191Br O número de modos de vibração a compor. 

2717BEstá combinação sobrevaloriza os resultados quando existem modos de vibração com frequências muito 
próximas (quando estão a menos de 10%). Para resolve-lo, a maioria das regulamentações (como a 
Espanhola NCSE-94) adotam pela combinação quadrática completa (conhecida pelas siglas inglesas 'CQC'): 

j

i
jiij

r

i

r

j

ijji

f
ffvf

ffv

SSS








=
++−

+
=

= 
= =

;
)1(4)1(

)1(8
2222

2/32

1 1

 

2718Bsendo 

192Br número de modos de vibração; 

193Bv  coeficiente de amortização, em tantos por 1 (por exemplo v = 0,06); 

194B  frequência angular, de modo que f seja menor ou igual a unidade. 

2719BA Espanhola NCSE-02, por exemplo, estabelece como alternativa uma combinação similar à da raiz 
quadrada da soma de quadrados, se existirem modos de vibração onde os períodos diferem menos de 
10%, aplica-se SRSS agrupando numa única variável S'i a soma dos valores absolutos das variáveis Si que 

diferem entre si com menos de 10%. 

2720BO programa utiliza a combinação quadrática completa. Em qualquer caso, indicar que as frequências 
próprias estão bem separadas, os três sistemas de combinação vão dar resultados praticamente idênticos. 

2721BÉ importante referir que está combinação deve realizar-se em separado para cada magnitude a estudar. É 
dizer, se deseja obter a tensão vertical num determinado ponto de uma parede devida ao sismo, devem-
se obter as tensões verticais nesse ponto para todos os modos de vibração considerados e aplicar a 
combinação nesse ponto. Não se deve simplesmente combinar as Ações sísmicas equivalentes e a partir 
delas obter os deslocamentos e rotações de todos os nós para obter posteriormente a tensão vertical 
desejada. 

Combinação das diferentes direções do sismo 

2722BVisto que não se conhecer à priori a direção do sismo mais desfavorável, não basta estudar de forma 
independente os efeitos da ação sísmica nas duas direções ortogonais e independentes. Regulamentações 
como a Espanhola NCSE-02 indicam que no caso de estudar o sismo em duas direções ortogonais, as 
Ações obtidas dos resultados da análise em cada direção combinam-se com os 30% de os da outra. As 
solicitações verticais e em planta podiam considerar-se como casos de ação independente. 

2723BÉ descrita, na bibliografia clássica, regra dos 30%, que pode utilizar-se de forma opcional no programa. 
No entanto, a bibliografia atual, considera mais preciso multiplicar os efeitos de cada direção horizontal 
por um fator de 1,12. Para considerar este fator com o programa, basta introduzir, como coeficientes de 
majoração as hipóteses horizontais de sismo (5, 6 mais, em algumas regulamentações, 7 e 8), um valor 
de 1,12 vezes o maior ao habitual. 



Cortante basal 

2724BUma maneira de medir a magnitude dos resultados obtidos na análise sísmica é comparar a soma das 
reações procedentes do sismo em cada direção (descrito com geral cortante basal) com a soma das massas 
que interferem no sismo. Algumas regulamentações (embora não a Espanhola) exigem que a ação sísmica 
se amplie se é necessário para que este cortante basal seja ao menos uma determinada percentagem da 
massa interveniente no sismo (5%, por exemplo). 

2725BPara verificar estas magnitudes, pode aceder à listagem de equilíbrio. O extrato dessa listagem pode ser: 

2726BSOMA TOTAL DE CARGAS (Fx,Fy,Fz) 

2727BHIP= 0 ( 0,000; -67,851; 0,000)T 

2728BHIP= 1 ( 0,000; -18,354; 0,000)T 

2729BHIP= 5 ( 11,828; 0,000; 0,000)T 

2730BHIP= 6 ( 0,000; 0,000; 11,823)T 

2731BO cortante basal é, por tanto, 11,828 T na direção X e 11,823 T na direção Z. (Estes valores correspondem 
a combinação quadrática completa da soma de Ações na direção X e Z respectivamente). Para obter a 
massa total interveniente no sismo, utiliza-se a mesma expressão para montar a matriz de massas; é dizer, 
que se soma o valor de Fy correspondente a ação permanente (hipótese 0) mais uma fração das 
sobrecargas gravíticas. 

Métodos de Cálculo dos Modos de Vibração 

2732BA partir das matrizes K e M, forma-se o sistema de equações mencionado 

0}{]][][[ 2 =− MK   

2733BÉ necessário obter os seus valores e vetores próprios e ordená-los de menor a maior frequência angular 
 (é dizer, do maior ao menor período T). Cada valor e vetor próprio associado constituem um modo de 

vibração da estrutura. 

2734BComo já foi referido, o programa permite selecionar três métodos para obter estes modos de vibração: 

◼ 6212BGlobalmente sem condensação 

◼ 6213BGlobalmente com condensação 

◼ 6214BPor direções separadas 

2735BA cada um deles teria que adicionar a possibilidade de considerar ou não o sismo vertical e/ou a massa 
rotacional. 

2736BTodos eles partem da matriz de rigidez global da estrutura (a mesma utilizada para o cálculo de esforços) 

mais uma matriz de massa de tipo diagonal, montadas ambas com os apartados correspondentes. 

Cálculo global sem condensação 

Matriz de rigidez 

2737BA matriz de rigidez é a já mencionada, sem nenhum tipo de redução, simplificação ou condensação 
adicional. 



 

Matriz de massas 

2738BA matriz de massas é a já mencionada, mas pode definir a massa nula aos elementos da diagonal 
correspondentes aos graus de liberdade x e z. Esta simplificação é válida já que em geral estes graus de 
liberdade associam-se a frequências naturais dos modos de vibração maiores, com pouca massa 
participante, portanto desprezáveis no cálculo sísmico. Assim, a matriz de massa elementar correspondente 
a um nó é do tipo: 
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Opções 

2739BPodem-se definir de forma independente as opções de considerar sismo vertical e considerar massa 
rotacional. Se não se considerar sismo vertical (ou não se considera massa rotacional) atribui-se zero as 

massas associadas os graus de liberdade uy (ou y), desprezando-se assim a sua contribuição nos primeiros 
modos de vibração. 

Método de cálculo 

2740BUtiliza-se um algoritmo iterativo LANCZOS que calcula unicamente os N  30 primeiros valores próprios e 
os correspondentes modos de vibração, o que permite reduzir sensivelmente os tempos de cálculo frente 
a outros algoritmos que calculam simultaneamente todos os valores próprios. As exigências de memória 
no Computador são muito menores com este tipo de algoritmos já que são capazes de manter a forma 
inicial da matriz. 

Algoritmo FEAST para a obtenção dos modos de vibração 

O algoritmo denominado ‘FEAST’ para a obtenção dos modos de vibração, períodos e frequências naturais 
de uma estrutura foi desenvolvido por Eric Polizzi em 2009 e baseia-se em técnicas de integração no 
contorno sobre matrizes densidade. 

2743BPara selecionar o método que se pretende utilizar no cálculo da ação sísmica, utiliza-se o botão ‘Avançadas’ 
situado nas opções de ações sísmicas do tipo dinâmico (de acordo com a norma sísmica selecionada) ou 
genérico (através de espectros de resposta definidos pelo utilizador). 



 
2744BTal como no método de Lanczos, o método FEAST calcula os modos de vibração globalmente e sem 

condensação, ou seja: 

◼ 6215BNão se realiza nenhum tipo de condensação estática dos graus de liberdade sísmica, pelo que é 

aplicável a qualquer tipologia estrutural. 

◼ 6216BO cálculo realiza-se de forma global para todas as direções da ação sísmica, de forma que cada modo 
de vibração pode conter componentes do movimento vibratório em todas as direções da ação sísmica. 

2745BRelativamente a este tema, é muito importante recordar que o método de Jacobi com condensação e o 
método por direções separadas, assumem que os nós não giram relativamente a um eixo horizontal 
durante a vibração, pelo que só devem utilizar-se em estruturas formadas exclusivamente por lajes 
horizontais e pilares verticais que esta simplificação considera aceitável. 

2746BNa implementação do método FEAST desenvolvido no , destacam as seguintes vantagens 

relativamente aos métodos anteriores: 

◼ 6217BAproveitamento de toda a capacidade de processamento do computador. Por um lado aproveitam-se 
todos os processadores e todos os seus núcleos presentes no equipamento. Por outro lado, aproveitam-
se as instruções de alto rendimento (SSE2, SSE3 e SSSE3) presentes nos processadores de última 
geração tanto da Intel como da AMD. 

◼ 6218BAproveitamento dos sistemas operativos de 64 bits. Caso possua um processador e sistema operativo 
de 64 bits, o Tricalc fará uso desta arquitetura, especialmente eficiente na manipulação da memória 
RAM disponível. 

◼ 6219BAproveitamento de toda a memória RAM disponível. Neste sentido, recorda-se que os sistemas 
operativos de 64 bits são necessários para utilizar a memória RAM acima de 4 GB. De nada servirá 
dispor de mais memória se o sistema operativo é de 32 bits. Inclusive com 4 GB de RAM, os sistemas 
operativos de 32 bits reservam 2 GB para o próprio sistema, deixando só disponíveis 2 GB para as 
aplicações. Esta situação não ocorre nos sistemas operativos de 64 bits. 

◼ 6220BArmazenamento da matriz de rigidez de forma compacta. Com este sistema, só se armazenam os 
valores não nulos da metade da matriz de rigidez (que é sempre simétrica) com a consequente 
economia de espaço em disco e memória RAM necessária. Em estruturas grandes, a diferença é 



 

importante: por exemplo, de 27 MB em forma compacta a 16 GB em forma de banda de altura variável 
(‘sky line’), que é o sistema utilizado no algoritmo de Lanczos. 

◼ 6221BPossibilidade de realizar uma pesquisa dos modos de vibração por partes. Desta forma, em estruturas 
grandes, é possível obter os modos de vibração dividindo o problema em outros mais pequenos. 

 
Exemplo do administrador de tarefas durante o cálculo dos modos de vibração 

(Windows 8 Pro de 64 bits com processador Intel i7 de 4 núcleos e 4 GB de RAM) 

2747BTodos estes fatores fazem com que o método ‘FEAST’ seja muito mais escalável (aumenta o seu 
rendimento melhorando o hardware), supere em velocidade os restantes métodos (tanto mais quanto 
maior seja a estrutura) e chegue a calcular a ação do sismo em estruturas de tamanhos que simplesmente 
não eram possíveis de resolver com os restantes métodos disponíveis no programa. 

2748BPortanto, caso pretenda calcular os modos de vibração ou a ação sísmica em estruturas de tamanho 
moderado ou grande, é aconselhável ter um computador com processador de 2 ou mais núcleos, um 

sistema operativo de 64 bits e pelo menos 4 GB de memória RAM. 

2749BNota: Tecnologias como o HT (Hyper-Threading) da Intel e o CMT (Cluster Based Multithreading) da AMD 
permitem duplicar o número de núcleos aparentes disponíveis relativamente ao número real de núcleos 
fisicamente presentes no equipamento. Estas tecnologias baseiam-se na duplicação de certos blocos de 
cada núcleo porém sem duplicar o processador matemático de números reais. Uma vez que o método 
‘FEAST’ faz uma utilização intensiva precisamente de operações matemáticas com números reais, é normal 
que se obtenha maior rendimento (mais velocidade) desativando esta tecnologia na BIOS do computador. 

 



Cálculo global com condensação 

Matriz de rigidez 

2750BA matriz de rigidez global simplifica-se ao considerar só 4 graus de liberdade por nó, 3 translacionais (ux , 
uy , uz) e 1 rotacional (y). As equações correspondentes aos graus de liberdade x e z eliminam-se 
(condensam-se) e no resto das equações assume-se que x = z = 0. Como consequência desta 
simplificação reduz-se sensivelmente o tamanho inicial da matriz de rigidez. 

2751BIsto é equivalente a considerar condições de sustentação que restrinjam as rotações segundo x e segundo 
z em todos os nós da estrutura, simplificação válida quando a rigidez das lajes horizontais é suficientemente 
grande. Devido à forma de condensação considerada deduz-se que o mesmo sistema simplificado de 
equações obtém-se com o método que não realiza a condensação (método anterior) se colocarmos as 
condições de sustentação adequadas, isto é, rotações x e z sempre impedidas em todos os nós. 

Matriz de massas 

2752BNeste caso as matrizes de massa elementares e a correspondente matriz global ficam reduzidas pela 
eliminação dos graus de liberdade correspondentes as rotações segundo o eixo x e segundo o eixo z. 





















=

y

uz

uy

ux

el

m

m

m

m

M

000

000

000

000

 

Opções 

2753BMesmo assim podem ativar-se de forma independente as opções a considerar em relação ao sismo vertical 
e à consideração da massa rotacional. Se não considerar o sismo vertical (ou não se considerar a massa 
rotacional) eliminam-se (por condensação) as equações correspondentes aos graus de liberdade 
representados pelas variáveis do tipo uy (ou y), substituindo-as por zeros no resto das equações, logo 
reduz-se ainda mais o tamanho da matriz de rigidez global. 

2754BConsequentemente, se quiser obter o mesmo sistema de equações com o método que não realiza a 
simplificação, deveriam adicionar-se as restrições já comentadas para as rotações x e z, as restrições 
correspondentes aos deslocamentos uy ou as rotações y, sempre no caso de não se considerar o sismo 

vertical ou a massa rotacional, respectivamente. 

Método de cálculo Jacobi 

2755BUtiliza-se um algoritmo clássico de transformação – Jacobi - para 'diagonalizar' a matriz de rigidez e assim 
obter todas as frequências próprias da estrutura, nas quais se escolhem as N  30 primeiras para calcular 
os modos de vibração que têm associados. Neste caso, tenha em consideração a simplificação que significa 
a condensação dos graus de liberdade, as exigências de memória são muito maiores devido ao algoritmo 
de cálculo não conservar a forma inicial da diagonal em banda da matriz de rigidez. Portanto, 
comparativamente, este método é o mais lento dos três. 



 

Cálculo por direções separadas 

Matriz de rigidez 

 2756BNeste caso realizam-se três cálculos de modos de vibração de forma independente: um para cada direção 
x, y, z. Por tanto, num primeiro passo realizam-se as mesmas operações que no método anterior: a matriz 
de rigidez global simplifica-se ao considerar só 4 graus de liberdade por nó, 3 translacionais (ux , uy , uz) 
e 1 rotacional (y). As equações correspondentes aos graus de liberdade x e z eliminam-se (condensação) 

e no resto de equações assume que x = z = 0. 

2757BNo segundo passo, a matriz de rigidez divide-se em três, uma para cada direção: na primeira, consideram-
se só os elementos situados nas linhas e colunas correspondentes aos graus de liberdade ux e y; na 
segunda, os correspondentes aos graus de liberdade uy e y; na terceira os correspondentes aos graus de 
liberdade uz e y. Como consequência desta simplificação, o tamanho de cada matriz de rigidez é muito 
menor que o tamanho inicial. 

2758BIsto é equivalente a considerar condições de sustentação que restrinjam as rotações segundo x e segundo 
z em todos os nós da estrutura e no cálculo de cada direção, os deslocamentos das direções contrárias. 
Esta simplificação é válida quando a rigidez das lajes horizontais é suficientemente grande e os elementos 
de sustentação (pilares ou muros) estão disposto de uma forma sensivelmente regular formando uma 
reticula ortogonal. 

Matriz de massas 

2759BNeste caso as matrizes de massa elementares (uma para cada direção de estudo) e as correspondentes 
matrizes globais ficam reduzidas pela eliminação dos graus de liberdade correspondentes as rotações 
segundo o eixo x e segundo o eixo z e os graus de liberdade de deslocamento correspondentes às outras 
2 direções. Portanto, ficam as três matrizes elementares seguintes: 
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Opções 

2760BMesmo assim pode ativar de forma independente as opções de considerar sismo vertical e considerar 
massa rotacional. Se não considerar o sismo vertical, não se realiza o cálculo dos modos de vibração 
correspondentes a essa direção. Se não considerar a massa rotacional eliminam-se (por condensação) as 
equações correspondentes aos graus de liberdade representadas pelas variáveis do tipo y, substituindo-
as por zeros no resto das equações 



Método de cálculo 

2761BUtiliza-se um algoritmo clássico de transformação para 'diagonalizar' a matriz de rigidez e assim obter 
todas as frequências próprias da estrutura, onde se escolhem os N  30 primeiras para calcular os modos 
de vibração que tenham associadas. Neste caso, tenha em consideração a simplificação que significa a 
condensação de graus de liberdade, as exigências de memória são muito maiores devido ao algoritmo de 
cálculo não conservar a forma inicial de diagonal em banda da matriz de rigidez. 

2762BAo realizar-se o cálculo de forma independente para cada direção, o valor próprio 2 correspondente a 

cada modo de vibração, será em geral distinto em cada direção. 

Vantagens e inconvenientes de cada um dos métodos 

Cálculo global sem condensação 

2763BEste método é de propósito geral e será quase sempre o mais adequado para todo tipo de estruturas. 
Estruturas diferentes da tipologia de lajes horizontais unidas por pilares (como as naves industriais, por 
exemplo), que não se contemplam bem nas regulamentações sísmicas, só são abordáveis adequadamente 
por este método. 

2764BNo entanto, ao implementar-se um algoritmo do tipo iterativo, este acaba por ser o método mais adequado 
(o mais rápido) para estruturas com um grande número de graus de liberdade sísmica. 

Cálculo global com condensação 

2765BEste método é adequado para estruturas de edificação constituídas por lajes horizontais unidas por pilares 
verticais de rigidez menor à das lajes. Esta é a tipologia mais frequente e a que vem contemplada em 
todas as regulamentações. 

2766BNesta simplificação, assume-se que, durante a oscilação sísmica, os nós da estrutura não giram em relação 
ao eixo X nem ao eixo Z, o que é válido para este tipo de estruturas, de acordo com a bibliografia. Isto 
também implica que os modos de vibração obtidos não variam ao modificar a rigidez das lajes ou das vigas 
introduzidas nas lajes. 

2767BEmbora a tipologia constituída por lajes horizontais e paredes resistentes de betão armado como sistema 
principal de resistência a esforços horizontais seja similar à anterior, a simplificação que implica este 
método tende a sobrevalorizar a rigidez destas paredes. Este efeito, que habitualmente está do lado da 
segurança, pode ser emendado em grande parte reduzindo a rigidez plana horizontal dos muros permitida 
pelo programa. 

Cálculo por direções separadas 

2768BEste método é similar em características e inconvenientes ao anterior. Se não se considerar o sismo vertical 
e a massa rotacional, é o método que algumas regulamentações propõem para estruturas formadas por 
pórticos sensivelmente situados em duas direções perpendiculares. Neste caso, uma estrutura de N pisos 
pode modelar-se com 2 pêndulos invertidos de N massas nos quais: 

◼ 6222BCada massa mi corresponde à soma de todas as massas sísmicas do piso i. 

◼ 6223BCada conector ki possui como rigidez a soma das rigidezes dos pilares do piso i na direção 
considerada. 



 

 

5691BImagem procedente da regulamentação Espanhola NCSE-02 

2769BTambém pode ser útil quando outros métodos não conseguem mobilizar suficiente massa efetiva no sismo 
em alguma direção. Por exemplo, em determinadas estruturas em que se deseja considerar o sismo 
vertical, os modos de vibração associados a esta direção podem ter períodos muito mais curtos que os das 
outras direções, mas que com os até 30 modos considerados pelo programa, não chegam a aparecer. Ao 
calcular-se por direções separadas, aparecerão, neste caso os 30 primeiros modos de vibração vertical. 

Análise Modal Espectral 

2770BEste método, considerado de tipo dinâmico, consta fundamentalmente, dos seguintes passos: 

◼ 6224BObtenção, para cada direção do sismo a considerar por separado ou globalmente, dos valores 

e vetores próprios do sistema de equações 
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7560Bonde 

195BK Matriz de rigidez na direção ou direções consideradas 

196B Frequência angular de excitação (raiz quadrada do valor próprio) 

197BM Matriz de massa da estrutura 

198B Vetor próprio 

◼ 6225BObtenção, para cada modo de vibração e cada direção, da aceleração imposta a cada ponto 
da estrutura, utilizando para tal uma função de resposta espectral. 



◼ 6226BObtenção, para cada modo de vibração e cada direção, das Ações estáticas equivalentes 
impostas a cada ponto da estrutura (recorda-se que força é igual a massa vezes aceleração), 
e em função delas, todos os esforços. 

◼ 6227BCombinação, para cada direção, dos deslocamentos, rotações e esforços obtidos nos 
diferentes modos de vibração para obter os deslocamentos, rotações e esforços ponderados 
de cada direção do sismo. 

2771BEste é o método proposto pelo RSA (Regulamentação Portuguesa) e pela norma NCSE-94 (Espanha). Este 
método permite estudar estruturas de praticamente qualquer tipologia, incluindo estruturas espaciais, e 

com consideração da ação sísmica vertical. 

2772BA aplicação não é complexa, mas muito trabalhosa, pelo que não é um método abordável à mão, nem 
mesmo para estruturas simplificadas. 

Direções de sismo consideradas 

2773B  considera, como direções de atuação do sismo, as dos eixos gerais (X+, X-, Z+, Z-, Y+ e Y-). Essas 

direções correspondem às hipóteses do programa 5, 6 e 24, respectivamente para a regulamentação 
espanhola, e 5, 6, 7, 8 e 24 para a regulamentação portuguesa. Já que não é previsível a direção na qual 
se verifica a ação sísmica em relação ao edifício, basta considerar duas direções horizontais de sismo 
independentes e ortogonais entre si. 

2774BA consideração do sismo vertical (Y+, Y-) é opcional: a regulamentação NCSE-94 e o RSA indicam que só 
é necessário considerar o sismo vertical se a estrutura é sensível a movimentos verticais. Por exemplo, se 
existem pilares que não continuam até à fundação, ou grandes vigas apoiadas noutras, ou se a estrutura 

se afasta do tipo pilares contínuos com lajes horizontais (uma nave industrial, por exemplo). Para a 
maioria das estruturas não se realiza um estudo à ação do sismo vertical. 

Modelação e graus de liberdade 

2775BPara a correta avaliação da ação sísmica, é necessário que a estrutura se encontre pré-dimensionada e 
com todas as Ações introduzidas. 

2776BPara efeitos de avaliação de Ações sísmicas, a estrutura é modelada como um conjunto de barras com as 
massas concentradas nos nós. Esta modelação é aceitável para a maioria das situações, ainda que em 
alguns casos (ação do sismo vertical numa viga bastante comprida carregada uniformemente, por 
exemplo) não é correto translacionar as Ações aos nós. Consideram-se só os nós situados sobre o plano 
cujo movimento na direção de estudo não estiver restringido mediante um apoio. Ou seja, considera-se 
que toda a estrutura sob o plano move-se solidariamente com o terreno durante o sismo. 

2777BA modelação da estrutura pode-se realizar separadamente para cada direção de estudo ou globalmente. 

2778BÉ opcional (apesar de não ser habitual) a consideração da rotação em torno de um eixo vertical como grau 
de liberdade. Neste caso, considera-se que os nós situados numa laje horizontal indeformável rodam em 
torno do centro de rigidez dessa laje, enquanto os restantes o fazem sobre si mesmos. 

2779BRealiza-se o cálculo condensando os graus de liberdade das lajes horizontais (aligeiradas, fungiformes 
aligeiradas ou maciças) da estrutura, o que equivale a considerar as lajes horizontais infinitamente rígidas 
no seu plano. As lajes terão um único grau de liberdade nas direções horizontais do sismo e na rotação 
em torno do eixo Yg, o qual reduz drasticamente os tempos de cálculo necessários. 

2780BO terreno é considerado um sólido rígido, o que, em geral, está do lado da segurança. Para que esta 
simplificação seja correta, devem-se evitar estruturas cuja dimensão em planta supere a do comprimento 
das ondas sísmicas, da ordem dos 100 metros. 



 

Matriz de massa considerada: massa translacional e massa 
rotacional 

2781B  calcula a matriz de massa, matriz diagonal na qual as massas de cada nó, grau de liberdade, se 

situam na diagonal. 

2782BOs graus de liberdade translacionais (2 deslocamentos horizontais mais, opcionalmente, um deslocamento 
vertical) estão associados a massas translacionais. Para o cálculo dessas massas translacionais, considera-

se a componente vertical das Ações equivalentes aplicadas nos nós. Têm portanto unidades de massa. 

2783BÉ opcional a consideração de um grau de liberdade rotacional (rotação em torno do eixo vertical). Este 
grau de liberdade está associado a massas rotacionais. Para o cálculo dessas massas rotacionais, 
considera-se a componente vertical das Ações equivalentes aplicadas nos nós, multiplicada pela distância 
ao quadrado, entre o ponto de aplicação da ação e a posição do eixo de rotação considerado. Tem-se 
portanto unidades de massa vezes distância ao quadrado. 

2784BEm qualquer dos casos, os tipos de massa são multiplicados pelos seguintes coeficientes: 

NCSE-94 (Espanha) 

2785B0 + ·[máx.(1+2, 7+8, 9+10) + (11+12+...+20)/NMov] + ·21 

2786Bonde 

199B0  é a hipótese da ação permanente. 

200B1+2, 7+8 e 9+10  são os pares das Ações alternativas (sobrecargas de utilização e paredes divisórias). 

201B11 a 20  são as hipóteses das Ações móveis (pontes grua, por exemplo). 

202B22  é a hipótese da ação de neve. 

203B  é um fator, entre 0,3 e 0,6, função da utilização do edifício. 

204B  é 1,0 ou 0,3 em função do tempo de permanência da neve (nº dias/ano). 

205BNMov  é o número de Ações móveis ativas. 

RSA (Portugal) 

2787B0 + máx.( 1,2·1+2,2·2, 9,2·9+10,2·10) + (11,2·11 + 12,2·12 +...+ 20,2·20 ) /NMov + 21,2·21 

2788Bonde 

206B0  é a hipótese da ação permanente. 

207B1+2 e 9+10  são os pares das Ações alternativas (sobrecargas de utilização e paredes divisórias). 

208B11 a 20  são as hipóteses das Ações móveis (pontes grua, por exemplo). 

209B22  é a hipótese da ação de neve. 

210Bi,2  é o coeficiente de majoração quase permanente da hipótese i. 

211BNMov  é o número de Ações móveis ativas. 

Obtenção dos valores e vetores próprios 

2789BO programa calcula, para cada direção de forma separada ou conjuntamente para todos os graus de 
liberdade considerados, os valores e vetores próprios resultantes do sistema de equações: 
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2790BOs valores próprios, os valores de  para os quais o sistema tem uma solução não trivial, representam as 

frequências angulares de vibração próprias da estrutura, na direção considerada (frequências naturais). 
Numa estrutura existem tantos modos de vibração como graus de liberdade.  armazena e utiliza os 

30 primeiros modos de vibração, correspondentes aos 30 primeiros períodos de vibração, ordenados do 
maior ao menor. Desses, até 30 modos, podem-se indicar quantos se desejam utilizar para a obtenção de 
esforços. Os períodos de vibração vêm dados pela expressão 

T =
2 


 

2791BPara cada direção,  permite listar e imprimir estes 30 modos naturais de vibração com indicação da 

frequência angular  (rad/s), o período T (s), a frequência (Hz) e a percentagem da massa participante. 

Também permite obter graficamente os cinco primeiros modos de vibração de uma estrutura. 

Obtenção da massa participante de cada modo 

2792BA percentagem de massa participante, Mpd, no modo de vibração k e a direção d, vem dado pela expressão: 

 

 
2793Bsendo 

212Bn Número de graus de liberdade. 

213BMx,i  Massa translacional na direção x do grau de liberdade i. 

214BMyy,i  Massa rotacional sobre o eixo vertical y do grau de liberdade i. 

215Bx,k,i Componente do vetor próprio correspondente à translação x, modo de vibração k e grau de 

liberdade i. 

216Byy,k,i  Componente do vetor próprio correspondente à rotação y, modo de vibração k e grau de liberdade 
i. 

Obtenção da aceleração característica 

2794BA aceleração linear característica de um determinado período de vibração calcula-se mediante uma 
expressão que é função do período próprio de vibração, da zona sísmica, do tipo de terreno, do coeficiente 
de amortização e da ductilidade consideradas. 

2795BPara a regulamentação portuguesa (RSA) e para a regulamentação espanhola (NCSE-94) são obtidos 

gráficos de resposta espectral distintos: 

2796BNo RSA os espectros de resposta estão normalizados para a zona sísmica A. Além disso, o RSA utiliza 
gráficos de espectros de resposta médios, nos quais no eixo X (abcissas) se situa a frequência de vibração 
natural do edifício, e no eixo Y (ordenadas) obtém-se a aceleração espectral característica. Da mesma 
forma, definem-se espectros de resposta para diferentes tipos de sismo: sismo de intensidade moderada 
a pequena distância focal (ação sísmica tipo 1), e sismo de maior intensidade a uma maior distância focal, 
(ação sísmica tipo 2). É necessário verificar a segurança das estruturas em ambos os tipos de ação sísmica. 

2797BNa NCSE-94 (Espanha) os espectros de resposta estão normalizados para uma aceleração do terreno de 1 

m/s2. 



 

período T em segundos

Aceleração em m/s²

 

5692BÀ esquerda, gráfico de resposta espectral típico do RSA e à direita da NCSE-94. 

Aceleração rotacional 

2798B permite considerar, de forma opcional, Ações sísmicas rotacionais: ou seja, que o terreno, além de 

deslocar-se horizontal e verticalmente, pode rodar durante um sismo. Para tal, é necessário dispor das 
acelerações angulares produzidas por um sismo, por exemplo mediante gráficos de resposta espectral nos 
quais em abcissas estejam períodos ou frequências naturais e em ordenadas se obtenham acelerações 
angulares (rad/s2). Dado que esses espectros não estão atualmente disponíveis (ainda estão fora do 
alcance da atual ciência sismológica),  permite introduzir um fator que multiplicado pela aceleração 

linear produzida em cada modo de vibração, obtém a aceleração angular correspondente. 

Zonas sísmicas 

2799BA regulamentação portuguesa RSA divide o País de norte a sul em quatro zonas, que, por ordem 
decrescente de sismicidade são designadas por A, B, C e D. 

2800BA NCSE-94 determina a situação de um edifício por dois valores: a aceleração sísmica básica e o coeficiente 
de contribuição. 

2801BA aceleração sísmica básica é a aceleração horizontal sofrida pelo terreno num sismo com um período de 
retorno de 500 anos. Os seus valores, em Espanha, situam-se entre 0 e 0,25·g, sendo g a aceleração da 
gravidade. Se desejar averiguar a aceleração sísmica básica em função do grau sísmico I em M.S.K. 
indicado pela antiga PDS-1/74, pode utilizar a expressão 

a cm sc

I=  −10 0 30103 0 2321 2( , , ) ( / )  

2802BA aceleração sísmica de cálculo é a aceleração com a qual se deve calcular a estrutura, e vem dada por 
um fator, entre 1,0 e 1,3, que multiplica a aceleração sísmica básica em função da importância da 
edificação. Essa importância determina-se mediante o período de vida estimado, 50 anos para edifícios de 
normal importância e 100 anos para edifícios de especial importância.  

2803BO coeficiente de contribuição, K, tem em conta a distinta contribuição à perigosidade sísmica em cada 
ponto de Espanha da sismicidade da Península e da proximidade à falha Açores - Gibraltar. Os seus valores 
situam-se entre 1,0, para todo o território nacional salvo Andaluzia ocidental e sudoeste de Extremadura, 
e 1,5. 



Combinação dos diferentes modos de vibração 

2804BA partir da aceleração característica e do vetor próprio de cada modo obtém-se uma força a aplicar em 
cada nó, na mesma direção que a direção do sismo considerada. Dado que o edifício vibra em todos os 
seus modos, é necessário somar os efeitos combinados de todos eles. É o que se denomina por 
superposição modal espectral. (Para os graus de liberdade rotacionais, em lugar de forças obtêm-se 
momentos cujo vetor de aplicação é vertical). 

2805BMas como é muito improvável que todas as ondas estejam em fase em algum instante de tempo (ou seja, 
que todos os modos de vibração coincidam na sua máxima amplitude num determinado instante de 
tempo), não se devem somar diretamente os efeitos (forças, deslocamentos ou esforços) devidos a cada 
modo de vibração. Por isso, utiliza-se a ponderação quadrática, raiz quadrada da soma de quadrados.  

2806BNo entanto, esta solução é pouco correta quando existem períodos naturais de vibração muito próximos, 
o que é frequente em estruturas reais, pelo que  utiliza a Combinação Quadrática Completa. Para 

cada nó ou barra, o efeito ponderado S, que pode ser o deslocamento, a velocidade, a aceleração ou um 
esforço, vem dado pela expressão: 
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5693BCombinação quadrática completa 



 

2807Bsendo 

217Br número de modos de vibração. 

218B coeficiente de amortização. 

219Bω frequência angular, de modo que f seja menor ou igual à unidade. 

2808B  permite igualmente indicar quantos modos de vibração se desejam considerar nesta combinação. 

Consideração dos efeitos combinados das direções de estudo 

2809BDado que não se conhece à priori a direção do sismo mais desfavorável, não basta estudar de forma 
independente os efeitos da ação sísmica em duas direções ortogonais. A bibliografia atual considera mais 
preciso multiplicar os efeitos de cada direção horizontal por um fator de 1,12. Para considerar este fator 
com o programa, basta introduzir, como coeficientes de majoração das hipóteses horizontais do sismo (5, 
6, 7 e 8), um valor de 1,121,5 (em lugar do valor de 1,5 como é habitual definir-se). 

Centro de Massa e centro de Rigidez 

2810BA aplicação das forças horizontais obtidas no centro de massa de cada grupo ou laje provoca uma torção 
em cada laje, se o centro de massa e o centro de rigidez do grupo não coincidirem. Em qualquer caso, 
deve-se sempre considerar (apesar de ser opcional no ) uma excentricidade acidental, de acordo 

com a respetiva regulamentação adotada. 

2811BO RSA estabelece duas excentricidades diferentes em cada direção, consideradas nas hipóteses 5 e 7 e 

nas 6 e 8 do programa (ver 5.9 Hipóteses e combinações de Ações). Estas excentricidades só se aplicam 
quando o estudo dos modos de vibração se realiza em cada direção de forma independente. 

2812BA NCSE-94 (Espanha) considera também, uma excentricidade adicional de 1/20 da máxima dimensão do 
piso, medido ortogonalmente na direção do sismo considerada. 

2813BSe escolheu a consideração da massa rotacional, e se definiu uma determinada aceleração rotacional 
(angular), produzem-se também umas rotações adicionais devidas a esta consideração. 

Cálculo de esforços 

2814BUma vez obtidas as forças estáticas equivalentes à ação sísmica, nas hipóteses 5 (direção X+, X-), 6 
(direção Z+, Z-) e 24 (eixo vertical Y+, Y-), relativas a cada modo de vibração, pode-se proceder ao cálculo 
de esforços da forma habitual. Se calcular de acordo com a regulamentação portuguesa, também se 
estabelecem as hipóteses 7 e 8. 

2815BO programa obtém assim os deslocamentos, rotações e esforços de cada modo de vibração e direção, 
combinando-se posteriormente, para cada hipótese de sismo, mediante a combinação quadrática 

completa. Por exemplo: para obter o momento fletor Mz da hipótese 5 numa determinada secção, obtêm-
se os momentos Mz produzidos pelos modos de vibração dessa hipótese e combinam-se aplicando a 
combinação quadrática completa. 

2816BSe, devido ao cálculo de esforços, armadura, etc, se modifica o pré-dimensionamento da estrutura, deve-
se calcular novamente a ação do sismo, ainda que, se essa modificação não é significativa, não se 
produzam mudanças relevantes na ação sísmica.  



Espectros de resposta definidos pelo utilizador 

2817BÉ possível definir espectros de resposta a partir dos seus valores característicos. Quando se seleciona a 
opção de sismo Genérico pode escolher-se entre um ou vários espectros definidos previamente. Quando 
se seleciona um determinado regulamento para o cálculo do sismo, utiliza-se sempre internamente os 
espectros de cada regulamentação. 

2818BPara a definição dos espectros devem-se fixar as unidades dos eixos X e Y. No eixo X podem-se selecionar 
duas escalas diferentes: Frequências, de 0 a 10Hz, ou Períodos, de 0 a 2 seg. No eixo Y podem-se 

selecionar três escalas diferentes: em função da aceleração da gravidade g, em cm/s² ou em m/s². 

 2819BÉ necessário definir um conjunto de pontos (X,Y) entre os quais se considera uma lei linear. Dependendo 
do tipo de unidades selecionadas para as escalas X e Y, permite-se um número distinto para o formato de 
decimais; o tipo de formato representa-se na caixa através de x.xx, onde x é a parte inteira, e xx é o 
número de decimais. O botão Adicionar permite incluir os valores X e Y introduzidos na lista de valores, 
ordenando-se automaticamente. O botão Eliminar apaga o par(es) de valores selecionado(s). 

 

2820BOs controlos << e >> permitem mover-se para o principio ou o fim da listagem de espectros definidos. 
Os controlos < e > permitem ir ao espectro anterior ou ao seguinte existente na listagem. O contador n/m 
identifica o número do espectro (n) atualmente representado, do total de espectros definidos(m). 

2821BPara definir um novo espectro é necessário selecionar o botão Novo e introduzir um conjunto de caracteres 
no campo Espectros. Uma vez definidos os conjuntos de valores (X,Y), pressionar o botão Armazenar para 
gravar os dados correspondentes ao espectro definido.  

2822BOs dados dos espectros definidos armazenam-se no ficheiro ESPECTRO.DEF na pasta do programa. 

Sismo tipo Genérico 

2823BSe na caixa de diálogo Ações>Opções... selecionar a opção tipo de sismo Genérico, é possível escolher o 
espectro ou espectros a utilizar, bem como outras variáveis que se consideram no cálculo da ação sísmica. 

2824BNa janela Seleção de Espectro(s) podem selecionar-se até 4 espectros de entre os existentes para 
considerar no cálculo da ação sísmica. Quando se seleciona mais do que um espectro, no grupo Método 

de Composição de Espectros, é possível selecionar o modo de composição da ação dos espectros: Soma, 
Média aritmética, Média quadrática ou Raiz quadrada da soma dos quadrados (SRSS). 



 

2825BNo grupo de opções Massas que intervêm no sismo define-se a fração das sobrecargas, ação da neve e 
Ações móveis a considerar na avaliação das massas. O critério com o qual o programa identifica as 
sobrecargas é: 

2826BRegulamentação Espanhola e Brasileira:  Sobrecargas em hipóteses 1+2, 7+8 e 9+10. 

2827BRegulamentação Portuguesa e Mexicana: Sobrecargas em hipóteses 1+2 e 9+10. 

2828BAs Ações da neve são as introduzidas na hipótese 22, e as Ações móveis são introduzidas nas hipóteses 
11 a 20 inclusive. 

 

2829BNo grupo Outros existem as seguintes opções: 

220BOpção Descrição 

221BFactor de escala horizontal Permite aplicar um fator multiplicador à aceleração modal do espectro de 
resposta para a ação sísmica horizontal. Por exemplo, se definir um 
espectro de resposta genérico para uma aceleração do solo de 1·g (9,81 
m/s²) e se o quiser utilizar numa zona sísmica cuja aceleração sísmica do 
solo é 0,24·g, basta introduzir neste campo um valor igual a 0,24. 

222BFactor de escala vertical Tem um significado semelhante ao anterior, porém referente à ação 
sísmica vertical. Geralmente, costuma ser uma fração do fator de escala 
horizontal. Por exemplo, a norma espanhola NCSE-94 fixa esse valor em 
0,70 vezes o fator de escala horizontal, e a regulamentação portuguesa 

RSA fixa esse valor em 2/3 do mesmo fator. 

223BCoeficiente de amortecimento Fixa o coeficiente de amortecimento da estrutura. Este valor utiliza-se para 
ponderar a contribuição de cada modo de vibração através da Combinação 

Quadrática Completa (CQC). Os valores habituais situam-se entre 5% e 
15% e costumam vir mencionados nos regulamentos aplicáveis. 

224BCota da rasante(cm) Define a cota, em coordenadas gerais do eixo Y, na qual se situa o terreno, 
e abaixo da qual não vai ser considerada a atuação das Ações sísmicas 



Barras tirante e sismo 

2830BO cálculo da ação do sismo dinâmico é realizada através de espectros de resposta (que é a opção pré-
definido no programa e nas diferentes regulamentações de sismo), tendo em conta que não se pode 
considerar os elementos como os tirantes, que só trabalham num único sentido (tração, neste caso): este 
método supõe que a estrutura vibra em ambos os sentidos de cada direção, com igual rigidez. 

2831BPara ajustar-se o mais possível à realidade do fenómeno, o programa considera neste caso e só quando 
se avaliam os modos de vibração, que os tirantes se consideram (para compressão e tração) a 60% da 
rigidez teórica da secção. Esta simplificação é perfeitamente válida se (como é habitual) existem tirantes 
similares em ambos sentidos de cada direção (não sendo necessário que num mesmo vão, se forme uma 
cruz de Santo André). 

2832BExiste uma solução mais aproximada à realidade, que consiste em calcular o sismo através de uma 
integração passo a passo no domínio do tempo, mas esta é geralmente inviável porque as normas sísmicas 
não apresentam os acelerogramas a utilizar para cada ponto do território. 

Tipos de Ações: Peso Próprio 

2833BO programa  utiliza o valor do peso próprio, em Kg/m ou KN/m, referido na base de dados de 

seções de cada barra, como ação contínua uniformemente distribuída na barra, como hipótese 0. É possível 
indicar ao programa que não considere o valor do peso próprio. 

2834B  não considera para o cálculo, em nenhum caso, o peso próprio existente na base de dados de 

lajes aligeiradas. 

2835BAo introduzir uma laje aligeirada (ou introduzindo Ações superficiais em barras através da função Ações > 

Introduzir > Em Barras ou através da função Geometria > Laje Aligeirada – Cofragem perfilada > 

Introduzir…) é opcional indicar que se some na hipótese de ação permanente o peso próprio da laje 
guardado na ficha selecionada. 

2836BAo modificar uma laje aligeirada já introduzida através da função Geometria > Laje Aligeirada – Cofragem 

perfilada > Modificar…, aparece uma nova opção ‘Somar o peso próprio’, que permite modificar a opção 
usada na introdução da laje. Se alterar a ficha utilizada com esta opção ativada, o programa substitui o 
peso próprio da ficha de laje antiga pela da nova selecionada. 

2837BImportante: Para maior claridade, a partir da versão 7.1, nos valores de ação superficial desta caixa de 
modificação de lajes aligeiradas, não se apresenta o peso próprio da laje, apesar da opção ‘Somar peso 
próprio’ esteja ativada. 

 

2838B  considera sempre para o cálculo o peso próprio existente na base de dados de lajes fungiformes. 

2839B considera de forma automática o peso próprio em função da espessura da laje e uma densidade 

de 2.500 Kg/cm3. 

Tipos de Ações: Ações em planos 

2840BO programa  permite introduzir, em lajes fungiformes aligeiradas e em lajes maciças, os seguintes 

tipos de Ações:  

◼ 6228BAções superficiais. 

◼ 6229BAções contínuas. 

◼ 6230BAções pontuais. 



 

2841BTodas elas em qualquer posição ou perímetro da laje fungiforme aligeirada ou maciça. A sua introdução 
realiza-se de forma gráfica com o rato introduzindo o perímetro da ação superficial, os pontos extremos 
da ação contínua ou a posição da ação pontual. 

2842BNo capítulo 10.- Ações, especificam-se os valores a atribuir para este tipo de ação e a forma de as 
introduzir. 

Seções: Bases de Dados 

2843BO programa  é fornecido com um conjunto de séries de materiais já definidas, que podem ser 

utilizadas diretamente para realizar o pré-dimensionamento das barras. As séries são formadas pelas 
características resistentes das seções nas três dimensões, ou seja, áreas, momentos de inércia, módulos 
resistentes, espessuras e pesos unitários. 

2844BEm cada uma das séries definem-se as características próprias de cada material e da forma da secção, 
como o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, o coeficiente de dilatação térmica, o material e 
a forma da secção (retangular, circular, em I, em U, em T). 

2845BO procedimento geral de pré-dimensionamento da estrutura consiste em escolher da base de dados a 
série, e de dentro da série a secção. Posteriormente selecionar-se-ão graficamente a(s) barra(s) que 
deve(m) ter o pré-dimensionamento escolhido. 

2846BÉ possível atribuir um pré-dimensionamento, reatribuir outro pré-dimensionamento diferente e retirar pré-
dimensionamento, deixando a barra sem pré-dimensionar. 

2847BO ângulo  de rotação entre os eixos locais da barra e os eixos principais, pode-se introduzir ao mesmo 

tempo que se atribui o pré-dimensionamento, ou pode-se utilizar a função Girar, para definir o seu valor, 
em graus sexagesimais. 

Seções: Pré-dimensionamento automático 

2848BO programa  permite obter um pré-dimensionamento automático das barras da estrutura, segundo 

as opções de pré-dimensionamento e séries de perfis escolhidas. 

2849BO pré-dimensionamento automático avalia mediante métodos aproximados os esforços que 
presumivelmente vão ter as barras depois do cálculo. Também são pré-dimensionadas as vigas de laje de 
secção atribuída e pilares para estruturas de lajes fungiformes aligeiradas e lajes maciças. Dependendo da 
geometria da estrutura e das Ações introduzidas, o pré-dimensionamento será ajustado às seções 
necessárias. Posteriormente ao pré-dimensionamento automático, o utilizador pode modificar as seções 
propostas pelo programa, quer seja aumentando-as quer diminuindo-as. 

2850BAs opções de pré-dimensionamento permitem fixar diferentes critérios no momento de escolher a secção 
mais adequada. As opções podem-se fixar para cada um dos pórticos definidos, para cada cota ou piso da 
estrutura, e individualmente para determinadas barras. As opções disponíveis para seções de betão são: 

2851BLargura constante das vigas e/ou pilares. 

2852BAltura constante das vigas e/ou pilares. 

2853BLargura mínima de vigas e/ou pilares. 

2854BBase de seções a utilizar (BET para betão) 

2855BSecção constante para todas as vigas de um piso. 

2856BPara pré-dimensionar estruturas metálicas, define-se a série de perfis (IPE, IPN, HEB...) dentro da qual o 
programa procurará a secção mais correta. 



2857BO programa utiliza as opções de pré-dimensionamento para propor novas seções no caso do cálculo em 
modo automático. 

Características geométricas e mecânicas dos perfis 

2858BDe seguida indica-se o significado das características geométricas e mecânicas dos perfis, assim como a 
maneira de as calcular. Utilizam-se para esse efeito, por exemplo, o perfil de aço IPE 500 e uma secção 
retangular de betão de largura B e altura H. 

 

◼ 6231BIdentificação 

225BSérie É um conjunto até oito caracteres alfanuméricos, que se utilizam para identificar a série. 

Exemplo: IPE. 

226BNome É um conjunto até oito caracteres alfanuméricos, que se utilizam para identificar o perfil. Os 
perfis ordenar-se-ão, na caixa de Perfis>Seções, numérico-alfabeticamente relativamente a 
este nome. Exemplos: 500, 100x20, 30x30. 

◼ 6232BDimensões 

227BH  É o valor da dimensão do perfil no sentido paralelo ao seu eixo Y principal, em mm. 
Geralmente chama-se altura. Para efeitos do programa , a única utilidade deste dado 

é a representação gráfica do perfil. 

228BB  É o valor da dimensão do perfil no sentido paralelo ao seu eixo Z principal, em mm. 
Geralmente chama-se largura. Para efeitos do programa , a única utilidade deste 

dado é a representação gráfica do perfil. 

◼ 6233BEspessuras 

229BTf  É a espessura do perfil paralelo ao eixo Z principal, em mm. Nas séries de aço, para efeitos 
no programa , a única utilidade deste dado é a representação gráfica do perfil. 

230BTw  É a espessura do perfil paralelo ao eixo Y principal, em mm. Para efeitos no programa 
, a única utilidade deste dado é a representação gráfica do perfil. 

◼ 6234BCentro de gravidade 

7561BO centro de gravidade mede-se desde o centro do retângulo no qual se inscreve a secção, e de acordo 
com as figuras seguintes. 



 

Y Y Y Y Y Y

Z Z Z Z Z Z

 

7562BPortanto, para as seções com simetria em relação aos eixos Yp e Zp (seções com forma quadrada, 

circular e em I), estes valores são Yg = Zg = 0. 

 
◼ 6235BÁreas 

231BAx  É o valor da área da secção transversal, em cm2. Este valor não tem utilidade nas séries de 
Betão Armado. Numa secção retangular é dado pela expressão: 

 A B Hx =   

232BAy  É a área a considerar no cálculo de tensões tangenciais paralelas ao eixo Y principal (Fy), em 
cm2. Exemplo: 76.378. O seu valor calcula-se com a expressão: 
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233Bonde 

234BIz  Inércia segundo o eixo Z ( ver mais à frente). 

235BE  Espessura do perfil no ponto onde se produzirá a máxima tensão tangencial devida ao 
esforço transverso Fy. Em geral corresponde à espessura da alma, Ealma. 

236BSz  Momento estático de uma secção correspondente à secção definida entre a fibra, paralela 
ao eixo Z principal, exterior e o ponto onde se produzirá a máxima tensão tangencial 
devida ao esforço transverso relativamente ao eixo paralelo ao eixo Z principal que passa 
pelo centro de gravidade da secção. Em geral, será o momento estático de meia secção 
relativamente ao eixo Z que passa pelo centro de gravidade da secção.  

 237BEste valor corresponde aproximadamente à área da alma nos perfis em forma de I. Este 
valor não tem utilidade nas séries de Betão Armado, salvo para o cálculo da deformação 
(flecha) devida ao esforço transverso. Numa secção retangular é dado pela expressão: 

 HBAy =
3

2
 

238BAz É a área a considerar no cálculo de tensões tangenciais paralelas ao eixo Z principal (Fz), em 

cm2. O seu valor calcula-se com a expressão: 

  

239Bonde 

240BIy Inércia segundo o eixo Y (ver mais à frente). 

241BE Espessura do perfil no ponto onde se produzirá a máxima tensão tangencial devida ao 
esforço transverso Fz. Em geral corresponde à espessura da banzo, Tf. 

242BSy Momento estático de uma secção correspondente à secção definida entre a fibra exterior 
e o ponto onde se produzirá a máxima tensão tangencial. Em geral, será o momento 
estático de meia secção relativamente ao eixo Y que passa pelo centro de gravidade da 
secção. 



 243BEste valor corresponde aproximadamente à área dos banzos nos perfis em forma de I, que 
é o valor utilizado no programa quando não se dispõe do valor Sy. Este valor não tem 
utilidade nas séries de Betão Armado. Numa secção retangular tem o mesmo valor que 
Ay. 

◼ 6236BMomentos de Inércia 

244BIx Momento de Inércia à torção, em cm4. Nas tabelas técnicas equivale ao valor It. 

 245BO momento de inércia teórico à torção de uma secção retangular vem dado pela expressão que 
coincide com os valores tabulados de inércias de torção de seções retangulares. 
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 247BEsta formulação foi utilizada nas séries BET, TH23, TH25 e TH30, fornecidas com o programa. 
Nas seções em T tem-se em conta o que foi mencionado anteriormente, em que a inércia à 
torção de uma peça formada por dois retângulos (de inércias à torção Ix1 e Ix2) em forma de 
T é dada pela expressão. 

 )(1,1 21 XXX III +=  

 248BPorém, nas seções côncavas e nas formadas por elementos semelhantes a retângulos devem 
ter-se em conta outros critérios que reduzem, em alguns casos muito significativamente, esta 
inércia de torção teórica. 

249BIy Momento de Inércia da secção relativamente a um eixo paralelo ao eixo Y principal que passe 

pelo seu centro de gravidade, em cm4. O seu valor para uma secção retangular é dado pela 
expressão: 
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250BIz Momento de Inércia da secção relativamente a um eixo paralelo ao eixo Z principal que passe 
pelo seu centro de gravidade, em cm4. O seu valor para uma secção retangular é dado pela 
expressão: 
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◼ 6237BMódulos Resistentes 

251BWt Módulo resistente à torção em cm3. É a relação existente entre o momento torsor e a tensão 
tangencial máxima produzida por ele. Para uma secção aberta formada por vários retângulos, 

é dado pela expressão 
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252Bonde 

253BIx Inércia à torção da secção. 

254BEi Espessura do retângulo de maior espessura. Geralmente coincide com a espessura do 
banzo. 

255BWy É o módulo resistente à flexão segundo um plano ortogonal ao eixo Yprincipal da secção em cm3, 
que se calcula a partir do momento de inércia Iy. Utiliza-se o cálculo das tensões produzidas pelos 



 

momentos My nas seções de aço. Este valor não tem utilidade nas seções de betão armado. Em 
seções simétricas relativamente a um plano paralelo ao eixo Y principal da barra, Wy é dado pela 
expressão: 
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 256BO seu valor, para uma secção retangular, é dado pela expressão: 
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257BWz É o módulo resistente à flexão segundo um plano ortogonal ao eixo Z principal da secção em cm3, 
que se calcula a partir do momento de inércia Iz. Utiliza-se o cálculo das tensões produzidas pelos 
momentos Mz nas seções de aço. Este valor não tem utilidade nas seções de betão armado. Em 
seções simétricas relativamente a um plano paralelo ao eixo Z principal da barra, Wz é dado pela 
expressão: 
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 258BO seu valor para uma secção retangular é dado pela expressão: 
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259BP  É o peso próprio da barra em Kgf/m ou kN/m, que o programa utiliza no cálculo do peso próprio 
da estrutura. 

◼ 6238BMatriz de Rigidez de uma Barra 

2859BIndica-se em seguida a matriz de rigidez de uma barra, na qual se pode observar quais as características 
dos perfis que são utilizados para o cálculo de esforços. 

2860Bonde 

260BE  é o módulo de deformação longitudinal. 

261BG  é o módulo de deformação transversal calculado em função do coeficiente de Poisson e de E. 
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Perfis fornecidos com o programa  

◼ 6239BAço Laminado 

262BHEA  Perfil em H da série ligeira, HEA, de aço laminado. Cada perfil identifica-se pela sua altura 
nominal em milímetros. 

263BHEB  Perfil em H da série normal, HEB, de aço laminado. Cada perfil identifica-se pela sua altura (H) 
em milímetros. 

264BHEM  Perfil em H da série pesada, HEM, de aço laminado. Cada perfil identifica-se pela sua altura 
nominal em milímetros. 

265BIPE  Perfil em I Europeu, IPE, de aço laminado. Cada perfil identifica-se pela sua altura (H) em 
milímetros. 

266BIPN  Perfil em I Nacional, IPN, de aço laminado. Cada perfil identifica-se pela sua altura (H) em 
milímetros. 

267BLPN  Perfil angular de lados iguais, L, de aço laminado. 

  268BCada perfil identifica-se pelo seu lado (B=H) e a espessura dos banzos (tf=tw), ambos em 
milímetros. Exemplo: 80.10 indica um L com banzos de 80mm de lado e 10mm de espessura. 

269BUPN Perfil em U, UPN, de aço laminado. Cada perfil identifica-se pela sua altura (H) em milímetros. 

270B2UP  Perfil composto por 2 UPN de aço laminado soldados em caixote, ou seja, unidos pelos banzos. 

Cada perfil identifica-se pela altura (H) em milímetros do perfil UPN que o forma. 

271BU10, U12, U14, U16, U18 e U20 

 272BPerfil composto por 2 UPN de aço laminado ligados pelos banzos e separados entre si 10, 12, 
14, 16, 18, e 20 centímetros respectivamente. Cada perfil identifica-se pela sua altura (H) em 
milímetros dos UPN que o formam. 

273B2L08, 2L10, 2L15, 2L20 e 2L30  

 274BPerfil composto por 2 LPN de aço laminado enlaçados por uma chapa de 8, 10, 15, 20 e 30 
milímetros respectivamente. Cada perfil identifica-se da mesma forma do que os LPN que o 
formam. Por problemas de soldadura, nem todos os LPN se encontram em cada uma das séries 
mencionadas. 



 

 
◼ 6240BAço Endurecido A Frio 

275BPHC  Perfil oco quadrado de aço endurecido a frio. Cada perfil identifica-se pelo seu lado (B=H) e 
espessura (tf=tw) em milímetros. Exemplo: 90.6 indica um perfil de secção quadrada oca com 
lado de 90mm e espessura 6mm. 

276BPHO  Perfil oco circular de aço endurecido a frio. Cada perfil identifica-se pelo seu diâmetro (=B=H) 

e pela sua espessura (tf=tw) em milímetros. Exemplo: 90.4 indica um perfil de secção circular 
oca com diâmetro de 90mm e espessura 4mm. 

277BPHR  Perfil oco retangular de aço endurecido a frio. Cada perfil identifica-se pela sua altura em 
centímetros (H), a sua largura (B) e espessura (tf=tw) em milímetros. Exemplo: 14.10.6 indica 
um perfil de secção retangular oca de altura 10 cm, largura 14 cm e espessura 6mm. 

 
◼ 6241BBetão Armado 

278BCIR  Pilares circulares de betão armado. Cada perfil identifica-se pelo diâmetro (=B=H) em 

centímetros. 

279BBET Seções retangulares de betão armado. Cada perfil identifica-se pela sua largura (B) e a sua 
altura (H) em centímetros. Exemplo: 30x40 indica uma secção de 30 cm de largura e 40cm de 
altura. 

280BTH23 Perfil em forma de T de betão armado, de 23 centímetros de altura do retângulo horizontal do 
T (tf). Cada perfil identifica-se pela sua largura (B), altura (H) e espessura do retângulo vertical 
do T (tw) em centímetros. Exemplo: 40.30.25 indica uma secção de 40 cm de largura, 30 cm 
de altura e 25 cm de largura do retângulo vertical do T. Para perfis semi T (isto é, L) pode-se 
utilizar o comando Posicionamento do menu Geometria>Barras. 

281BTH25 Perfil em forma de T de betão armado, de 25 centímetros de altura do retângulo horizontal do 
T (tf). Cada perfil identifica-se pela sua largura (B), altura (H) e espessura do retângulo vertical 
do T (tw) em centímetros. Exemplo: 40.50.25 indica uma secção de 40 cm de largura, 50 cm 
de altura e 25 cm de largura do retângulo vertical do T. Para perfis semi T (isto é, L) pode-se 
utilizar o comando Posicionamento do submenu Geometria>Barras. 

282BTH30 Perfil em forma de T de betão armado, de 30 centímetros de altura do retângulo horizontal do 
T (tf). Cada perfil identifica-se pela sua largura (B), altura (H) e espessura do retângulo vertical 
do T (tw) em centímetros. Exemplo: 40.50.25 indica uma secção de 40 cm de largura, 30 cm 
de altura e 25 cm de largura do retângulo vertical do T. Para perfis semi T (isto é, L) pode-se 
utilizar o comando Posicionamento do submenu Geometria>Barras. 

◼ 6242BPerfis Ocos 

2861BA nomenclatura dos perfis da série UNE-EN 10210- 2 (perfis laminados a quente CHSH, RHSH, SHSH) 

e os da série UNE-EN 10219- 2 (perfis enformados a frio CHSC, RHSC, SHSC) está definida em 
milímetros, pela sua largura, altura e espessura no caso dos retangulares; para o caso dos circulares 
definem-se pelo seu diâmetro e espessura. 

 

Cálculo de Esforços 

2862BO programa  faz o cálculo dos esforços mediante métodos matriciais de cálculo tridimensional. 

Utiliza-se o método dos deslocamentos, que permite, mediante a resolução de um sistema de equações, 
determinar os deslocamentos dos nós pela atuação de um conjunto de Ações, para posteriormente 
determinar os esforços interiores nas barras, em função dos deslocamentos obtidos. 



2863BConsideram-se seis incógnitas em cada nó livre da estrutura, três deslocamentos e três rotações, nos eixos 
gerais da estrutura. 

2864BA largura de banda de uma estrutura é a diferença máxima entre o nó final e o nó inicial de todas as barras 
de uma estrutura. Uma estrutura com um elevado número de nós, mas com um valor de largura 
de banda reduzido, pode necessitar menos memória de cálculo e menos tempo do que outra 
estrutura com menos nós mas com uma elevada largura de banda. O programa  possui 

rotinas que fazem uma otimização da largura de banda de uma estrutura mediante a renumeração 
interna de todos os nós da estrutura. Esta renumeração é invisível para o utilizador, o qual nunca 

percebe nenhuma mudança na numeração dos nós. 

2865BO tempo de cálculo de uma estrutura depende de vários fatores, uns relativos ao hardware ou do ambiente 
em que funciona, e outros dependentes da própria estrutura a calcular: 

◼ 6243BVelocidade de processamento do equipamento. Quanto maior velocidade de 
processamento, menor tempo de cálculo. 

◼ 6244BMemória RAM do equipamento. Se o equipamento não tem memória suficiente para poder 
receber o sistema de equações a resolver, o programa  vê-se obrigado a realizar cargas 

e descargas de informação da memória para o disco rígido (swapping). Este processo aumenta 
o tempo de cálculo. 

◼ 6245BVelocidade de acesso ao disco rígido. Se o programa  necessita realizar cargas e 

descargas no disco rígido (swapping), quanto mais rápido for o tempo de acesso à informação 
no disco, mais se reduzirá o tempo de cálculo. 

◼ 6246BQuanto maior for o número de nós livres numa estrutura, maior é o número de incógnitas 
a determinar, e portanto, maior é o tempo de cálculo requerido. 

Definição de imperfeições geométricas iniciais e 
deslocamentos 

2866BInclui-se a possibilidade de considerar os efeitos das imperfeições iniciais globais devidas aos desvios 
geométricos de fabricação e de construção da estrutura. Tanto a Regulamentação CTE DB SE-A (Espanha) 
no seu artigo 5.4.1 Imperfeições geométricas como o Eurocódigo 3 no seu artigo 5.3.2 Imperfeições para 

análise global de pórticos, citam a necessidade de ter em conta estas imperfeições. 

Cálculo dos efeitos de 2ª Ordem real 

2867BImplementa-se o cálculo de 2ª Ordem real elástico e cria-se uma série de opções para definir este cálculo. 
Pode ter-se em conta os efeitos das deformações sofridas pela estrutura no momento de colocação entrada 
em serviço. O método adotado consiste num cálculo iterativo elástico (diagramas de tensão – deformação 
constantes para as barras) que finalizará quando se satisfaçam as condições de convergência impostas 
pelo utilizador. 

2868BOs resultados de esforços de 2ª Ordem são utilizados para o dimensionamento de lajes fungiformes 
aligeiradas, lajes maciças, escadas – rampas, lajes de fundação, paredes resistentes, sapatas, maciços de 
encabeçamento, lintéis de fundação e uniões de barras de aço (T-Connect). 

2869BTal como no caso do deslocamento, tanto a regulamentação europeia (artigo 5.2 Análise Global do Euro 

Código 3-EC3), como a espanhola (artigo 5.3 Estabilidade lateral global do CTE DB SE-A(Espanha) e artigo 
43 Estado limite de instabilidade da EHE-Espanha) e a UNE-En 12810-1 de Andaimes de fachada de 

componentes pré-fabricados, obrigam a ter em conta estes efeitos através de uma análise de 2ª Ordem 
real em determinados casos, não admitindo o cálculo em 2ª Ordem por coeficientes de ampliação. 



 

A opção que permitia considerar que os pontos das lajes de fundação que se levantam não transmitem 
tensões ao terreno, aplica-se também aos restantes apoios com molas verticais, como os existentes nas 
vigas flutuantes. A opção denomina-se Considerar que os pontos das lajes de fundação e os nós com mola 

vertical que se levantam não transmitem tensões ao terreno. 

 

Resultados 

2870B -1 permite obter resultados em forma de listagens ou em forma de gráficos. Cada um dos dois 

tipos de representação está condicionado por um conjunto de opções que permitem a definição e a 
modificação de um conjunto de parâmetros que afetam a sua composição. 

Listagens. Opções de Listagens. 

2871BAs listagens que se podem obter são: 

◼ 6247BListagens de geometria. 

◼ 6248BListagens de Ações. 

◼ 6249BListagens de pré-dimensionamento. 

◼ 6250BListagens de deslocamentos dos nós. 

◼ 6251BListagens de esforços nos nós das barras. 

◼ 6252BListagens de reações nos apoios. 

◼ 6253BListagens em seções interiores das barras. 

◼ 6254BListagens de Sismo. 

2872BAs listagens são controladas por um conjunto de opções que permitem fixar diferentes variáveis: 

2873BCada uma das listagens pode-se enviar ao dispositivo selecionado, podendo ser o ecrã, a impressora ou 
um ficheiro em disco, gerando um ficheiro ASCII. 

2874BAs listagens podem-se classificar de três maneiras diferentes: 

◼ 6255BPor ordem de barras ou nós, ou seja, para todos os nós ou barras da estrutura, desde o 
primeiro até ao último. 

◼ 6256BPara um número determinado de barras ou nós selecionados graficamente. 

◼ 6257BPara todos os nós ou barras agrupados por pórticos quer seja para todos os pórticos ou para 
um deles exclusivamente. 

2875BNo caso das listagens de pré-dimensionamento, é possível obter a informação Completa das características 

de cada secção de cada barra, ou então uma informação Resumida, com os dados mais característicos. 

Gráficos. Opções de gráficos 

2876BÉ possível obter os seguintes gráficos da estrutura: 

◼ 6258BGráfico de Geometria. 

◼ 6259BGráfico de Deslocamentos. 

◼ 6260BDiagrama de Momentos Fletores em eixo Y. 

◼ 6261BDiagrama de Momentos Fletores em eixo Z. 

◼ 6262BDiagrama de Momentos Fletores em eixo Z e Y. 



◼ 6263BDiagrama de Momentos Torsores. 

◼ 6264BDiagrama de Esforços Transversos em eixo Y. 

◼ 6265BDiagrama de Esforços Transversos em eixo Z. 

◼ 6266BDiagrama de Esforços Transversos em eixo Z e Y. 

◼ 6267BDiagrama de Esforços Axiais. 

◼ 6268BGráfico de Modos de Vibração. 

◼ 6269BGráfico de Grupos. 

◼ 6270BGráfico de nós que pertencem a uma laje horizontal. 

◼ 6271BGráfico de CDM e CDR. 

2877BOs diagramas de Ações e de pré-dimensionamento obtêm-se diretamente desde o menu Ações e Seções, 
não estando incluídos no menu Resultados. 

2878BOs gráficos de esforços de momentos fletores, transversos e axiais, desenham-se no sistema de eixos 
PRINCIPAIS das barras. Portanto, quando se está habituado a interpretar diagramas de esforços em 
estruturas planas deve ter presente a diferença de critérios. 

2879BO gráfico de esforços axiais (Resultados > Gráficos > Axiais) desenha-se com duas cores para distinguir 
facilmente a compressão (em vermelho) da tração (em azul). Isto só está disponível quando nas opções 
de gráficos está selecionada a opção de Interior dos gráficos na opção Preenchido e na função Ajudas > 

Preferências Ecrã… se tenha selecionado a opção Cor em Foreground. 

 

2880BOs diagramas são controlados por um conjunto de opções que permitem fixar diferentes variáveis: 

◼ 6272BOs diagramas podem-se enviar para o ecrã ou para a impressora. 

◼ 6273BÉ possível obter diagramas de uma determinada hipótese ou da envolvente. 

◼ 6274BÉ possível obter diagramas a uma escala determinada ou autocentrada. 

◼ 6275BÉ possível escolher entre um preenchimento total dos diagramas ou riscado. 

2881BQuando se solicitam os diagramas de todo o conjunto da estrutura, é provável que se confundam os 
resultados por sobreposição de barras. Recorda-se que a estrutura pode ser visualizada por pisos, por 
planos ou por pórticos, e ter acesso desta forma a um menor número de barras e nós no ecrã. 

2882BÉ possível modificar a escala gráfica de representação dos gráficos em ecrã e impressora. É possível que 
uma determinada escala seja correta para uma estrutura mas excessivamente pequena ou grande para 
outra. Com o menu Ajudas>Escalas... é possível modificar as escalas de deslocamentos, momentos, 
transversos, axiais...etc. 



 

2883BNo gráfico Modos de Vibração representam-se os 5 primeiros modos de vibração de uma estrutura com 
Ações sísmicas. Dentro das opções existe a possibilidade de ver estes modos simultaneamente ou de forma 
individual, e selecionar a direção na qual se quer visualizar de forma conjunta ou separada. 

2884BO outro gráfico denomina-se Grupos e identifica aqueles conjuntos de nós de uma estrutura incluídos 
dentro do perímetro de uma laje horizontal.  

2885BAmbos são independentes do cálculo de esforços e podem ser solicitados em qualquer momento. Este 
último é aconselhável solicitá-lo antes do cálculo para ver os nós que pertencem a uma laje horizontal 
(coloridas de forma distinta para cada piso) e os que não pertencem (cor preta), e certificar-se assim da 

correta definição dos perímetros de laje definidos. 

2886BNo gráfico Nós em Muros identificam-se os nós de uma estrutura incluídos dentro de um muro de cave, e 
que serão considerados encastrados na fase de cálculo. Se tivermos lajes fungiformes, aligeiradas ou lajes 
maciças antes da fase de cálculo só se representarão os nós reais da estrutura; depois da fase de cálculo 
representam-se todos os nós, incluindo os pertencentes à laje. 

Adaptação das opções de  ao utilizador 

2887B  permite definir um grande número de opções, nas diferentes partes do programa. Na primeira vez 

que se instala ou reinstala o programa aparecem os valores mais usuais. Se o utilizador modificar estes 
valores, permanecerão assim até que se voltem a alterar. 

2888BDentro do programa existem opções que se utilizam em todas as estruturas e que estão em memória, e 
também opções particulares para cada estrutura. 

2889BUma vez que as opções do programa se armazenam ao finalizar uma sessão de trabalho com o programa, 
é importante abandonar o programa da forma estabelecida, função Ficheiro>Fim. Quando se desliga o 
computador com o programa por terminar não se armazenam as opções, além de poderem surgir outros 
efeitos dependendo do momento em que se desligue. 

Cálculo automático 

2890B  contempla um modo de trabalho denominado Cálculo>Cálculo Automático que consiste em: 

2891BUma vez introduzidos os dados de uma estrutura, geometria, Ações, pré-dimensionamento, coeficientes... 
é possível solicitar o cálculo no modo automático. 



 

2892BEm primeiro lugar, se não se realizou o cálculo dos esforços, o programa encarrega-se de o realizar. 

2893BUma vez realizado o cálculo de esforços, sem nenhuma interrupção, o programa passa a calcular a 
armadura das barras de betão da estrutura, se existir alguma. 

2894BSe alguma barra de betão é insuficiente para as comprovações, o programa aumenta as seções das barras 
insuficientes, seguindo os critérios derivados das opções de pré-dimensionamento, e volta a realizar o 

cálculo das armaduras. Repare-se que nesta fase, está-se a calcular as armaduras das barras da estrutura 
com esforços provenientes do pré-dimensionamento inicial, não do pré-dimensionamento atual. Este 
método trata de avaliar de forma aproximada, sem necessidade de recalcular a estrutura, se a secção 
proposta para os esforços calculados é correta. 

2895BComprovadas todas as barras de betão, o programa passa a fazer a comprovação das seções dos perfis 
metálicos, se existir alguma. Se algum perfil metálico está a trabalhar a uma tensão superior ao limite 
elástico, o programa aumenta automaticamente o pré-dimensionamento, da mesma forma que o faria com 
a função Subir Seções. Posteriormente realiza-se de novo a comprovação dos perfis, mas sem calcular de 
novo os esforços, do mesmo modo como se passou anteriormente com as barras de betão. 

2896BComprovadas todas as barras de betão e perfis metálicos, o programa realiza automaticamente um novo 
cálculo de esforços, para voltar a comprovar finalmente as barras com os esforços derivados de uma 
análise com a sua secção real. Em nenhum momento é possível obter resultados de barras que foram 
comprovadas com esforços provenientes de cálculos relativos a um pré-dimensionado diferente. Se depois 
deste segundo cálculo, alguma barra fosse insuficiente, repetir-se-ia o processo desde o ponto 4. 

◼ 6276B  procede-se ao cálculo dos muros da cave que se tenham definido. 

◼ 6277B procede-se ao cálculo da fundação. 

2897BProcede-se ao cálculo dos planos de desenhos, tanto de todas as cotas como dos planos pré-definidos. 

◼ 6278B calculam-se todas as armaduras das lajes definidas. 

◼ 6279B  procede-se ao cálculo das lajes de fundação 

◼ 6280B  procede-se ao cálculo dos Paredes resistentes 

◼ 6281B  procede-se ao cálculo de Maciços de encabeçamento e estacas 

◼ 6282B  procede-se ao cálculo de Seções de madeira 

◼ 6283B  procede-se ao cálculo de Paredes de Termoargila 



 

◼ 6284B  procede-se ao cálculo de escadas e rampas 

◼ 6285B  procede-se ao cálculo de Lajes Aligeiradas-Cofragem perfilada 

◼ 6286B  procede-se ao cálculo de Paredes de blocos de betão 

2898BO processo descrito anteriormente realiza-se sem intervenção nenhuma do utilizador. Dependendo do pré-
dimensionamento inicial, o processo requer mais ou menos ciclos de cálculo. 

Eixos geométricos 

Introdução 

2899B permite a introdução da geometria da estrutura de um modo próximo da realidade. Com as funções 

de posicionamento é possível definir a colocação das seções de pilares, vigas, diagonais, muros de cave, 
etc. 

2900B permite considerar como eixos para o cálculo de esforços, os eixos geométricos das peças, tal 

como são definidos mediante o posicionamento imposto às mesmas. A consideração destes eixos reais ou 
geométricos provoca que exista um desequilíbrio de forças no nó, já que os esforços das barras assumem-
se que se produzem no eixo das peças mas as suas características mecânicas situam-se na barra (linha) 
utilizada para a modelar. 

2901BO facto de considerar o eixo geométrico das peças na modelação da estrutura, provoca entre outras coisas, 
que nos nós nos quais se unem várias barras, esses eixos não se intersectem num único ponto, ou não 

cheguem a intersectar-se por não serem complanares. 

2902BDesta forma, quando uma viga se une a um pilar de grande secção (30x120, por exemplo), não parece 
razoável assumir que a viga se prolonga até ao eixo desse pilar. O critério a adotar nestes casos; a distância 
de cálculo das peças deve ser a menor dos dois comprimentos seguintes: 

2903BA distância entre eixos de apoio. 

2904BA distância livre mais uma altura. 

2905BPortanto, quando uma barra se intersecta com outra, o seu eixo de cálculo deve-se prolongar desde o 
ponto de contacto da primeira com a segunda, ou mais meia altura ou até ao eixo da outra peça, o que 
ocorrer primeiro. (No caso de pilares e diagonais, toma-se como altura para este efeito a média entre as 
duas dimensões da secção). Este critério, que é muito claro para pórticos planos, não o é tanto para 
estruturas tridimensionais como são as estruturas calculadas com . 

2906BTudo isso leva a que os extremos assim considerados dos eixos das peças que concorrem num nó (e que, 
como se disse, não coincidem no mesmo ponto do espaço) formem um conjunto denominado nó finito ou 
nó extenso. 

2907BEste conceito já era estudado na bibliografia clássica de cálculo matricial 2 F2F1, se bem que até à existência de 
uma modelação precisa da estrutura tridimensional, e de computadores com suficiente potência de cálculo, 
não tenha sido possível a sua implementação. 

2908BEste nó finito comporta-se como um sólido rígido para que todos os seus pontos (e em particular, os 
extremos dos eixos geométricos das peças) deslocam-se e rodam solidariamente. 

 
1 'Dinamics of Structures', de Ray W. Clough y Joseph Penzien, 1993; epígrafe '26.3 Combining maximum modal 
responses' 



 

2909BCom o que foi dito, fica patente que os resultados obtidos (esforços, armaduras, etc.) variam em função 
do posicionamento imposto às barras. Portanto, se realizar um cálculo segundo os eixos geométricos das 
barras, deve ser especialmente cuidadoso na definição desses posicionamentos. Veja no seguinte exemplo 

(um pórtico simétrico de duas alturas) a diferença entre o diagrama de momentos obtido considerando os 
eixos geométricos das peças (parte esquerda do diagrama) e o obtido sem os considerar (parte direita do 
diagrama). 

Método de cálculo 

2910BO método de cálculo é muito similar ao estabelecido até agora: ou seja, trata-se de resolver o sistema de 
equações [K]·{D}={F}, onde [K] é a matriz de rigidez da estrutura, {D} é o vetor de deslocamentos e 
rotações dos nós da estrutura que se deseja obter, e {F} é o vetor das Ações (forças e momentos) 
equivalentes aplicadas nos nós. 

2911BNum cálculo sem eixos geométricos, cada barra possui uma matriz de rigidez K ij relativa aos eixos principais 
da barra, que para somá-la à matriz de rigidez da estrutura total, KG (em eixos gerais), deve-se multiplicar 
à esquerda por uma matriz das coordenadas e multiplicar à direita pela transposta dessa matriz de 
mudança de coordenadas: 

G

ijijij

t

ij KTKT =  

2912BQuando se calcula considerando os eixos geométricos das barras, a matriz de rigidez Kkl de cada barra 
está referida a esses eixos geométricos, de extremos k e l. Todas as características das barras, para somá-
las à matriz de rigidez total da estrutura, têm que ser mudadas a partir de cada extremo do eixo geométrico 
(k, l) até ao seu nó (i, j) e posteriormente aplicar as matrizes de mudança de coordenadas, Tij. Esta 
translação mais a mudança de coordenadas podem expressar-se como novas matrizes, Rik e Rkj, de modo 
que para somar Kkl à matriz de rigidez total, basta realizar a operação 

 

2913BDe maneira similar opera-se com as Ações aplicadas nas barras para obter as forças e momentos 
equivalentes aplicados sobre os nós da estrutura. 



 

 

2914BPara compreender o significado desta matriz, R, de translação, veja o exemplo simplificado da figura, a 
duas dimensões. Se essa imagem representa o extremo direito da barra que une os nós i e j, cujo eixo 
geométrico está entre os pontos k e l, para translacionar os esforços Fx, Fy e Mz do nó l ao nó j, basta 
realizar as operações 

 

2915Bque, em forma matricial, se expressa 

 

Cálculo com ou sem eixos geométricos 

2916BNa caixa Cálculo>Esforços>Opções... existe uma nova opção de Cálculo segundo os eixos geométricos 

das barras que permite ativar ou desativar este tipo de cálculo. Modificar esta opção implica perder todos 
os resultados de esforços, comprovação e armadura da estrutura. 

2917BNota: Se além desta opção, também se ativa a opção Lajes horizontais indeformáveis no seu plano, os 
eixos geométricos das barras incluídas numa laje horizontal mudam-se para o plano dessa laje. Desta 
forma, os eixos geométricos de todas as vigas de uma laje estarão situados num mesmo plano, que é o 
que se considera indeformável. Se não se fizesse assim, cada viga teria o seu eixo geométrico a uma cota 
diferente em função da sua altura, e não se poderia estabelecer uma condição de indeformabilidade 
conjunta. 



 

Análise de barras e gráficos de eixos geométricos 

2918BSe está ativada a opção de cálculo segundo eixos geométricos, ao analisar uma barra 
Geometria>Barra>Analisar o programa indica o comprimento da barra mediante uma mensagem do tipo 
distância_bruta (ext_1 + distância_net + ext_2), onde 

283Bdistância _bruta  é a distância entre os nós nos quais a barra concorre. 

284Bdistância_net é o comprimento efetivo de cálculo da barra (o comprimento do seu eixo geométrico). 

285Bext_1 e ext_2  são as distâncias (projetadas sobre o eixo da barra) entre cada nó e o extremo do eixo 

geométrico da barra. Se são positivas, indicará que a barra é de maior comprimento 
que o eixo geométrico. 
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2919BNo exemplo, a análise da barra que vai dos nós A a B mostrará a mensagem Distância: 600 (40 + 520 + 

40); mas se a barra se definiu entre os nós C e D, a sua análise mostrará a mensagem Distância 480 (-20 
+ 520 + -20). 

2920BNa caixa Resultados>Gráficos>Opções... existe uma nova opção de Eixos Geométricos que permite 
visualizar os eixos geométricos das barras tanto em vistas tridimensionais da estrutura como em planos 
de desenhos. Há que tomar em atenção que a sua ativação pode tornar bastante mais lenta a regeneração 
da imagem no ecrã no caso de estruturas grandes já que os eixos geométricos se calculam em tempo real. 

Gráficos e listagens de esforços 

2921BSe uma estrutura é calculada de acordo com os eixos geométricos das barras, haverá de ter em 
consideração que: 

2922BOs gráficos de deslocamentos e as listagens de deslocamentos e reações obtêm-se em relação aos nós 
introduzidos. 

2923BOs diagramas e listagens de esforços (momentos, axiais e transversos) desenham-se e obtêm-se em 
relação aos eixos geométricos das barras. 

2924BIsto faz, por exemplo, que no arranque de fundação de um pilar de canto cujo eixo geométrico não coincide 
com a barra introduzida, os momentos de encastramento obtidos mediante a listagem de reações não são 
os mesmos que os obtidos mediante a listagem de esforços. A diferença de momentos é, precisamente, o 
momento produzido pelo esforço axial do pilar multiplicado pela distância entre o eixo geométrico do pilar 
e o nó encastrado. 

Advertências e recomendações 

2925BO cálculo com eixos geométricos não entra dentro da prática habitual dos cálculos realizados à mão nem 
é usado pela maioria dos programas de cálculo existentes no mercado. O seu uso implica uma maior 
aproximação à realidade, mas os seus resultados podem parecer às vezes paradoxos. Nesta alínea tentam-
se abordar e alertar para algumas questões típicas derivadas da sua utilização. 



A viga Encastrada - Apoiada 

2926BAs restrições exteriores (apoios, molas) realizam-se sobre os nós definidos, os quais, em geral, não 
coincidirão com os extremos dos eixos das barras que concorram neles (sobretudo no caso das vigas, nas 
quais os nós pertencentes a uma planta definem-se na face superior das mesmas). 

2927BAssim, ao se calcular uma única viga com um extremo totalmente encastrado e o outro totalmente apoiado 
(parte esquerda da imagem anexa), apareçam momentos negativos no apoio, os quais são, pelo menos, 
surpreendentes. Isto é devido ao facto de o apoio estar situado sobre a face superior da viga e não sobre 

o seu eixo (sua fibra neutra). A secção no apoio tende a girar sobre essa fibra neutra, mas é impedida 
pelo apoio horizontal que tira da sua fibra superior, produzindo-se o momento negativo indicado. Para 
evitá-lo, deve-se eliminar a restrição ao deslocamento horizontal do apoio (parte direita da imagem). Nesse 
caso, observa-se que se produz um deslocamento horizontal do nó que é igual à rotação da secção 
multiplicado por meia altura da viga. 

2928B¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 

A viga excêntrica 

2929BAs Ações aplicadas numa barra supõem-se aplicadas na barra definida pelo utilizador. Se a barra é uma 
viga horizontal que apresenta um posicionamento excêntrico, o seu eixo estará deslocado em relação a 
essa barra (meia altura na vertical, e meia largura na horizontal). Produz-se então uma torção na viga (a 
ação vertical multiplicada por meia largura da viga). Esta situação é bastante real: nas vigas excêntricas a 
extremidade situa-se sobre o bordo da viga (onde se pode definir a barra com ) e não sobre o seu 

eixo. 

 

Momentos My, Mz 

 

2930BSe o eixo dos pilares não coincide com o eixo da viga (situação habitual se a viga excêntrica é plana e o 
pilar é também excêntrico), o esforço transverso é transmitido pela viga ao pilar e estará descentrado em 
relação ao pilar, produzindo-se então uma flexão desviada sobre esse pilar. Assim, se calcular uma 



 

estrutura tipo baliza de futebol situada no plano XY com pilares quadrados, viga plana excêntrica e Ações 
verticais, os pilares terão momentos fletores tanto no plano XY como no ZY. 

O pilar excêntrico 

2931BNos pilares excêntricos mantém-se fixa uma face enquanto aumenta a dimensão perpendicular à 
excentricidade. Isto faz que o esforço axial de um pilar se transmita ao pilar inferior com uma certa 
excentricidade, provocando um momento fletor adicional. Mas este momento, é em geral de sentido 
contrário ao produzido pela flexão das vigas, pelo que, ao considerar os eixos geométricos das peças, os 
momentos existentes nos pilares excêntricos reduzem-se (sobretudo os dos pisos inferiores). Já no 
exemplo da figura da alínea 1.1 Introdução, apesar de ser só de dois pisos, aprecia-se este efeito. 

O equilíbrio do nó 

2932BO equilíbrio do nó realiza-se e verifica-se tendo em conta a verdadeira posição dos esforços obtidos pelas 
barras que concorrem a ele e das Ações que atuem diretamente no nó. Os esforços obtêm-se no extremo 
dos seus eixos geométricos, que ao não coincidir com o nó, produzem momentos que se devem ter em 
conta. 
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2933BAssim, no exemplo simplificado da figura, se A é o extremo do eixo geométrico da viga (onde se aplicam 
os esforços obtidos em Listagens>Esforços em Nós: o momento MA e o transverso FA) e B é o extremo do 

eixo geométrico do pilar (onde se aplicam os esforços obtidos em Listagens>Esforços em Nós: o momento 
MB e o axial FB), o equilíbrio do nó será 
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2934BComo se observa, o momento na viga não é igual ao momento no pilar como seria se não se tivesse em 
conta os eixos geométricos. 

2935BDevido a todos os fatores que intervêm no equilíbrio do nó, é possível que ao calcular os esforços apareçam 
erros de equilíbrio em nós onde, sem ter em conta os eixos geométricos, não aparecem. Nesse caso, 
calcule com dupla precisão e se possível evite as barras de comprimento muito pequeno com grande 
secção. 



Diferentes esforços, diferente armadura? 

2936BApesar das diferenças de esforços obtidas numa mesma estrutura considerando ou não os eixos 
geométricos das barras serem apreciáveis, a diferença nas suas armaduras é menor. O efeito sobre os 
pilares fica muito disfarçado pela excentricidade acidental: precisamente essa excentricidade pretende 
cobrir as diferenças de posição do eixo de um pilar com o pilar inferior. O efeito sobre as vigas é mais 
apreciável, sobretudo em vigas planas que concorrem em pilares de grande secção: nestes casos, as vigas 
apresentam uma armadura algo menor para momentos negativos considerando os eixos geométricos. 

Conclusão 

2937BO cálculo mediante o uso dos eixos geométricos das peças é uma aproximação à realidade da estrutura. 
No entanto, as diferenças entre os resultados obtidos com a consideração ou não desses eixos, ainda que 
mensurável, não é muito significativa; sobretudo para efeitos práticos (a armadura e dimensionamento 
final da estrutura). Além disso, com as tipologias habituais de estruturas, os esforços, dimensionamentos 
e armaduras obtidos considerando os eixos geométricos são menores que os obtidos ao não considerar 
esta opção. 

2938BSó nos casos particulares nos quais se força o conceito de eixo geométrico ou nó finito se obterão 
diferenças apreciáveis. Este pode ser o caso de pilares com saltos muito bruscos de secção entre uma 
planta e outra (de 25x25 a 30x80, por exemplo) ou pilares e vigas de altura de secção muito alta (25x95, 
por exemplo). 

Dimensões do pilar em lajes fungiformes/maciças 

Introdução 

2939BO  modela as lajes fungiformes aligeiradas e as lajes maciças como um conjunto de barras 

(nervuras) em duas direções ortogonais. Nas versões 3.3 e anteriores, a ligação dos pilares com as lajes 
fungiformes aligeiradas e com as lajes maciças eram modeladas através de um ponto, coincidente com o 
nó do pilar, unindo-se às nervuras adjacentes mediante barras. Quando os pilares possuem dimensões 
importantes, modificou-se a sua modelação para considerar na armadura da laje só os momentos negativos 
que não estão na zona definida pelo pilar (ou seja não são contabilizados os momentos negativos em toda 
a área interior do pilar, para o cálculo das armaduras da laje), e todos os nós existentes na intersecção 
das nervuras com o perímetro do pilar e os nós interiores ao pilar, mantêm as suas distâncias inalteráveis 
comportando-se como um corpo rígido. 

2940BO  permite considerar, de forma opcional, que a parte da laje fungiforme aligeirada ou da laje 

maciça situada sobre o pilar é infinitamente rígida, considerando para tal as dimensões reais do pilar e o 
posicionamento da secção no momento do cálculo. Isto faz com que no interior desta zona da laje, não 
existam esforços, e por isso, as nervuras e as vigas que concorrem no pilar serão armadas com os esforços 
existentes na face do pilar. Para realizar esta modelação, o programa cria novos nós na intersecção das 
nervuras e/ou das vigas com as faces dos pilares. 

2941BEsta consideração só é admitida quando existem lajes fungiformes aligeiradas ou lajes maciças, tanto 
horizontais como inclinadas. 



 

Cálculo de esforços considerando as dimensões do pilar 

2942BNa caixa de diálogo Cálculo>Esforços>Opções... existe a opção Consideração da dimensão do pilar em 

lajes fungiformes aligeiradas e em lajes maciças que permite ativar ou não esta opção. Esta opção é 
independente da Indeformabilidade axial de lajes horizontais no seu plano, podendo assim estarem ambas, 
ou uma das duas ou nenhuma delas ativadas. 

Rigidez axial dos pilares 

2943B  realiza uma análise elástica linear das barras da estrutura, utilizando uma matriz de rigidez 

habitual de uma barra, que se especifica no capítulo 5 do manual de instruções.  

 
2944BPermite multiplicar a rigidez axial de todos os pilares, ou seja, o termo E·Ax/L da matriz de rigidez da 
barra, por um determinado fator com valor compreendido entre 1,0 e 100,0. Um valor de 1,0 significa que 
não se aumenta a rigidez axial dos pilares, utilizando o valor do termo Ax da base de perfis. Um valor 
habitual desta opção pode estar entre 2,0 e 5,0.  

2945BExiste a possibilidade de definir 2 fatores multiplicadores independentes em função do material: 

◼ 6287BPilares de Betão. Pré-definido o valor é de 2,0 

◼ 6288BPilares de outros materiais. Pré-definido o valor é de 1,0 

◼  

2946BA utilidade desta opção é fundamentalmente aplicável a pilares de betão, quando se pretende evitar o 
efeito de encurtamento dos pilares. Quando se utiliza em betão valores dentre 2,0 a 5,0, os pilares são 
menos indeformáveis no seu eixo longitudinal, pelo que o encurtamento vertical dos nós inferior e superior 
dos mesmos será menor. Esta opção aumenta os momentos negativos nas vigas de pisos altos. 

 

 



Capítulo 6  

Ajudas 3D e Visualização da estrutura 

Introdução 

2947BNeste capítulo descrevem-se os conceitos utilizados por  para a visualização de todos os elementos 

de uma estrutura. Depois de ter lido este capítulo terá aprendido a: 

◼ 6289BSituar-se no ponto mais adequado para realizar operações de entrada de dados. 

◼ 6290BMovimentar-se para qualquer ponto da estrutura. 

◼ 6291BRealizar operações de afastamento ou aproximação à estrutura (zooms). 

◼ 6292BSituar a estrutura em planta e alçado. 

◼ 6293BDefinir as escalas gráficas dos documentos gráficos que gera o programa. 

2948B  permite a visualização de uma estrutura tridimensional desde qualquer ponto de vista, em 

perspetiva axonométrica ou cónica, como um conjunto ou subdividida em planos, pórticos ou plantas. 
Neste capítulo pormenorizam-se os diferentes modos de visualização de uma estrutura:  

◼ 6294BDefinir planos de trabalho em qualquer orientação do espaço. 

◼ 6295BDefinir pórticos na estrutura, para visualizar barras em diferentes planos. 

◼ 6296BDefinir plano de trabalho a uma cota dada. 

◼ 6297BMover o plano de trabalho a uma cota superior ou inferior daquela a que se está. 

◼ 6298BApagar o plano de trabalho para visualizar o conjunto da estrutura. 

◼  

2949BPode escolher entre diferentes estilos de trabalho no programa (Windows 2000, Office XP, Windows XP, 
Visual Studio.NET 2005 e Office 2007). Para isso utilize o submenu Ajudas > Ver > Aspeto da aplicação. 
Apesar de poder selecionar qualquer dos estilos, é aconselhável, para um melhor rendimento do programa, 
utilizar um estilo de acordo com a versão do sistema operativo que tem instalado: por exemplo, os estilos 
‘Office 2007’ só são recomendados para Windows Vista ou superior. 



 

◼  

◼  

Utilização de gestos em monitores multi-táctil 

2950BImplementa-se a utilização de gestos realizados em monitores tácteis, para modificar o posicionamento e 
visualização dos elementos no monitor. É aplicável tanto ao trabalho em 3D como em 2D, quer seja com 
uma única janela ou com várias janelas de trabalho. 

Configuração de equipamento necessária - Versão específica ‘W8’ 

2951BPara a utilização desta nova funcionalidade é necessário dispor, além de um hardware específico (um 
monitor multi-táctil), de um sistema operativo compatível: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 
R2 ou Windows Server 2012, porém não o Windows 8 RT, como por exemplo os últimos portáteis tipo 
“Ultrabook ©Intel”, Microsoft Surface PRO, ou de mesa ‘tudo em um’ tipo “©HP ENVY Touchsmart AiO”. 

2952BTricalc 7.5 funciona em sistemas operativos desde o Windows XP, incluindo Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8 e os sistemas servidores desde o Windows Server 2003 a 2012. Para a utilização destas novas 
funcionalidades de tratamentos de gestos, é necessário solicitar uma versão especial, denominada Tricalc 
7.5 W8, sem custo adicional para os utilizadores da versão 7.5, que dispõe desta funcionalidade e que 
funciona exclusivamente em Windows 7 e posteriores (Windows 8, Windows Server 2008 R2 e Windows 
Server 2012). Deve ter-se em consideração que esta versão específica NÃO funciona em sistemas 
operativos anteriores (Windows XP ou Windows Vista). 

2953BPara verificar se dispõe destas funcionalidades no seu programa, pode utilizar a função “Acerca de…” e 
verificar se aparece a denominação W8 depois da revisão utilizada. Por exemplo, “Revisão X.X.XX W8 © 
ARKTEC S.A. 2013”. No caso de não aparecer ‘W8’, pode solicitar em Usoporte@arktec.comU a colocação no 
ARKTEC UPDATE de uma revisão específica com estas funções para a sua instalação. 

mailto:soporte@arktec.com


Tipos de gestos suportados 

2954BOs gestos que se realizam sobre o monitor do computador, traduzem-se em eventos que são reconhecidos, 
tratados e processados em ações pelo programa. Estas ações são as funções que o programa dispõe 
quando se utiliza o rato e o teclado: Função “Autocentrado”, função “Zoom com janela”, função 
“Deslocamento de Imagem”, função “Orbitar”. 

2955BPortanto, a utilização dos gestos no monitor, convertem-se em substitutos da utilização de funções já 
existentes com o rato, quer seja com várias janelas, em modo “render”, em modo 3D ou 2D ou em folhas 

de composição. 

2956BNa tabela seguinte identificam-se os tipos de gestos que são suportados pelo Tricalc W8: 

 



 

Sistema de câmara: azimute e elevação 

2957BEntende-se por sistema de câmara a forma pela qual se visualiza no programa  o mundo físico. O 

seu conhecimento é imprescindível para se situar no espaço. O princípio que rege a visualização da 
estrutura consiste em que o observador encontra-se situado num ponto chamado Posição Da Câmara, e 
que está a olhar para um ponto do espaço que se denomina Ponto De Mira. O vetor que une os dois pontos 
é o Vetor De Vista. 

2958BA posição da câmara é determinada pelos seguintes valores: 

286BOpção Descrição 

287BDISTÂNCIA  Distância entre a câmara e o centro de coordenadas, à qual chamaremos R. 

288BAZIMUTE Ângulo que forma a projeção do vetor R sobre o plano horizontal e o eixo Zg. 

289BELEVAÇÃO  Ângulo que forma o vetor R com a sua projeção sobre o plano horizontal XgZg. 

290BBALANÇO  Ângulo  de rotação à volta do vetor R. 

 

2959BÉ possível utilizar a perspetiva axonométrica e a perspetiva cónica. A primeira permite visualizar em 
magnitude verdadeira todas as distâncias, mas não traz profundidade às vistas, chegando a confundir-se, 
para determinados casos, as barras que estão à frente e as que estão atrás. Além disso, em perspetiva 
cónica é importante o ângulo sólido, ou abertura da câmara, que possibilita aumentar o campo visual. 

2960BPara variar a posição da câmara, dever-se-ão modificar os valores do azimute e a elevação. Em perspetiva 
cónica, a distância do objeto será determinante para se poder introduzir dentro da estrutura. A variação 
pode-se realizar de forma analítica, mediante o menu de Ajudas>Vistas ou de forma gráfica mediante a 

opção Perspetivas. 

Menu de vistas 

2961BO menu  Ajudas>Vistas permite modificar analiticamente cada um dos valores que determinam a 
visualização da estrutura. 



 

291BOpção Descrição 

292BAzimute Ângulo  que é formado pela projeção do vetor R sobre o plano horizontal XgZg e o 

eixo Zg. Em graus sexagesimais. 

293BElevação Ângulo  que é formado pelo vetor R e a sua projeção sobre o plano horizontal XgZg. 

Em graus sexagesimais. 

 294BPara as vistas mais usuais, encontram-se pré-definidas as opções: 

295BPlanta  Vista para =0 e =90. 

296BZ+ Vista para  =0 e  =0. 

297BZ- Vista para  =180 e  =0. 

298BX+ Vista para  =90 e  =0. 

299BX- Vista para  =90 e  =0. 

300BPosição da câmara Ponto onde se situa o ponto de vista. 

301BPonto de Mira Ponto ao qual se dirige o ponto de vista. 

302BÂngulo de Balanço Ângulo de rotação à volta do ponto de vista. Para valores diferentes de 0 produz 
rotações na figura. 

303BÂngulo de vista Ângulo que define a abertura da câmara. 

304BDistância Distância, em centímetros, entre a posição da câmara e o ponto de vista. 

2962BOs valores de azimute e elevação utilizados na função Vista pré-definido são os últimos introduzidos no 
menu de Vistas..., dentro da mesma sessão de trabalho com o programa. No princípio da sessão tomam-
se respectivamente os valores 60 e 40 graus, que se restauram ao pulsar o botão Vista pré-definido desta 
caixa de diálogo. Desta maneira possibilita-se ao utilizador a definição dos valores da vista pré-definido 
que utilize. 



 

Função Orbitar 

2963BPermite mudar o azimute e a elevação da vista de modo interativo da seguinte forma: 

◼ 6299BAo selecionar a função no menu, o cursor adota a seguinte forma: 

 
◼ 6300BA elevação altera-se movendo o cursor na vertical enquanto se mantem pressionado o botão 

esquerdo do rato. 

◼ 6301BO azimute altera-se movendo o cursor na horizontal enquanto se mantem pressionado o botão 
esquerdo do rato. 

2964BO ponto sobre o qual se orbita calcula-se a partir do ponto físico real (nó, vértice,...) mais próximo do 
cursor do rato, no momento em que se pressiona o botão esquerdo. 

2965BPara abandonar esta função basta voltar a selecioná-la no menu ou carregar a tecla escape. 

Janelas gráficas 

Conceito  

2966B  permite visualizar e trabalhar com várias vistas simultâneas da mesma parte da estrutura. Desta 

forma é possível, por exemplo, visualizar a estrutura em planta, alçado e perspetiva cónica 
simultaneamente. 

2967BTambém se podem agrupar as diferentes janelas de trabalho em fichas ou separadores, além de janelas 
independentes como se permitia até agora. Para ativar um ou outro tipo, utilize a função Ajudas > Janela 

> Organizar por fichas. 

 
2968BOrganização de janelas gráficas por fichas 

 
 

2969BOrganização de janelas gráficas por separadores 

 

 



Outras janelas 

2970BAs janelas auxiliares como a de pórticos, planos ou listagens têm um sistema de gestão mais standard, 
consistente com outras aplicações da Microsoft como Office 2003 e Office 2007. Desta forma, com a ajuda 
do rato podem adotar-se diferentes posições e aspetos: 

◼ 6302BPodem ser janelas ‘flutuantes’, ‘ancoradas’ e ‘ocultáveis’, como mostram as imagens seguintes. 

       
◼ 6303BPodem agrupar-se por separadores (como as janelas de Pórticos e Planos da imagem anterior 

do lado esquerdo) ou ser independentes (como a imagem central anterior). 

◼ 6304BPode modificar-se o seu tamanho, mesmo que estejam ancoradas. 

 

2971BNo caso particular de se estar a trabalhar em 2D (um desenho ou um plano de armadura), todas as janelas 
gráficas visualizam o mesmo plano, se bem que em cada uma pode haver um zoom diferente. 

2972BCada janela tem a aparência de funcionalidade das janelas de MS-Windows: podem-se modificar de 
tamanho ou posição, podem-se maximizar ou minimizar (transformá-las em ícones), etc. 

2973BTambém contam, opcionalmente, com barras de deslocamento (scroll) que permitem modificar o conteúdo 
da janela. 

2974BSe houver mais do que uma janela gráfica, só uma delas estará selecionada ou ativa, aparecendo com o 
seu bordo realçado. Se existirem várias janelas sobrepostas, para subir uma delas e visualizá-la na sua 
totalidade, basta selecioná-la colocando o cursor sobre ela e premindo o botão esquerdo do rato, ou então, 
selecioná-la na lista de janelas que aparece no final do menu Ajudas. 



 

2975BQuando existem várias janelas de visualização da estrutura no ecrã, não é necessário selecionar 
previamente a janela na qual se pretende realizar a operação: 

◼ 6305BAs funções que não necessitam selecionar nenhum elemento nem ponto do ecrã, como Zoom 

½ por exemplo, realizam-se sobre a janela ativa. 

◼ 6306BAs funções que necessitam que se selecione algum elemento, como Deslocar imagem em que 
é preciso assinalar o ponto de origem e o ponto de destino, realizam-se sobre a janela em 
que se selecione o dado necessário (ou o primeiro dado, nos casos em que se necessite de 
vários). 

Criação, eliminação e distribuição de janelas gráficas 

 2976BPara criar, eliminar ou modificar janelas, assim como para armazenar e recuperar uma distribuição de 
janelas, siga o seguinte processo: 

Criação de janelas gráficas 

2977BPara criar uma nova janela, utilize o comando Ajudas>Janela>Criar. Uma vez selecionado, o cursor toma 
a forma de dupla seta. Posicione o cursor no canto superior esquerdo da janela a criar, prima o botão 
direito do rato e, sem soltá-lo, arraste o cursor até ao canto inferior direito da janela a criar. Solte, então, 
o botão direito do rato. 

2978B  permite criar um máximo de 10 janelas gráficas simultaneamente. 

2979BA barra de título de cada janela indica a vista selecionada nela (alçado sul, planta, (60,40) AXO, etc.). Na 
parte inferior do menu Ajudas aparecem as janelas que foram definidas. Se selecionar uma delas neste 
menu, a janela gráfica correspondente fica ativada sobrepondo-se a todas as outras que estiverem abertas. 

Eliminação de janelas gráficas  

2980BPara eliminar uma janela utilize o comando Fechar situado no menu de controlo dessa janela (a quadrícula 
situada na parte superior direita da janela, com um ícone em forma de X). Também pode fazer duplo clique 
com o botão esquerdo do rato no referido menu. 

Distribuição de janelas: lado a lado e cascata 

2981BCada janela gráfica pode ser deslocada e mudar de tamanho tal como as janelas do MS-Windows. Também 
é possível minimizá-las ou maximizá-las.  

2982BOs comandos Lado a Lado e Em Cascata do menu Ajudas>Janela permitem distribuir automaticamente as 
janelas gráficas sem ícones, tal como indica a figura anexa. 

 

 

 

 

 

2983BDistribuição inicial 2984BLado a lado 2985BLado a lado 2986BCascata 



Armazenamento e recuperação de configurações 

2987BUma vez definida uma configuração de ecrã (colocaram-se as janelas no sitio desejado e em cada uma 
delas selecionou-se a vista adequada), é possível armazená-la no disco com um determinado nome. 

2988BPara tal selecione o comando Guardar do menu Ajudas>Janela. Aparecerá uma caixa de diálogo como a 
da figura na qual deverá introduzir o nome do ficheiro e premir em Guardar. Também pode assinalar um 
dos ficheiros de vistas que aparecem na lista e premir o botão Guardar (para armazenar a configuração 
atual com esse nome) ou Eliminar (para apagar essa configuração). 

 

2989BO comando Abrir do mesmo menu permite recuperar uma das configurações guardadas. Para isso aparece 

uma caixa de diálogo similar à anterior, e com os botões Abrir, Eliminar e Cancelar. 

 

Sistemas de visualização 

2990B  permite a visualização de uma estrutura tridimensional desde qualquer ponto de vista, em 

perspetiva axonométrica ou cónica, como um conjunto ou subdividida em planos, pórticos ou plantas. 
Neste capítulo pormenorizam-se os diferentes modos de visualização de uma estrutura:  

◼ 6307BDefinir planos de trabalho em qualquer orientação do espaço. 

◼ 6308BDefinir pórticos na estrutura, para visualizar barras em diferentes planos. 

◼ 6309BDefinir plano de trabalho a uma cota dada. 

◼ 6310BMover o plano de trabalho a uma cota superior ou inferior daquela a que se está. 

◼ 6311BApagar o plano de trabalho para visualizar o conjunto da estrutura. 

 

2991BUma estrutura pode-se visualizar no seu conjunto, ou seja, representando-se todas as barras e nós desta. 
Se a estrutura tem um elevado número de barras, é necessário limitar o número de barras que se 
representam no ecrã.  



 

 

2992BAs formas disponíveis no programa  são: 

◼ 6312BVisualização por planos. 

◼ 6313BVisualização por pórticos. 

◼ 6314BVisualização por barras. 

Visualização por planos 

2993BNo menu Geometria>Plano encontram-se diferentes funções para definir um plano de trabalho. Quando 
está definido um plano de trabalho, só se representam as barras e nós contidos nesse plano. 

2994BQuando se tem definido um plano de trabalho é possível utilizar a malha. Lembramos que há operações 
que não se podem realizar quando não se tem definido um plano: introduzir nós, introduzir Ações 
superficiais, etc. 

2995BRefere-se de seguida as funções do menu  Geometria>Plano que permitem definir planos de trabalho. 

◼ 6315BPlanos Paralelos aos eixos gerais 

7563BParalelo XZ: Plano paralelo ao plano definido pelos eixos XZ. 

7564BParalelo ZY: Plano paralelo ao plano definido pelos eixos ZY. 

7565BParalelo XY: Plano paralelo ao plano definido pelos eixos XY. 

7566BEm cada uma das funções anteriores é necessário selecionar graficamente mediante o rato um nó da 
estrutura contido no plano. 

◼ 6316BPlano à cota... 

7567BA função À Cota... é equivalente à função Paralelo XZ, uma vez que o plano XZ é o plano horizontal. É 
possível introduzir o valor da cota, em centímetros ou selecionar uma das cotas mostradas pelo 



programa. O valor da cota mede-se sobre o eixo de coordenadas, a partir da origem. Não é necessário 
que na cota que se introduza algum nó da estrutura. 

◼ 6317BPlano cota superior 

7568BA função Cota Superior permite elevar o plano de trabalho horizontal, até à seguinte cota na qual exista 
pelo menos um nó da estrutura. 

◼ 6318BPlano cota inferior 

7569BA função Cota Inferior permite baixar o plano de trabalho horizontal, até à cota inferior na qual exista 
pelo menos um nó da estrutura. 

◼ 6319BPlano por três nós 

7570BA função Por Três Nós é a função mais genérica de definição de planos. Os três nós selecionam-se com 
o rato, e utilizam-se para determinar o sistema de eixos do plano de trabalho. 

305BNó 1: Origem da Malha. 

306BNó 2: O vetor U tem direção (Nó 2-Nó 1). 

307BNó 3: O vetor V tem direção (Nó 3-Nó 1). 

◼ 6320BDesactivar plano 

7571BA função Desativar abandonar o plano de trabalho, que estava definido. Esta função também abandona 
o plano de pórtico ou pórticos, que estavam definidos com a função De Pórtico.  

308BVer só plano ativo Quando ativada, permite visualizar no ecrã apenas os elementos do plano 
selecionado. Caso esteja desativada, visualiza-se igualmente uma marca de água 
da restante estrutura (para além do plano selecionado). Esta função torna-se 
bastante útil quando necessitamos de identificar no global da estrutura a 
localização do plano em que estamos a trabalhar. 

309BModo Múltiplos Planos   

 310BA função Modo Múltiplos Planos permite ao utilizador trabalhar com vários planos 
em simultâneo. Assim, quando esta função está ativada, o utilizador pode 
visualizar um plano horizontal (uma planta/piso) e, em simultâneo, visualizar um 
plano vertical (alçado) ou inclinado (por exemplo uma cobertura). Esta função 
revela-se extremamente potente ao permitir ao utilizador compreender e 
visualizar como os pisos e pórticos estão definidos e se interligam. Também é 
extremamente útil para a definição de coberturas com várias águas (vários planos 
inclinados). 

Visualização por pórticos 

2996BA função De Pórtico>Selecionar permite selecionar um pórtico ou todos os pórticos que se querem 
visualizar. Ao chamar a função, aparecerá uma caixa de diálogo com uma janela de lista, onde aparecem 
todos os pórticos definidos até esse momento. Para selecionar um pórtico deverá: 

◼ 6321BAbrir a janela com a listagem dos pórticos. 

◼ 6322BRealizar um duplo-clique sobre o nome do pórtico. O programa redesenha as barras contidas 
no pórtico selecionado a fim de validar a sua escolha. 

◼ 6323BPressione Sim. Regenera-se a estrutura representando só as barras contidas no pórtico. 

2997BAs funções De Pórtico>Anterior e De Pórtico>Seguinte permitem visualizar consecutivamente os 
diferentes pórticos, segundo a ordem da lista mostrada na função Selecionar. 



 

Visualização por barras 

2998BA função De uma Barra permite selecionar e visualizar exclusivamente uma barra da estrutura. A barra 
seleciona-se graficamente com o rato. A função Desativar permite voltar a visualizar a estrutura completa. 

Formas de trabalho 

2999BA utilização adequada dos diferentes sistemas de visualização descritos neste capítulo pressupõe aproveitar 
ao máximo as capacidades gráficas do programa. Como conselhos de utilização recomenda-se: 

◼ 6324BTentar limitar ao máximo o trabalho em perspetiva. Reduzir o seu uso a situações nas quais 
a perspetiva é a única vista na qual se pode aceder à geometria.  

◼ 6325BUtilizar na medida do possível os desenhos de trabalho para fazer a introdução de dados: 
Ações, pré-dimensionamento, etc. 

◼ 6326BSe a estrutura é de edificação, com pisos iguais em altura, fazer a introdução piso a piso, 
realizando uma cópia dos pisos que são iguais. Com as funções À Cota..., Cota Superior e Cota 

Inferior pode-se situar no piso que se deseje. 

◼ 6327BSe a estrutura tem um pórtico tipo, e os outros repetem-se em comprimento, por exemplo 
estruturas de naves, asnas, etc. Desenhe o pórtico ou asna tipo num plano vertical, e utilize 
posteriormente a função Geometria>Nó>Translação para gerar o resto da estrutura. 

◼  

Funções de ajuda 

Autocentrar  

  
311BEsta função, do menu Ajudas>Janela, permite ajustar os limites da janela gráfica a fim de que 
todos os nós da estrutura se visualizem. 

3000BPara realizar esta operação é necessário ter alguma estrutura aberta. 

Zoom com janela  

  
3001BEsta função permite definir uma área dentro do ecrã a fim de obter uma ampliação. Os limites 
da área marcada pelo zoom passam a ser os limites da janela. 

3002BPara realizar esta operação é necessário ter alguma estrutura aberta. 

3003BO processo a seguir é o seguinte: 

◼ 6328BSitue o cursor do rato no ângulo superior esquerdo da zona a ampliar. 

◼ 6329BPressione o botão direito do rato, mantendo-o pressionado. 

◼ 6330BArraste o rato até definir a esquina inferior direita da zona a ampliar. 

Zoom ½  e  Zoom ¼  

   
312BEsta função permite reduzir em 50% - 25% a escala gráfica representada no ecrã. Pode-se 
utilizar como função oposta a Zoom Janela. 



 

3004BPara realizar esta operação é necessário ter alguma estrutura aberta. 

Deslocar imagem  

  

313BEsta função permite deslocar a imagem segundo um vetor dado graficamente no ecrã. Imagine 
que a janela é um quadro através do qual se visualiza o exterior. Esta função permitir-lhe-á 

deslocar em qualquer direção esse quadro da janela. 

3005BUm deslocamento da imagem não produz uma mudança de escala da estrutura representada no ecrã. Só 
muda a parte da estrutura visualizada. 

3006BO deslocamento da imagem pode-se realizar de duas formas diferentes: uma mediante a definição de dois 
pontos na janela, e outra utilizando as barras de scroll da janela. 

Vista anterior e Vista seguinte  

 

 

314BO programa permite guardar os valores das diferentes posições que a câmara vai tomando 
(ponto de vista, azimute, elevação e tipo de perspetiva), durante uma sessão de trabalho. É 
possível obter as dez últimas vistas ou posições de câmara utilizadas. 

3007BCom as funções Vista Anterior e Vista Seguinte é possível visualizar as imagens armazenadas. Quando se 
chega a algum dos limites inferior ou superior das vistas, o programa emite um sinal sonoro, indicando tal 
situação. 

3008BAs funções estão implementadas a fim de poderem reproduzir as vistas anteriores e posteriores durante o 
processo de visualização da estrutura. Por exemplo, numa determinada operação de definição da 
geometria, será necessária a aproximação (zoom com janela) a uma parte da estrutura; com a função 
Vista Anterior restaura-se a posição anterior da câmara. 

3009BO programa regenera a estrutura, adaptando-a aos novos limites. 

Vista pré-definido  

 
315BEsta função, do menu Ajudas>Janela, muda a vista de uma janela gráfica para os valores 
definidos em Ajudas>Vistas... 

Impressora  

  

316BEste ícone de impressão permite selecionar a impressora como sendo o dispositivo ou periférico 
de saída para todas as listagens, gráficos, planos de composição e de desenhos. A seleção deste 
ícone tem o mesmo efeito que modificar a opção Periférico para o valor Impressora na caixa 
de diálogo correspondente ao documento a imprimir. 

3010BEste ícone apresenta 3 estados possíveis: 

317BEstado desativado todas as saídas se realizam para o ecrã ou ficheiro. 

318BEstado ativado todas as saídas se realizam para a impressora. 

319BEstado intermédio todas as saídas se realizam para o ecrã exceto algumas que serão enviadas para a 
impressora. Este estado produz-se quando se modifica a opção Periférico> 

Impressora em alguma das caixas de diálogo. 



 

Malha  

3011BQuando se define um plano de trabalho, é possível utilizar uma malha para introduzir nós de forma gráfica. 
É aconselhável a utilização de malhas modeladas a 3, 5, 10 centímetros, de acordo com a modelação do 
projeto. O programa  permite definir diferentes tipos de malhas, como as malhas ortogonais, 

triangulares, malhas segundo um ângulo dado, etc. 

3012BA malha só pode ser utilizada em perspetiva axonométrica, mudando o programa automaticamente de tipo 
de perspetiva, ao definir-se um plano. 

3013BQuando definir um plano de trabalho, é aconselhável que utilize a função Janela>Rebater para situar a 
vista perpendicular ao plano definido. 

3014BA malha define-se por uma origem e dois vetores U e V de direção. Quando se utiliza a função Por Três 

Nós para definir o plano de trabalho, a origem é o primeiro nó, e os vetores U e V calculam-se com os 
outros dois pontos. Quando se trabalha em planta, o mais normal é que, depois de Recentrar, o vetor U 
seja paralelo à horizontal do ecrã e o eixo V perpendicular. 

3015BOs eixos U e V podem ser perpendiculares, mas também podem formar um outro ângulo. Se neste caso 
se solicita Malha Por Divisão gera-se uma rede triangular. 

3016BAs diferentes opções do menu Malha são: 

3017BPor passo ou Por Divisão É possível definir um passo ou resolução da malha, ou dar um número de 
divisões nas quais se quer dividir cada um dos vetores U e V do plano, para 
gerar uma malha triangular. 

3018BPontos ou Linhas.  A primeira opção desenha pontos em cada múltiplo das divisões da malha. A 

segunda opção desenha uma linha. 

  

3019BMalha por passo:  Esta parte do menu de malhas utiliza-se quando se ativa a opção Por Passo. 
É formada por duas filas, uma para o vetor U e outra para o vetor V da malha. 
Em cada uma delas define-se, em cm, o valor das Divisões e Subdivisões. 

3020BMalha por divisão: Esta opção utiliza-se quando se pretende obter pontos interiores em cada um 
dos eixos, com separação constante, como por exemplo os pontos de 
amarração das madres de uma cobertura inclinada. 

 3021BIntroduz-se o número de divisões que se queiram em U e V. Recorda-se que 
o módulo dos vetores U e V obtêm-se a partir dos nós selecionados na 
definição do plano Por Três Nós do menu Geometria>Plano. 



Malha Visível  

  
320BÉ possível ativar e desativar o desenho da malha. Se o desenho está desativado pode continuar 
a utilizar as subdivisões para introduzir nós, apesar de a malha não estar visível. 

Malha Bloqueada  

  
321BEsta função coloca automaticamente subdivisões da malha de 1 centímetro. Quando se desativa, 
voltam-se a utilizar os valores das subdivisões definidas na caixa de diálogo de Malha... 

3022BEsta função permite selecionar pontos da malha livremente, sem ter em atenção as subdivisões definidas. 

Mudar Eixos U/V  

  

322BEsta função permite redefinir os eixos U e V de um plano de trabalho. Quando se define um 
plano de trabalho mediante a função Plano por Três Nós, o programa toma o primeiro nó como 
origem do plano, o segundo para calcular o vetor U, e o terceiro para calcular o vetor V. O 
sistema de eixos OUV é o utilizado para a representação do cursor gráfico em forma de cruz 
que acompanha o rato. 

3023BQuando se pretender mudar o sistema de eixos OUV, dever-se-á seguir o seguinte procedimento: 

◼ 6331BSituar-se no plano de trabalho do qual se vão modificar os eixos. 

◼ 6332BChamar a função Ajudas>Malha>Mudar Eixos U/V e selecionar três pontos do plano (BOTÃO 
2). O primeiro ponto marca a origem, segundo o eixo U e terceiro o eixo V. 

Desenho-Raster 

3024BNo submenu Desenho-Raster encontram-se as funções relacionadas com o trabalho com imagens DWG, 
DXF ou raster BMP, WMF e EMF.  

Associação múltipla de ficheiros de desenho 

3025BA função Ficheiro>Importar>Desenho... passou para o menu Ajudas>Desenho-Raster>Desenho.... Esta 
função permite a associação de distintos ficheiros de desenho a cada um dos planos de trabalho da 
estrutura quer sejam horizontais, verticais ou inclinados. Cada vez que se ative um plano apresentar-se-á 
o desenho associado a esse plano. Quando se seleciona a função aparece uma caixa de diálogo onde se 

permite associar a cada plano um ficheiro em formato DWG, DXF ou raster.  

3026BNesta caixa define-se também o "Desenho pré-determinado" que é aquele que se representa em todos os 
planos que não tenham associado um desenho de forma particular. Existe na caixa uma barra de ícones 
para realizar diferentes funções: 

◼  6333BAssociar DWG ou DXF 

◼  6334BRemover a associação DWG ou DXF 

◼  6335BRepresentar Sim/Não o desenho associado 

◼  6336BNovo plano, permite criar um novo plano pré-definido 



 

◼  6337BCopiar desde..., permite importar as associações entre planos e desenhos desde outra 
estrutura.  

3027BA função Mover desenho que serve para fixar a posição de um desenho num plano, no caso de se realizar 
sobre um plano que tenha associado um desenho, mover-se-á o desenho só quando se represente sobre 
este plano. Ou seja, utilizam-se distintos vetores de translação para o mesmo desenho em cada plano a 
que esteja associado.  

3028BCaso se realize esta operação sobre um plano que não tenha um desenho associado, e em que se 
representa então o desenho pré-determinado, mover-se-á o desenho em todos os planos nos quais se 

represente, já que o vetor de translação para todos os planos que tenham associado o desenho pré-
determinado é o mesmo. 

3029BDesaparecem as funções Ficheiro>Importar>Fechar Desenho... e Ficheiro>Importar> Fechar Raster... e 
substituem-se pelos ícones da função Ajudas>Desenho-raster>Desenhos.... 

Associar desenho 

3030BO processo de incorporação ao programa da informação contida num plano de desenho em formato DWG 
e DXF é o seguinte: 

◼ 6338BProdução do plano numa aplicação CAD. 

◼ 6339BSe utilizar o formato DWG não é necessário realizar nenhuma outra operação no programa de 
CAD. Se utilizar o formato DXF, exportar o ficheiro DXF que contém a informação gráfica, 
fazendo uso das rotinas do programa CAD. O plano DXF pode contar com todas as layers 

necessárias; não é preciso exportar cada layer num ficheiro DXF separado, já que o Tricalc 
tem funções para geri os distintos layers. 

◼ 6340BImportação do ficheiro DWG ou DXF para a sua visualização, selecionando a função 
Ajudas>Desenho-Raster>Desenhos... 

◼ 6341BSelecionar através do rato o plano ao qual se quer associar o desenho. 

◼ 6342BPressionar o ícone  para associar um desenho ao plano selecionado. 

 

◼ 6343BSelecionar o desenho que deseja associar ao plano selecionado.  



 

3031BO programa trabalha internamente em unidades de centímetros. Por tanto, é preciso facilitar o dado 
relativo as unidades nas quais estão expressas as coordenadas das entidades de desenho do ficheiro DXF.  

3032BOs fatores de conversão, para diferentes tipos de unidades são:  

5780BDesenho 5781BFactor  

5782BMetros 5783B100 5784Bcm/m 

5785BCentímetros 5786B1 5787Bcm/cm 

5788BMilímetros 5789B0.1 5790Bcm/mm 

5791BPolegadas 5792B2.54 5793Bcm/polegada 

3033BNesta função inclui-se uma opção para modificar automaticamente as coordenadas das entidades contidas 
no ficheiro DXF-3D, a fim de translacionar à origem das coordenadas. Desta forma a estrutura importada 
de forma automática tem um grau de coordenadas próximas à origem de coordenadas. 

 

3034BO programa deteta se existem coordenadas com valores muito grandes, e calcula o volume envolvente do 

desenho a importar, a fim de determinar o vetor de translação à origem. No caso de não estar ativada a 
opção Translacionar è origem, o programa deteta que pode perder-se precisão em consequência do 
tamanho dos números do ficheiro DXF, mostra-se uma mensagem informativa para indicar que é 
aconselhável realizar a translação à origem, podendo o utilizador selecionar se a realizará ou não. 

3035BUma vez terminada a importação do desenho, o programa pergunta, de forma automática, para realizar 
uma verificação da geometria importada. É importante realizar a verificação para detetar possíveis 
incongruências do desenho.  

◼ 6344BNo momento da importação, transformam-se os formatos DWG e DXF num formato interno 
DBU, também vetorial, que otimiza o trabalho com o plano. 

◼ 6345BSe pressionar o botão , o desenho selecionado designa-se de forma automática a 

todos os planos que tenham como desenho associado a opção Pré-determinado.  



 

◼ 6346BSe pressionar o botão , a todos os planos que tenham como desenho associado a 

opção Pré-determinado não lhes associa nenhum desenho. 

Visualização de desenhos associados 

3036BAté à versão 6.0, os desenhos 2D utilizados para definir a geometria representavam-se sempre em 
verdadeira projeção; quando se utilizava uma vista axonométrica para visualizar um plano de trabalho, 
caso estivesse ativada a visualização do desenho, as barras e lajes representavam-se em axonométrica 
enquanto o desenho era representado em verdadeira projeção. Os ficheiros de desenho 2D podem ser 
desenhados, projetados no plano ao qual estão associados. Para tal, o programa realiza a alteração de 
coordenadas do desenho para as coordenadas locais do plano de trabalho ao qual está associado. 

 

Desenhar Desenho-Raster 

3037BEsta função permite selecionar quando se deseja ou não visualizar o plano DWG ou DXF e a imagem raster 
selecionada. Lembre-se que estas imagens só são visíveis quando se têm planos de trabalho ativados. 

Trabalho com ficheiros de desenho 

3038BOs ficheiros de desenho só serão visíveis em ecrã quando esteja ativado um plano de trabalho ou um 
desenho. As imagens não se modificam ao modificar a vista, pelo que habitualmente, se Autocentrar o 
plano de trabalho quando se deseja trabalhar com ficheiros de desenho (DWG/DXF ou raster). 

3039BNas funções de geometria Introduzir nó, Barra paralela por um ponto, Barra paralela a uma distância e 
Barra perpendicular por um ponto permite-se selecionar vértices ou pontos do plano DWG/DXF, com o 
botão esquerdo do rato, do mesmo modo que se faz com os nós da estrutura. 



Layers 

3040BOs desenhos em formato DXF ou DWG elaborados com um programa de CAD normalmente organizam-se 
em layers, cada um dos quais reúne um determinado tipo de informação, por exemplo planta de 
distribuição, cotas, instalações, mobiliário... É normal que os layers se possam visualizar separadamente 
no ecrã, e que cada layer tenha determinada cor, para localizar rapidamente os seus elementos. 

3041BOs ficheiros DBU gerados por  conservam a informação de layers oriundos do DXF inicial. 

3042BDistinguem-se três estados de layers: 

3043BLayer selecionado   permite selecionar um layer dos existentes no desenho em formato DXF ou 

DWG. O layer selecionado visualizar-se-á com a espessura (representada com uma 
cor) que tiver cada linha. 

3044BLayer ativado  Os layers ativados visualizam-se no ecrã com a cor da paleta de cores atribuída pelo 
utilizador a cada layer. Pode haver vários layers ativos simultaneamente. 

3045BLayer desativado  Os layers desativados não se visualizam no ecrã. 

 

3046BA classificação da informação gráfica em layers permite dispor em cada momento exclusivamente da 
informação necessária.  pode aceder aos elementos dos layers ativados e do layer selecionado em 

cada momento. 

3047BA função Layers... do menu Ajudas>Desenho-Raster, dá acesso à caixa de layers. Escolhendo com o rato 
o layer que se deseje, é possível selecioná-lo, ativá-lo ou definir-lhe uma dada cor da paleta de cores, 
acedendo à opção correspondente dessa caixa. 

3048BA opção Cor... dessa caixa, visualiza a paleta de cores na qual o utilizador pode definir ou mudar a cor dos 
layers que deseje. 



 

 

Mover Desenho 

3049BEstas funções permitem deslocar o plano DXF ou a imagem raster em relação à estrutura. Para isso, o 
programa solícita o ponto inicial e final de movimento. Selecione esses pontos com o critério habitual:  
BOTÃO 1 para nós da estrutura ou vértices do plano DWG ou DXF, e BOTÃO 2 para pontos da malha. 

Girar Desenho 

3050BEstas funções permitem girar o plano DWG ou DXF em relação à estrutura. Para isso, selecione um ponto 
(da forma habitual) em relação ao qual vai girar a imagem e introduza, na caixa que aparece, o ângulo de 
rotação desejado (em graus sexagesimais). 

Render 

Introdução 

3051BO  permite visualizar a estrutura em modo sólido, com as suas cores, texturas e sombras próprias, 

a partir de qualquer ponto de vista, em perspetiva axonométrica ou cónica, globalmente ou por planos ou 

pórticos, mediante um sistema render incorporado. 

3052BA visualização em modo sólido é uma ferramenta que complementa a definição da geometria da estrutura. 
A prestação de visualizar em modo sólido de forma global, ou somente os elementos da estrutura incluídos 
num plano, não só horizontal como vertical e inclinado, dá ao programa  prestações ainda não 

alcançadas até ao momento por programas de cálculo de estruturas. 

O render e a estrutura 

3053BPara poder visualizar em modo sólido as barras e as lajes da estrutura, estas deverão estar previamente 
introduzidas e dimensionadas, porém não é necessário que a estrutura esteja calculada. No caso das 



sapatas, dos lintéis de fundação e dos muros é necessário que estejam calculados. Aqueles elementos que 
não estiverem dimensionados, não aparecerão na representação sólida. 

3054BTodos os elementos (incluindo as aberturas das lajes) representam-se na sua verdadeira grandeza e 
posição, respeitando-se os posicionamentos ou as rotações que estejam definidas. Também se 
representam as barras fictícias, ainda que se lhes atribua uma característica de transparência para as 
distinguir das barras reais. 

3055BA cada tipo de material (os três que são admitidos pelo programa são Betão, Aço ou Outros) pode-se 
atribuir uma determinada cor e uma textura, de forma a permitir uma imagem mais realista. Também se 

podem definir diversas fontes de luz, tanto focais como direcionais, que proporcionam as sombras próprias 
dos elementos. 

3055Na função ‘Ajudas\Render\Opções…’ é possível definir cor e textura diferenciados para os seguintes 
elementos: 

◼ Armaduras dos Pilares 

◼ Armadura das Sapatas 

◼ Armaduras de Esperas dos Pilares 

 

3056BÉ possível ver em volume ou em sólido, qualquer perspetiva da estrutura, axonométrica ou cónica, e a 
partir de qualquer ponto de vista. Também é possível visualizar toda a estrutura de forma global, só os 
elementos pertencentes a um plano quer seja horizontal, vertical ou inclinado, qualquer barra de forma 
isolada ou qualquer pórtico. 

3057BA visualização sólida da estrutura pode-se utilizar para comprovar a posição de todos os elementos, as 
suas rotações e posicionamentos, o tamanho real das barras, a posição dos eixos geométricos em relação 
às barras introduzidas, etc. 

3058BÉ possível obter imagens sólidas (em volume) da estrutura no ecrã. Versões posteriores permitirão obter 
estas imagens através de ficheiros, em formato AGL (para a sua conexão com o ) e em 

formato dxf 3D (para a sua conexão com outros programas de CAD ou Render). 

Visualizar a estrutura em modo sólido 

A função Sólido 

3059BMediante a função Ajudas>Render>Sólido, é possível indicar que o conteúdo de uma janela se represente 
em modo sólido, de acordo com as opções pré-definidas. Se existe mais de uma janela no ecrã, o programa 
mostrará um ícone em forma de interrogação para que o utilizador indique a janela que deseja ver em 

modo sólido. Não é possível selecionar esta função se estiver a trabalhar no modo 2D, ou seja, visualizando 
um desenho, uma composição de desenhos ou uma armadura. Para deixar de visualizar a perspetiva sólida 
da estrutura, solicitar a função Redesenhar imagem ou qualquer função que implique a atualização do 
conteúdo da janela (zoom, deslocamento de imagem, vista anterior, autocentrado, etc.). 

A função Janela de Render 

3060BMediante a função Ajudas>Render>Janela de Render, é possível indicar que o conteúdo de uma janela 
se representa em modo sólido mediante o render de forma permanente. As janelas do render mostrarão 
a palavra Render no seu título para indicar que são desse tipo. Para desativar o modo de visualização 



 

sólido de uma janela, utiliza-se a mesma função, selecionando a janela do render. Poder-se-á utilizar esta 
função com uma, várias ou todas as janelas do programa. 

3061BSe uma janela possui esta propriedade, cada vez que se redesenhe a imagem, ou que se utiliza uma função 
que implique a atualização do seu conteúdo (zoom, autocentrado, deslocamento de imagem, perspetivas, 
plano à cota dada, plano de pórtico, etc.) o programa recalculará a nova imagem sólida da estrutura. Há 
que ter em conta que se a estrutura for muito complexa ou se possuir muitos elementos, este recalculo 
poderá requerer um tempo considerável se não se dispuser de hardware específico para a aceleração de 
gráficos em 3D. 

3062BAs janelas do render, as multijanelas e a seleção de elementos 

3063BSe na caixa Ajudas>Render>Opções... ativar a opção Desenhar modelo em modo arame, é possível 
selecionar elementos (barras, nós, sapatas, lajes, etc.) nas janelas do render, tal como nas restantes 
janelas. Se esta opção não estiver ativada, que é a opção pré-definido, e se selecionar alguma função que 
requeira seleção gráfica, o ponteiro do rato indicará, sobre as janelas do render, um cursor em forma de 
stop, impedindo a realização da função nessas janelas. 

3064BSe não se tiver ativada a opção Desenhar modelo em modo arame pode-se combinar a seleção de 
elementos nas janelas que não sejam do render para obter resultados na janela do render. Por exemplo, 
se desejar modificar o plano de visualização de uma janela de render, através da função Plano paralelo a 

XY, dever-se-á ter no  outra janela que não seja de render e proceder da seguinte forma: 

◼ 6347BSelecionar a função Geometria>Plano>Paralelo a XY. O ponteiro do rato adotará nesse 
momento a forma de interrogação, sendo necessário indicar a janela na qual se deseja 
modificar o plano de trabalho. 

◼ 6348BAssinalar com o botão direito do rato a janela do render. O ponteiro do rato modificará assim 

a sua forma para indicar que selecione um nó da estrutura. 

◼ 6349BSelecionar, em qualquer outra janela (que não seja uma janela do render) o nó através do 
qual se deseja que visualizar o novo plano de trabalho na janela do render. 

Opções 

3065BDentro da caixa de diálogo Ajudas>Render>Opções... a opção Desenhar ábacos de LM e LF permite 
desativar o desenho dos ábacos de lajes maciças e de lajes de fundação, quando tenham a mesma 
espessura que a laje. Só se deve ativar a opção quando se quiser comprovar, em modo sólido, a posição 
dos ábacos. 



 

3066BEsta caixa de diálogo apresenta quatro submenus nos quais se agrupam as seguintes opções: 

◼ 6350BGeral. Neste grupo podem-se selecionar as seguintes opções: 

Grupo Imagem 

323BDesenhar cor sólida  Quando se selecionarem estas opções, representar-se-ão o céu e/ou o solo 
mediante uma cor ou uma textura, de acordo com a opção anterior. 



 

 
3067BImagem da estrutura utilizando Desenhar Sólido e ativando Desenhar arestas 

324BDesenhar textura Quando se selecionar esta opção, cada material (betão, aço e outros), o céu 
e o solo, visualizar-se-ão com a textura que se indique. Quando não se 
selecionar esta opção, cada material, o céu e o solo, visualizar-se-ão com a 
cor que se indique. Esta última opção é a de defeito. A visualização com 
texturas produz imagens de maior realismo, no entanto requerem mais tempo 
de cálculo. 

325BDesenhar linhas ocultas Representa somente a linha exterior dos elementos, sem cor de 
preenchimento. 



 
3068BImagem utilizando Desenhar Linhas Ocultas 

3069BDesenhar textura.  Quando se selecionar esta opção, cada material (betão, aço e outros), o céu e 
o solo, visualizar-se-ão com a textura que se indique. Quando não se selecionar 
esta opção, cada material, o céu e o solo, visualizar-se-ão com a cor que se 
indique. Esta última opção é a de defeito. A visualização com texturas produz 
imagens de maior realismo, no entanto requerem mais tempo de cálculo. 

3070BDesenhar modelo em modo arame.  

3071BQuando se fixar esta opção, o programa desenhará o render da estrutura ao 
qual se irá sobrepor o desenho em modo arame da mesma de acordo com todas 
as suas opções: desenho de Ações, seções, números de nós, etc. Este modo de 
representação permite que as janelas de render tenham a mesma 
funcionalidade que as restantes janelas: seleção de nós e barras, definição de 
planos de trabalho, atribuição de seções… Também permite ter uma visão sólida 
da estrutura simultaneamente com a sua representação gráfica de Ações, 
diagramas de esforços, de deslocamentos, etc. 



 

 

3072BCota do solo em centímetros.  

 3073BPara o programa, o solo é um plano horizontal infinito, situado na cota que se 
indique neste campo. Quando se selecionar a opção Desenhar solo, visualizar-
se-á o plano do solo, que ocultará todos os elementos (barras, sapatas, muros, 
etc.) situados por debaixo desta cota. 

326BDesenhar arestas  Permite ativar/desativar o desenho de uma linha negra como limite dos 
elementos. Esta opção não pode selecionar-se no modo Desenhar linhas 

ocultas. O funcionamento dessa opção mostra-se nas seguintes imagens: 

 
327BImagem utilizando Desenhar Sólido e ativando Desenhar arestas 



 
328BImagem utilizando Desenhar Sólido e desativando Desenhar arestas 

Grupo Fator de Transparência (0,0 – 1,0) 

7572BNeste grupo permite-se definir um grau de transparência entre 0,0 (totalmente transparente) a 1,0 
(totalmente opaco) em diferentes elementos: 

Barras e Vigas de laje 

Barras fictícias 

329BMuros de qualquer material, incluindo paredes de contenção. 

330BSapatas. 

331BLajes  de qualquer tipo. 

332BÁbacos  de lajes reticulares e lajes maciças. 



 

 
5694BImagem com valores de 0,5 para transparência de muros e 0,5 de transparência de lajes e ábacos 

 
5695BImagem com valores de 0,5 para transparência de barras 

 



Tamanho das imagens no modo sólido 

As visualização no modo sólido obtidas com a função Ajudas > Render > Sólido podem-se guardar num 
ficheiro no formato BMP, JPG, GIF ou PNG através da função Ajudas > Render > Guardar Imagem…. 
Também podem-se copiar para o ‘clipboard’ com a função Edição > Copiar imagem Vetorial. 

Em ambos os casos, o tamanho da imagem, em mega pixels (milhões de pixels ou pontos), fixa-se nas 
opções de sólido, na função Ajudas > Render > Opções…, na opção Tamanho do BMP ao exportar ou 

copiar a imagem do separador Geral. 

A título orientativo, uma imagem inserida numa folha tamanho A4, com uma resolução de impressão de 

300 DPI (pontos por polegada), equivale a 5 mega pixels aproximadamente. 

◼ 6351BCores e Texturas. Neste grupo define-se a cor e a textura de cada material (Betão, Aço ou 
Outros) mediante as opções: 

 

Cores consoante o tipo de elemento 

Nas opções de visualização no modo sólido da estrutura (Ajudas > Render > Opções…) pode definir-se 
uma cor diferente para cada combinação de material – tipo de elemento. 

 

3074BComponentes RGB.  A cor pode-se fixar indicando as suas componentes RGB: vermelho (Red), 
verde (Green) e azul (Blue). Cada componente poderá ter um valor entre 0 e 
255. À direita existe um quadro no qual se atualiza a cor em função dos 
valores que se introduzam. Também existe o botão ?, que permite aceder à 
caixa standard de seleção de cores do Windows. 



 

  

◼ 333BTextura.   Neste grupo é possível indicar a textura desejada. A textura define-se mediante 
um desenho em formato BMP, que por exemplo, pode ser realizada mediante programas de 
desenho como o MS-Paint, ou obter-se através de uma fotografia mediante um scanner. Neste 
grupo existe um retângulo no qual se representa a textura atualmente selecionada. 

Para atribuir a textura, pressione no botão Novo…, com o qual aparecerá a caixa standard  

dos ficheiros do MS-Windows na qual se seleciona o ficheiro desejado. O ficheiro poderá  

estar situado em qualquer pasta ou unidade de disco, ainda que seja recomendável que se 
situe na mesma pasta que as restantes bases de dados do programa (a pasta indicada no 
menu Ficheiro>Preferências…> Vários, que habitualmente tem o valor C:/TRICALC…). Com o 
programa são fornecidos os ficheiros Hormigón.bmp (Textura do betão), Acero.bmp (textura 
do aço) e Otros.bmp (textura de outros materiais). 

335BO fator x permite indicar um valor de repetição da textura atribuída. Um valor de 1 obriga a 
que o bmp da textura se ajuste a um retângulo de 2,00 x 2,00 metros, independentemente 
do número de pixéis do ficheiro bmp. Um valor de n obriga a que o bmp da textura se repita 
n x n vezes num retângulo de 2,00 x 2,00 metros. O botão >>  faz com que na caixa se 
represente a textura com o fator de repetição atribuído. 

◼ 6352BPaisagem. Neste grupo fixa-se a cor e a textura do solo e o céu. A sua funcionalidade é 
idêntica à do grupo Cores e texturas. O desenho do céu e/ou do solo é opcional. 

◼ 6353BLuzes. Neste grupo definem-se as luzes que iluminam o modelo. As fontes de luz que se 
podem definir no programa são de dois tipos: luzes solares e luzes focais. As luzes solares 
caracterizam-se por terem as direções dos seus raios de luz sempre paralelas e em todas as 
direções. As luzes focais ao contrário, caracterizam-se por terem as direções de todos os seus 
raios coincidentes no ponto de aplicação da luz, e possuírem um ângulo de difusão que define 
a concentração da luz.  



 

7573BÉ possível ter definidas e ativadas de forma simultânea até sete fontes de luz, sejam elas todas solares, 
focais ou ambas.  

7574BPara além das luzes solares e focais define-se uma iluminação geral de toda a estrutura, chamada luz 

ambiente.  

7575BO grupo Luz Ambiente permite atribuir uma intensidade à essa mesma luz e os seus valores variam 
entre 0.0 e 1.00 (nula e máxima, respectivamente), assim como a cor da luz, mediante as componentes 
RGB da mesma. Tal como nas restantes funções nas quais é necessário definir as componentes RGB 
de uma cor, esta operação pode-se realizar quer de forma analítica quer pressionando o botão ? e 
aceder à caixa de diálogo que mostra o mapa de cores. 

7576BO grupo Luzes Solares e Focais permite ativar ou desativar as fontes de luz simultâneas, marcando os 
campos de verificação correspondentes. Para definir as características de uma fonte de luz é necessário 
selecionar a linha correspondente à luz e no campo Tipo assinalar a opção Solar ou Focal. Ao assinalar 
uma ou outra opção desenha-se um ícone em forma de sol ou de lâmpada para identificar cada opção. 
As luzes que não estão ativadas não se consideram, tal como se estivessem apagadas. 

7577BQuando uma fonte de luz está ativada é possível aceder à definição das suas propriedades pressionando 
no botão Propriedades.... Aparece uma caixa de diálogo diferente segundo se trate de uma luz solar 
ou focal. Se a luz é focal definem-se as seguintes variáveis: 

336BPosição A posição da luz através das suas coordenadas gerais XYZ em centímetros. 

337BDirecção A direção do raio de luz médio, definida em eixos gerais.  

338BÂngulo O ângulo de abertura do cone de luz, em graus sexagesimais. O seu valor 
pode ser qualquer um entre 0 e 180 graus e de 360 graus. No caso de 360 
graus, a emissão de luz produz-se em todas as direções.  

339BIntensidade A intensidade da luz, com valores entre 0.00 e 1.00. 

340BExpoente e Atenuação  A distribuição da intensidade dentro do cone de luz pode controlar-se através 
de duas variáveis: a atenuação e o expoente. A atenuação define um fator 
que multiplica a intensidade da luz. O expoente, cujo valor pré-definido é zero, 
permite controlar o fator de concentração da luz. A intensidade da luz é maior 



 

no centro do cone da luz, e é atenuada até aos limites do elemento. Para 
valores mais elevados da variável expoente, produz-se uma iluminação mais 
focal sobre o elemento. 

341BCor As componentes RGB da cor.  

3075BA luz solar permite definir a sua direção pelos valores do azimute e elevação, assim como as componentes 
RGB da sua cor. 

   

Função Guardar BMP 

3076BEsta função que está contida no menu Ajudas>Janela>Render permite criar um ficheiro raster, de formato 
BMP, que inclua o conteúdo de uma janela. É possível utilizar esta função com as janelas de render ou 
com qualquer outra janela 3D. 

3077BA utilidade desta função consiste em poder incorporar na composição de planos, perspetivas parciais ou 
gerais da estrutura. A função Importar Desenho... do menu Resultados> Composição Planos permite 
incorporar numa composição de planos, desenhos em formato DXF, DBU ou BMP, podendo-se aplicar aos 
ficheiros BMP importados, todas as funções existentes para os desenhos vetoriais: Modificar Escala, Mover 

Desenho... 

3078BA função Editar Tricalc.Cad, não se pode utilizar para os ficheiros BMP incorporados numa composição de 
planos. Pode-se utilizar qualquer programa de edição de ficheiros raster do MS-Windows como por exemplo 
o Paint de MS-Windows. 

3079BUma vez selecionada a função de importação do ficheiro BMP, se existirem várias janelas gráficas, é 
necessário indicar a janela na qual se irá colocar o desenho/imagem BMP. De seguida introduz-se o nome 

do ficheiro a criar. É aconselhável colocar o ficheiro dentro da pasta da estrutura. 

Redesenhar  

  

342BA função Redesenhar do menu Ajudas permite atualizar no ecrã o desenho da estrutura. 
Consideram-se as opções de desenho, de numeração de barras e nós, de Ações, de seções, 
etc., que estejam ativas, a fim de redesenhar a estrutura. 

3080BEsta função não modifica os valores das vistas. 



Rebater  

  
343BQuando se define um plano de trabalho, no menu Geometria>Plano, utilizando a função 
Rebater a posição da câmara situa-se segundo o vetor perpendicular ao plano definido. 

3081BEsta função é útil quando se define um plano horizontal, e se quer trabalhar em planta, ou quando se 
define um plano vertical, e se quer trabalhar em alçado, e em geral para trabalhar sobre um plano em 
verdadeira grandeza. 

3082BEnquanto não se tiver definido um plano, a função permanece desativada. 

Perspetivas 

3083BEste dispositivo permite modificar de forma interativa os valores do menu de VISTAS. Cada um dos nove 
botões está dividido em duas partes, com significados opostos: se um botão permite ver para a esquerda, 
o oposto permite ver para a direita. 

 

3084BO significado de cada um dos botões é o seguinte:  

  3085BFaz girar a estrutura para a direita e para a esquerda. Modifica o valor do ângulo de azimute no 

menu Vistas... 

  3086BFaz girar a estrutura para cima e para baixo. Modifica o valor do ângulo de elevação no menu  
Vistas... 

  3087BFaz girar o plano do quadro relativamente à linha de visão. Modifica o valor do balanço no menu 
Vistas... 

  3088BDesloca a estrutura para a esquerda e para a direita. Modifica as coordenadas do ponto de mira 
no menu Vistas... 

  3089BDesloca a estrutura no ecrã para cima e para baixo. Modifica as coordenadas do ponto de mira 
no menu Vistas... 

  3090BDesloca a estrutura dentro da linha de visão mais perto ou mais longe. As aproximações 

implicam uma acentuação na perspetiva, no caso da cónica. No caso da axonométrica não tem 
nenhum efeito. Modifica o valor da distância da estrutura no menu Vistas... 

  3091BMuda o ângulo desde o qual se olha para o objeto para a direita e para a esquerda. O efeito 
produzido é similar a uma rotação lateral da cabeça do observador. 

 3092BMuda o ângulo desde o qual se olha para a estrutura, para cima e para baixo. 

  3093BControla a abertura da objetiva, desde grandes teleobjetivas até aos de grande abertura 
angular. Pode chegar-se a alcançar grandes deformações da perspetiva. Modifica o ângulo de 
abertura no menu Vistas...  



 

Imprimir Janela  

  
344BCom esta função faz-se a impressão na impressora ou plotter, da imagem do ecrã. A impressão 
realiza-se com as opções de gráficos que estejam ativadas no momento de chamar a função. 

3094BQuando se tem definido um plano de trabalho, só se imprimem as barras visualizadas no ecrã. 

3095BQuando se chama a função, aparece uma caixa de diálogo para poder cancelar o processo de impressão. 

3096BEsta função é equivalente ao Gráfico de Geometria do menu Resultados>Gráficos. 

Escala Real  

  

345BEsta função permite representar no ecrã o gráfico, plano de armaduras, quadro de pilares e 
plantas com a mesma escala que apareceria na impressora pré-determinada. A sua utilidade 
reside no controlo do aspeto de todos os elementos gráficos (textos, linhas, separações...), sem 
necessidade da sua impressão. 

3097BÉ preciso pressionar o botão esquerdo do rato, para indicar o centro da área de papel a visualizar. 

Funções de configuração 

3098BDentro do menu Ajudas existem uma série de funções que permitem personalizar a aparência do 
programa. Nenhuma afeta, os cálculos realizados. 

Preferências ecrã  

  

346BNa função Ajudas>Preferências ecrã... é permitido selecionar o tipo de letra para utilizar nos 
textos que se representam no ecrã e em impressora. O tipo de letra que se seleciona em 
Ficheiro>Impressora>Formato Página... é a que se utiliza para os cabeçalhos das saídas 
gráficas e para as listagens. 

 

3099BOs textos que são afetados pelo tipo de letra selecionado são: 

◼ 6354BNumeração de barras e de nós. 

◼ 6355BNome das barras, dos pórticos, das sapatas, das lajes e dos muros. 

◼ 6356BTodos os textos utilizados na representação dos planos de armaduras de barras, de lajes e de 
fundação. 

3100BO tipo de letra utilizado pré-definido é Arial. 



3101BA altura e a expansão (aspeto) dos textos define-se nos mesmos menus que em versões anteriores, não 
afetando o tamanho selecionado na caixa de seleção de tipos de letra. 

3102BPode-se alterar a direção de impressão dos textos verticais, selecionando que a sua representação se 
realize à direita ou à esquerda, consoante as especificações das normas UNE ou DIN. Esta possibilidade, 
que afeta os textos do programa, seleciona-se na caixa de diálogo da função Ajudas>Preferências ecrã…. 

Na função Ajudas > Preferências ecrã, existe uma nova opção para poder ativar ou desativar a função 
‘Orbitar’ ao manter pressionado o botão principal do rato. Na versão anterior, esta funcionalidade estava 
sempre ativa. 

 

Etiquetas emergentes 

A partir da versão 8.1, na caixa de diálogo Ajudas > Preferências ecrã aparece um novo botão Opções 
junto à opção Etiquetas emergentes que permite indicar a informação que se pretende visualizar com esta 
ferramenta. 

 
Este botão dá acesso a uma janela na qual se pode selecionar se pretende que as etiquetas emergentes 
contenham informação de geometria, de resultados ou ambos. Em versões anteriores do programa só se 
mostravam informações de geometria. 



 

 
Caso se escolha informação de resultados das barras, aparecerá a informação, com o formato das listagens 

resumidas, dos esforços da secção da barra no ponto em que se encontre o cursor. 

Caso se escolha informação de resultados dos nós poder-se-á selecionar entre deslocamentos, reações, 
tensões do terreno em lajes de fundação e tensões em nodos de paredes resistentes. A informação que 
se exibe é similar à listagem resumida. 

Se a estrutura não está calculada, só se poderá mostrar a informação da geometria. Caso só se tenha 
indicado que apareça a informação de resultados e a estrutura está por calcular, não aparecerá nenhuma 
etiqueta emergente. 

 



Etiquetas emergentes de ações 

Nova opção de etiquetas emergentes que permite adicionar as ações da barra, nó, laje reticular, laje 
maciça ou parede resistente sobre o elemento em que colocarmos o cursor. 

No caso das ações de um plano que tem lajes reticulares, lajes maciças ou paredes resistentes, aparecem 
na etiqueta emergente 2 tabelas: a primeira mostra as ações atribuídas diretamente à laje ou parede; a 
segunda mostra as ações introduzidas no plano e não atribuídas diretamente à laje ou parede. 

 
As opções de listagens de ações não afetam as ações que aparecem na etiqueta. Na etiqueta aparecem 

sempre todas as ações de todos os tipos, excetuando as ações do sismo de um determinado modo de 
vibração. Limita-se a 64 o número máximo de ações que podem aparecer na etiqueta e são ordenadas 
pelo seu tipo de ação, em ações em barra ou em Nó. 

Etiquetas emergentes em paredes resistentes 

Ao situar o cursor sobre o nome de uma parede resistente aparece informação sobre a geometria da 
parede (e as ações da parede e as ações do plano caso se encontre ativada essa opção). 



 

 

Espessura de linha 

3103BDentro do menu de Ajudas aparece uma nova função Espessuras de linha... que permite definir a 
espessura da linha fina e grossa em mm, entre as várias espessuras do separador de espessuras de 
Tricalc.Cad. O programa comprova a resolução do dispositivo para calcular a grossura das linhas em 
unidades do dispositivo de impressão. Permite-se unicamente 2 tipos de espessuras: Linha fina, utilizado 
para todos os desenhos e Linha grossa utilizada para o desenho dos reforços. 

 

Função Anterior  

  
347BSeleccionando esta função ativa-se de novo a última função utilizada. 

Janela de Ajuda  

  
348BQuando esta função está a funcionar, incorpora-se uma janela de mensagens de ajuda na parte 
inferior do ecrã do programa. 

3104BCada um dos menus e das funções do programa representa na janela de ajuda uma mensagem que 
descreve o seu funcionamento, possibilitando uma maior facilidade de uso do programa, sobretudo na fase 
de aprendizagem. 



Barras de Scroll  

  

349BEsta função repõe ou retira as barras de scroll horizontal e vertical que aparecem no lado direito 
e inferior do ecrã. As barras de scroll permitem a deslocação da imagem nas quatro direções do 
ecrã, direita, esquerda, para cima e para baixo, da mesma forma que a função Deslocar 

imagem. 

Escalas 

3105BNesta caixa de diálogo podem-se modificar as escalas de:  

◼ 6357BGráfico de Deslocamentos. 

◼ 6358BModos de vibração. 

◼ 6359BDiagramas de Momentos Fletores Y e Z, e Momentos Torsores. 

◼ 6360BDiagramas de Esforços Transversos Y e Z. 

◼ 6361BDiagramas de Esforços Axiais. 

◼ 6362BGráfico de Ações Pontuais. 

◼ 6363BGráfico de Ações Lineares. 

◼ 6364BAltura dos textos. Em centímetros. 

◼ 6365BAspecto dos textos. O aspeto é o quociente entre a altura e a largura. 

◼ 6366BTamanho do desenho de nós (pequeno, médio, grande). 

 

3106BAs opções armazenam-se em disco para posteriores utilizações do programa. São opções comuns a todas 
as estruturas. 

Menus flutuantes sensíveis ao contexto 

3107BEm função do que se estiver a visualizar no ecrã (a geometria, a armadura de um pórtico, um desenho, 
etc.), ao pressionar o botão direito do rato, aparecerá junto a este um menu flutuante ou popup com as 
funções mais habituais. É equivalente utilizar este menu a utilizar o menu geral. Não é possível aceder a 



 

estes menus durante a execução de uma função (por exemplo se está a realizar um zoom). Existem os 
seguintes menus flutuantes no programa: 

350BGeometria 3D  Quando se visualiza a geometria da estrutura, existe um menu flutuante com 
os submenus Barra, Nó e Plano. 

351BDesenhos.  Contém as funções do menu Resultados>Desenhos. 

352BArmadura de pórticos.  Contém as funções de Opções..., Desenhar Pórtico, Pórtico Seguinte, Pórtico 

Anterior, Modo 2D e o menu de retocar armaduras de vigas e de pilares. 

353BArmadura de vigas.  Contém as funções de Opções..., Desenhar Viga, Viga Seguinte, Viga Anterior, 
Modo 2D e o menu de retocar armaduras de vigas e de pilares. 

354BQuadro de pilares.  Contém as funções de Opções..., Modo 2D e o menu de retocar armaduras de 
pilares. 

355BComposição.  Contém as funções do menu Resultados>Composição exceto as de Compor... 
e Automática.... 

356BQuadro de Sapatas.  Contém as funções de Opções... e Modo 2D. 

357BArmadura dos Lintéis de Fundação.  

 358BContém as funções de Opções..., Desenhar Lintel, Lintel Seguinte, Lintel 

Anterior, Modo 2D e o menu de retocar armaduras de lintéis de fundação. 

359BArmadura de Muros de Cave.  

 360BContém as funções de Opções..., Desenhar Muro, Muro Seguinte, Muro 

Anterior, Retocar Armadura... e Modo 2D. 

Personalizar as barras de ferramentas 

3108BAs barras de ferramentas com o sistema standard de personalização permite várias possibilidades, tal 
como, as sugestões que aparecem ao parar o rato sobre um ícone, com informação como se mostra na 
seguinte imagem. 

 
3109BAo selecionar a função Ajudas > Ver > Barras de Ferramentas > Personalizar… do menu ou selecionar a 
função Adicionar ou eliminar botões > Personalizar… situada no extremo direito de cada barra de 
ferramentas, aparecerá a seguinte caixa de diálogo. 



 
 

3110BNota: Parte dos textos dos separadores desta caixa de diálogo provêm das bibliotecas ‘MFC’ fornecidas 
por Microsoft e aparecem no idioma do sistema operativo instalado no computador (caso esse idioma seja 
um do suportados) ou em inglês (se o idioma não for suportado). Atualmente Microsoft suporta para estas 
bibliotecas 10 idiomas, entre os quais está o Espanhol (Espanha) mas não está o Português (nem de 
Portugal nem do Brasil) nem o Catalão. 

3111BNo separador Comandos, aparecem os seguintes elementos: 

361BOpção Descrição 

362BCategorias Esta listagem permite selecionar entre as várias categorias de funções. Cada menu 
do programa é uma categoria, mas em Todos os comandos aparecem todas as 
funções do programa. 

363BComandos Nesta listagem aparecem todas as funções da categoria selecionada. Ao selecionar 
uma função, aparece a sua descrição na zona inferior da caixa. Pode arrastar-se 
(mantendo selecionado com o botão primário do rato) uma função desta listagem 
e inseri-la em qualquer das barras de ferramentas visíveis no ecrã, de forma que a 
função se adicione à barra de ferramentas. 



 

 
 

3112BNo separador Barras de Ferramentas é possível indicar que barras de ferramentas se deseja ter no ecrã 
para além de poder definir novas barras de ferramentas. 

364BOpções Descrição 

365BBarras de Esta lista permite selecionar as barras de ferramentas que se pretende ter no ecrã. 
O programa fornece-se com um completo conjunto de barras de ferramentas. 

366BRepor Ao selecionar este botão, a barra de ferramentas selecionada na lista de Barras de, 
volta ao seu estado original quando se instalou o programa. Não é possível utilizar 
esta função sobre as barras de ferramentas criadas pelo utilizador. 

367BRepor tudo Ao carregar neste botão, todas as barras de ferramentas fornecidas com o 
programa voltam ao seu estado original, tal como, quando se instalou Tricalc. 

368BNovo… Permite criar uma nova barra de ferramentas, à que poderá adicionar funções 
desde o separador Comandos. 

369BMudar o nome… Permite alterar o nome da barra de ferramentas selecionada na lista de Barras de. 
Só é possível mudar o nome das barras criadas pelo utilizador. 

370BEliminar Permite eliminar a barra de ferramentas selecionada na lista de Barras de. Só é 
possível eliminar as barras criadas pelo utilizador. 

371BMostrar etiquetas de texto  

  372BAo selecionar esta opção, a barra de ferramentas selecionada mostra, sob o seu 
ícone, o nome da função, como mostra a imagem seguinte. 

 

 



 
 

3113BO separador Teclado permite adicionar, modificar ou eliminar teclas aceleradoras a qualquer função do 

programa. Pode também definir mais do que uma tecla aceleradora para a mesma função. Inicialmente, 
Tricalc fornece-se com as mesmas teclas aceleradoras como nas versões anteriores. 

3114BAs teclas aceleradoras atualmente associadas mostram-se sempre no menu do programa, como na 
seguinte imagem 

 

 

373BOpção Descrição 

374BCategoria Permite selecionar entre as várias categorias de funções do programa. Cada 
categoria corresponde a cada um dos menus principais do programa. 



 

375BComandos Nesta lista pode selecionar a função sobre a que se pretende criar, modificar ou 
eliminar as teclas aceleradoras. Na parte inferior aparece a descrição da função 
selecionada. 

376BDefinir Não tem utilidade nesta versão do programa. 

377BTeclas atuais Indica-se aqui a tecla ou teclas aceleradoras atualmente associadas à função 
selecionada. 

Pressionar nova tecla de aceleração 

 378BSe o cursor estiver neste campo, selecione no teclado a tecla ou combinação de 

teclas que deseja atribuir à função. Se a tecla ou combinação não estiver atribuída 
a nenhuma outra função do programa aparecerá sob o texto [Sem atribuir], mas 
se já estiver atribuída, indicará que a função já está atribuída. 

379BRemover Permite eliminar a tecla aceleradora selecionada, na lista de Teclas atuais. 

380BRepor tudo Ao selecionar este botão, restabelece-se as teclas aceleradoras originais do 
programa. 

 
 

3115BNo separador Menu pode realizar algumas modificações relacionadas com o menu do programa. Por 
exemplo, pode selecionar com o botão primário do rato o menu Resultados e sem soltar esse botão do 
rato, pode arrastar e soltar o menu noutra posição do menu ou de qualquer barra de ferramentas. Se 

carregar no botão Restabelecer desta caixa, recupera-se o menu original do programa. 



 
 

3116BNo separador Opções podem personalizar-se os seguintes aspetos: 

◼ 6367BMostrar sugestões nas barras de ferramentas. Ao selecionar esta opção, quando se pára o 
rato sobre um ícone das barras de ferramentas, aparece uma sugestão com a descrição da 
função. 

◼ 6368BMostrar as teclas de atalho nas sugestões. Ao selecionar esta opção, passa a aparecer nas 
etiquetas de sugestões, a tecla aceleradora associada a essa função. 

◼ 6369BÍcones grandes. Ao selecionar esta opção, os ícones das barras de ferramentas são exibidos 
com um tamanho maior. 

Modificação do menu e das caixas de ferramentas 

3117BPode arrastar, com o botão primário do rato, qualquer função de um menu, qualquer submenu ou qualquer 
botão de uma caixa de ferramentas para outra posição do menu ou de uma caixa de ferramentas. 

3118BAo carregar com o botão secundário do rato sobre uma função do menu, sobre um submenu ou sobre um 
ícone de uma barra de ferramentas, aparece um menu com as seguintes funções: 

 



 

    

 

◼  6370BRepor valores pré-determinados permite, depois de alguma modificação, voltar às opções 
pré-determinadas para o elemento selecionado. 

◼  6371BCopiar imagem do botão permite copiar para a área de transferência do Windows o ícone 
associado ao elemento selecionado. 

◼  6372BEliminar permite eliminar do menu ou da barra de ferramentas o elemento selecionado. 

◼  6373BImagem permite indicar que só apareça a imagem ou ícone associado à função. Esta opção 

não está disponível para menus. 

◼  6374BTexto permite indicar que só apareça o texto associado à função selecionada. É a única opção 
permitida no menu principal e nos nomes dos submenus. 

◼  6375BImagem e texto permite indicar que apareça tanto a imagem ou ícone e texto da função. 
Esta opção não é permitida no menu principal nem nos nomes dos submenus. 

◼  6376BGrupo de início permite definir um separador antes do elemento selecionado. 

◼  6377BAparência do botão… mostra uma caixa de ferramentas como a indicada de seguida, onde 
para além de aparecerem as opções já indicadas é possível definir o texto da função ou do 
menu. 

◼  

◼  

◼  



Consideração sobre os menus modificados 

3119BAs modificações realizadas no menu podem utilizar-se nas próximas revisões do programa, mas com 
algumas considerações. Quando se instala uma nova revisão do programa que tem novas funções de 
menus, consequência de novas prestações ou de ter adquirido novos módulos, o programa apresenta a 
seguinte mensagem no ecrã: 

 

 

 

◼ 6378B  Utilizar novo Carrega o menu da nova revisão, apresentando todas as funções 

disponíveis e perdendo as alterações realizadas no menu da revisão anterior. 

◼ 6379B  Manter antigo Mantém o menu antigo, o que pode supor não ter disponíveis as 

novas funções. Se adquiriu novos módulos do programa, também não aparecem as 

funções correspondentes a esses novos módulos. 

3120BAo abandonar o programa, se selecionou Utilizar novo quando depois o iniciar, apresenta-se a 

seguinte mensagem: 

 
 

◼ 6380B  Perder antigo significa a perda definitiva do menu existente na revisão anterior.  

◼ 6381B  Manter antigo permite carregar o menu antigo da próxima vez que se inicie o 

programa. Esta opção é equivalente a ter selecionado Manter antigo na pergunta que 

se realiza ao entrar no programa. 



 

3121BO comando Repor do separador Menu, permite carregar o menu pré-estabelecido do programa, sendo 
equivalente a selecionar a opção Utilizar novo ao entrar na aplicação. 

 

3122BSe alterar de idioma do programa, tem o mesmo efeito sobre os menus modificados como se alterasse de 
revisão. 

 

 

3123BAs barras de ícones pré-definidas podem-se modificar e adicionar novas barras de ícones com os ícones 
pretendidos, através da função Ajudas>Personalizar Ferramentas…. Para modificar uma barra existente 
deve-se pressionar novamente o botão Modificar… e, seguidamente selecionar a barra que se pretende 
modificar pressionando de novo o botão Modificar…. Na caixa que se obtém aparecem os ícones da barra, 
para que selecionando-os podem-se retirar ou agregar à barra através dos botões Retirar e Agregar. Com 
as funções Subir e Baixar pode-se deslocar o ícone pela barra até chegar à posição pretendida. Com a 
função Restabelecer volta-se à configuração de ícones pré-definido. 

 

3124BPara criar uma nova barra de ícones, deve-se selecionar a opção Nova… da caixa de diálogo de 
Ajudas>Personalizar Ferramentas…; na caixa de diálogo que se exibe introduz-se um nome identificativo 
da nova barra de ícones. Uma vez que se tenha atribuído um nome, passará a formar parte da lista de 
barras de ícones existentes, podendo agregar-se ou retirar ícones, da mesma forma que com o resto das 
barras. 

 

3125BCom os botões Alterar Nome e Eliminar podem modificar-se os nomes das barras de ícones existentes, ou 
eliminar barras, quer sejam as barras fornecidas pré-definido com o programa, quer as que se tenham 
criado como novas. 

3126BIMPORTANTE: Para modificar o ordenamento dos ícones em cada uma das barras de ferramentas deve 
utilizar-se a lista de ícones que aparece na janela da direita da caixa Modificar…, quer seja arrastando 
com o rato ou com os botões Subir e Baixar. Deve utilizar-se exclusivamente este método, e não se deve 
utilizar a tecla Alt para pressionar diretamente sobre os ícones da toolbar, como outros programas 
desenvolvidos para Windows fazem. 

3127BPara ativar ou desativar toolbars existentes no ecrã pode-se utilizar o menu do botão direito que aparece 
ao pressionar sobre qualquer barra de ícones existente no ecrã. 



Armazenamento e recuperação de configurações  

3128BA função Ajudas >Configurações de Ferramentas… permite guardar diferentes configurações de barras 
de ícones em ecrã através de um nome, a fim de as poder recuperar a qualquer momento. Por exemplo, 
é possível ter uma configuração de ícones para trabalhar com a geometria 3D, e outra distinta para quando 
estiver retocando desenhos, ou outra especial para a composição de planos. 

3129BPara guardar uma configuração personalizada de barras de ícones deve executar a função 
Ajudas>Configurações de Ferramentas…, selecionar num quadro o botão Guardar e atribuir um nome. 
Para recuperar uma configuração armazenada anteriormente deve-se selecionar o nome sobre da lista 
existente e pressionar o botão Selecionar. De igual modo podem-se eliminar configurações existentes 
utilizando o botão Eliminar. 

 

Recuperar barras de ferramentas de versões anteriores 

3130BÉ possível recuperar as configurações das barras de ferramentas da versão anterior, inclusive mesmo que 
já se tenha desinstalado do computador essa versão. Para esse efeito deve ir à janela de 
Ajudas>Configurações de Ferramentas, e pressionar o botão Versões Anteriores..., aparecendo a seguinte 
janela: 

3131BAo selecionar uma das configurações, esta passa a ser a configuração de ferramentas ativa no programa, 
permitindo então armazená-la na versão atual como configuração personalizada e com o nome que 
pretenda. 

Barras de ícones sensíveis ao contexto 

3132BO programa permite utilizar a opção Atualizar configuração consoante o contexto existente na função 
Ajudas>Configuração de Ferramentas…. Quando esta opção está ativada o programa realiza a abertura 
e fecho das diferentes barras de ícones em função do contexto no qual se encontre o programa. 

3133BExistem os seguintes contextos possíveis: 3D, Desenhos 2D, visualização de desenhos de armadura, 
quadros de pilares, quadros de sapatas e composição de folhas. 

3134BO programa armazena, ao alternar entre cada um dos contextos, as barras de ícones que estavam ativas, 
e ao voltar a aceder novamente ao mesmo contexto restitui automaticamente as barras na posição em 
que estavam quando saiu desse contexto pela última vez. 

3135BSe não estiver ativada esta opção, as barras de ícones permanecem inalteradas quando se acede às 
diferentes partes do programa. 



 

Ajudas interativas. A barra de ícones 

3136BPara facilitar e agilizar a utilização do programa existem mais de setecentos ícones que permitem aceder 
a cada função através do pressionar do respetivo ícone, sem necessidade de aceder à função do menu 
desdobrável. Estes ícones estão organizados em distintas barras pré-definidas ou toolbars que se podem 
ativar para o ecrã.  

3137BAs barras pré-definidas existentes e as funções a que correspondem são: 

5794BBarras de ícones 5795BFunções e menus correspondentes 

5796BFicheiro 
5797BMenu Ficheiro 

5798BDxf 
5799BMenu Ficheiros>Importar 

5800BGeometria 
5801BFunções Malha…, Nave…, Renumerar, Reordenar, Apoios… e 
Verificar do menu Geometria 

5802BG.Barras 
5803BMenu Geometria>Barra 

5804BG.Nós 
5805BMenu Geometria>Nó 

5806BG.Pórticos 
5807BMenu Geometria>Pórtico 

5808BG.Sapatas 
5809BMenu Geometria>Sapatas 

5810BG.Vig-Sap 
5811BMenu Geometria>Lintéis de fundação 

5812BG.Aligeirada 
5813BMenu Geometria>Aligeirada 

5814BG.Fung.Alig./Maciças 
5815BMenu Geometria>Fung. Aligeirada-Maciças 

5816BG.Muros de Cave 
5817BMenu Geometria>Muros de Cave 

5818BG.Paredes Resistentes 
5819BMenu Geometria>Paredes Resistentes 

5820BG.Maciços de encabeçamento 
5821BMenu Geometria>Maciços de encabeçamento e Estacas 

5822BG.Planos 
5823BMenu Geometria>Plano 

5824BG.Conjuntos 
5825BMenu Geometria>Conjunto 

5826BAções 
5827BMenu Ações 

5828BSeções 
5829BMenu Seções 

5830BCálculo 
5831BMenu Cálculo 

5832BListagens 
5833BMenu Resultados>Listagens 

5834BGráficos 
5835BMenu Resultados>Gráficos 

5836BArmaduras 
5837BMenu Resultados>Armaduras 

5838BMedições 
5839BMenu Resultados>Medições 

5840BPreparação obra 
5841BMenu Resultados>Preparação obra 

5842BComposição 
5843BMenu Resultados>Composição 

5844BDesenhos 
5845BMenu Resultados>Desenhos 

5846BR. Aligeirada 
5847BMenu Resultados>Desenhos>Aligeirada 

5848BR. Fung.Alig./Maciças 
5849BMenu Resultados>Desenhos>Laje Fung. aligeirada-Maciças 

5850BR.Paredes Resistentes 
5851BMenu Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes 

5852BResultados 
5853BMenu Resultados>Modo 2D 

5854BAjudas 
5855BMenu Ajudas 

5856BAjuda 
5857BFunções Ajuda…,Tutorias… e Acerca de… do menu ? 

5858BOutros 
5859BFunções Esc e Periférico Impressora 

3138BEstas barras de ícones podem mover-se pelo ecrã, pois trata-se de barras flutuantes. Podem-se situar 
sobre a zona ativa da janela flutuando sobre a mesma, ou aderir aos bordos da janela da aplicação, tanto 
aos bordos superior e inferior, como laterais direito e esquerdo. 

3139BA forma de deslocar estas barras é a standard das aplicações Windows, clicando e arrastando, ou seja, 
pressionando com o botão esquerdo do rato numa zona da barra onde não existam ícones e, mantendo o 



botão pressionado, move-la até à posição pretendida. Para aderir estas barras a um dos bordos da janela 
da aplicação, há que repetir a operação e aproximar-se ao lado pretendido até que a barra se disponha na 
posição paralela a esse lateral.  

3140BPara ativar ou desativar barras de ícones, é necessário utilizar a função Ajudas> Personalizar 

Ferramentas… e selecionar as barras que se desejam ativar ou desativar. A opção Ícones grandes desta 
caixa de diálogo, permite aumentar a escala dos ícones automaticamente, para melhorar a sua 
visualização. 

3141BEstas barras podem personalizar-se, e inclusive guardar a configuração das barras. Para esse efeito, 

remete-se para as seções Personalizar Ferramentas e Configurações de Ferramentas deste manual. 

3142BTodas as barras de ícones têm a sua equivalência nas funções do menu, exceto a barra Outros, que pode 
ativar-se através de Ajudas>Ver>Barras de ferramentas>Outros, e que inclui funções específicas, que são 
as seguintes: 

 381BAumentar fonte Permite aumentar o tamanho de letra dos textos que se estão a mostrar n 
esse momento no ecrã. Estes podem corresponder a números de barras ou 
nós numa vista em 3D, ou nomes de seções em croquis, cotagens de 
armaduras num plano de armadura, etc.  

 382BDiminuir fonte Permite reduzir o tamanho da letra dos textos que se estão a mostrar nesse 
momento no ecrã. 

 383BIgualar textos ao maior 

 384B

Este ícone altera o tamanho de todos os textos que se estão a mostrar nesse 

momento no ecrã e iguala-os ao que for maior nesse momento. 

 385BIgualar textos ao menor 

 386B

Este ícone modifica o tamanho de todos os textos que se estão a mostrar 

nesse momento no ecrã e iguala-os ao que seja menor nesse momento. 

Manuais, Vídeos e Ajudas ‘on-line’ 

3143BIncorpora-se um sistema de ajuda baseado no standard de ajudas da Microsoft, que incorpora 
integralmente os Manuais do programa. Cada um dos capítulos do manual representa-se através de um 
ícone em forma de livro, que uma vez desdobrado permite aceder aos diferentes apartados.  

 



 

 

3144BPressionando o separador Pesquisa (Search...) pode-se aceder a um potente sistema de pesquisa de 
conteúdos através de palavras-chave, mostrando-se todos os temas nos quais se encontra a palavra 
introduzida. 

3145BPara a utilização da ajuda é necessário ter instalado no computador o Internet Explorer versão 3.0 ou 
posterior e Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com). 

Vídeos exemplificativos 

3146BNo menu ? incorpora-se uma coleção de vídeos exemplificativos que podem consultar-se desde o próprio 
programa. Nestes vídeos incluem-se exemplos sobre a utilização das funções do programa mais comuns e 
as consultas mais frequentemente realizadas para o departamento de Suporte Técnico. 



 

Acerca de 

3147BA função ?>Acerca de… permite obter informação sobre o nome do programa, sua revisão e copyright. 
Todos os programas Windows têm uma função informativa de similares características. Também aparece 
o nome do utilizador do programa e o seu número de licença. 

 

 





Capítulo 7  

Ficheiro 

Introdução 

3148BO sistema de ficheiros do programa  permite guardar, abrir, apagar e atribuir um novo nome às 

estruturas que se calculem com o programa. Neste capítulo explicam-se todas as operações a realizar com 
o menu Ficheiro.  

 

3149BDepois de ter lido este capítulo, estará em condições de: 

◼ 6382BCompreender o sistema de ficheiros de estruturas do programa . 

◼ 6383BCriar ficheiros de estruturas. 

◼ 6384BGuardar estruturas em disco. 

◼ 6385BCopiar estruturas na mesma unidade ou em diferentes unidades. 

◼ 6386BDar um novo nome a estruturas. 

◼ 6387BEstabelecer as características de configuração da impressora ou plotter. 

◼ 6388BAbandonar uma sessão de trabalho com o programa. 



 

A função Novo... 

3150BEsta função permite definir o nome do ficheiro de uma nova estrutura, a pasta onde se vai armazenar e 
as variáveis incluídas na caixa de Propriedades.... 

 

Unidades, centímetros ou milímetros 

3151BUma opção permite selecionar as unidades, centímetros ou milímetros, que se utilizam para trabalhar com 
o programa. Se selecionar milímetros, as coordenadas dos nós definem-se em milímetros, assim como a 

altura e cotas de muros, espessuras de muros... A caixa de planos, agora mostra coordenadas em 
milímetros. Igualmente se selecionarmos um ficheiro DWG para capturar a geometria, se trabalhar em 
milímetros, permite selecionar os pontos do DWG com esta precisão. 

3152BA janela de visualização de planos de trabalho, quando se trabalha em mm, mostra as cotas com 1 casa 
decimal: 

 

3153BA opção de precisão define-se no momento da criação de uma nova estrutura. Uma vez realizada esta 
seleção, não é possível alterar a precisão. Na função de Ficheiro > Propriedades > Estatística, aparece 
a título informativo a precisão em que se trabalha na estrutura que esteja aberta: 



 

3154BApesar de estar a trabalhar em precisão milímetros, há determinadas dimensões do programa que se 
continuam a representar em centímetros, como os comprimentos dos desenhos de armaduras em betão, 
as dimensões de sapatas, maciços de estacas e as espessuras das lajes. Nos campos de edição de dados 
de coordenadas ou comprimentos, se a precisão for de milímetros, permite-se a introdução com 1 casa 
decimal. 

A função Abrir... 

3155BAparece a caixa de seleção de pastas ampliada com uma janela na qual se pré-visualiza a estrutura, um 
botão com o qual se acede às propriedades da estrutura, e um check Abrir cópia que permite abrir cópias 
da estrutura.  

3156BAs estruturas do  abertas com uma determinada versão, não poderão ser abertas com revisões 

anteriores, pelo que se recomenda guardar uma cópia de segurança dos ficheiros das estruturas e das 
bases de dados utilizadas. 

3157BO programa grava dentro da pasta de cada estrutura o ficheiro DESKTOP.INI onde se inclui um ícone  
a utilizar tanto na caixa da função Abrir... como no Explorador do Windows. 

3158BNa janela de pré-visualização podem utilizar-se sobre a imagem, os botões direito e esquerdo do rato para 
realizar zoom de aproximação e de afastamento, bem como as barras de scroll da janela para deslocar a 
imagem para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. 

Quando se abre uma estrutura, o programa comprova o tipo de pasta na qual esta se encontra. 
Dependendo do tipo de pasta, pode aparecer uma destas mensagens: 

• "A estrutura parece estar localizada numa rede, o que pode provocar erros de leitura e/ou escrita 
durante o cálculo além de uma maior lentidão. É recomendável fechar a estrutura e copiá-la para o 
disco rígido do computador em que se está a executar o programa" 

• "A estrutura parece estar localizada num disco RAM (em memória). Não esquecer de copiar a 
estrutura num dispositivo de armazenamento permanente (um disco rígido, por exemplo) antes de 
desligar o computador" 

• "A estrutura parece estar localizada numa unidade ótica (CD, DVD, Blu-Ray...). É necessário fechar 
a estrutura e copiá-la para o disco rígido do computador em que se executa o programa" 



 

 

Propriedades 

3159BO botão Propriedades… em todas as caixas de diálogo do menu Ficheiros, nas funções de Abrir…, 
Apagar…, Mudar nome…, Copiar… permite verificar distintos tipos de informações relacionados com cada 
estrutura, bem como definir informação adicional. Pode-se definir informação classificada em quatro 
separadores: 

◼ 6389BGeral  

7578BObtém-se informação sobre a data de criação e modificação da estrutura. Exibe-se o tamanho em bytes 
de todos os ficheiros da subpasta ou pasta da estrutura. 

 

◼ 6390BResumo  

7579BPermite definir diferentes textos: Título, Estrutura, Autor, Organização e Comentários 

 



◼ 6391BEstatísticas  

7580BExibe informação sobre Tempo total de edição, Versão dos ficheiros, Revisão, Número de barras reais, 
Número de nós reais, Número total de barras, e Número total de nós. 

 

◼ 6392BEstado de Cálculo   

7581BIndica os cálculos efetuados na estrutura, até ao momento. 

 

 



 

Abrir Cópia 

Quando está ativada a opção Abrir Cópia da função Ficheiro>Abrir... o programa abre a estrutura que se 
selecione numa nova pasta cujo conteúdo são os ficheiros copiados da estrutura original.  

  

Uma caixa de diálogo permite selecionar o nome que se pretende atribuir à cópia, ainda que o programa 
sugira o mesmo nome da estrutura original, seguido de “- cópia”. Também é possível modificar a pasta na 
qual se pretende instalar a cópia. 

Recomendações relacionadas com as opções do 
programa 

Leitura de estruturas de versões anteriores 

3165BQuando se leem estruturas de versões ou revisões anteriores, o programa, além de ler a própria estrutura, 
tenta conservar as opções com as quais se realizou o cálculo dessa estrutura. Nas novas opções, que não 
existiam na versão da qual precede a estrutura, tenta-se adotar valores que impliquem resultados similares 
aos originais. No entanto, por vezes esta situação não é de todo possível, como ocorre nos seguintes 
casos: 

◼ 6393BAlteração na norma ou regulamento selecionado ou substituição de uma norma por outra. 

7582BEm alguns casos, o programa mantem ambas as normas (por exemplo, EH91 e EHE), podendo o 
utilizador, quando abre uma estrutura calculada com a norma antiga, optar por mudá-la para a nova 
ou não. Por exemplo, uma estrutura calculada com a EH-91 numa versão de Tricalc que não tinha 
implementada a EHE, ao ser lida numa versão mais moderna o programa pergunta se pretende calcular 
agora com EHE (ou EHE-08). Nesse caso, e em opções que eram permitidas pela norma antiga (um 
betão H-175 na EH-91, por exemplo) que já não é possível na nova (EHE não permite um betão armado 
de fck tão baixo), pelo que o programa não pode manter as opções da versão original. 



7583BEm alguns casos, o programa não mantem ambas as normas. É o caso, por exemplo, da ACI 318-99 
que se substituiu pela ACI 318M-11 ou os Eurocódigos Estruturais Experimentais (normas ENV) que 
foram substituídos pelas suas versões definitivas (normas EN). Nesses casos, o programa altera a 
norma original pela nova e, como no caso anterior, é possível que alguma opção possa alterar-se por 
não ser permitida pela nova norma. 

7584BExistiram, ao longo das versões do programa combinações de normas que atualmente não são possíveis 
de selecionar. Por exemplo, EHE para betão e CTE para aço foi uma combinação permitida na versão 
6.3 que atualmente não é possível selecionar (atualmente pode-se selecionar EHE-08 para betão e CTE 

para aço ou então EHE para betão e NBE EA-95 para aço). 

7585BEm alguns casos, as opções da estrutura original são válidas na nova normativa (pelo que se conservam 
ao ler a estrutura na nova versão), ainda que não sejam os valores pré-definidos da nova norma. É o 
caso, por exemplo, dos coeficientes de majoração ‘normais’ na EHE, que, sendo válidos em EHE-08, 
são maiores que os valores pré-definidos da EHE-08. 

◼ 6394BNovas funcionalidades que modificam o cálculo / comprovação da estrutura. É o caso, por exemplo, do 
cálculo da resistência ao fogo que surgiu na versão 7.2, o que implicou que não se puderam manter 
opções relacionadas com o fogo de versões anteriores. 

3166BÉ muito recomendável que quando se lê uma estrutura procedente de uma versão anterior, se 
verifiquem todas as opções do programa, utilizando por exemplo o relatório de dados de cálculo. Especial 
atenção deve ser prestada aos materiais e aos coeficientes parciais de segurança ou simultaneidade. 

3167BAlém disso, se a nova versão do programa não aporta uma nova funcionalidade ou norma necessária para 
continuar o cálculo de uma estrutura começada com uma versão anterior, pode ser preferível manter 
instalada a versão anterior do programa e concluir o cálculo com ela. 

Mudança de norma de uma estrutura 

3168BQuando se muda de norma numa estrutura (Ficheiro > Preferências, ficha Normativas), selecionam-se as 
opções relacionadas com essa norma previamente armazenadas. Ter em consideração que algumas opções 
são comuns a várias normas pelo que não variarão os seus atuais valores ao mudar de norma. É o caso, 
por exemplo, dos coeficientes de simultaneidade, , da EHE, EHE-08, CTE, EAE e Eurocódigos Estruturais. 

3169BCaso pretenda utilizar os valores pré-definidos da norma pode utilizar a função ‘Ficheiro > Opções > 
Opções pré-definido’. 

3170BÉ portanto muito recomendável que quando se mude de norma, se verifiquem todas as opções do 
programa, para o que pode ser muito útil o relatório de dados de cálculo. Especial atenção deve ser 
prestada aos materiais e aos coeficientes parciais de segurança ou simultaneidade. 

 

Criação ou modificação de estruturas em unidades de 
rede 

3171BAs funções Novo... e Abrir... permitem criar ou selecionar estruturas dentro dos discos rígidos locais do 
computador ou de qualquer disco rígido da rede, sem necessidade de criar previamente uma unidade 
lógica. A utilização é idêntica à do Explorador do Windows, pelo que se omite a sua explicação. 



 

Galeria de Estruturas 

3172BCom a função Ficheiro > Galeria… é possível mostrar, de uma dada pasta, as estruturas que nela se 
encontrem, em forma de mosaico de miniaturas, tal como mostra a seguinte imagem: 

 
3173BA pasta de estruturas inicialmente apresentada é a pasta definida como ‘Pasta de Trabalho’ dentro do 
separador Vários de Ficheiro > Preferências…, apesar de se poder selecionar qualquer outra pasta, 
escrevendo-a no campo correspondente ou selecionando-a de forma gráfica com o rato carregando no 
botão ➔ situado à direita desse campo. 

3174BO botão Atualizar permite atualizar o conteúdo da caixa, com as estruturas da pasta atualmente 

selecionada. 

3175BAtravés dos campos de verificação Ver estruturas e Ver estruturas comprimidas, podem visualizar-se as 
estruturas contidas na pasta e também os ficheiros comprimidos pelo próprio programa em formato .zip 
correspondentes a estruturas que estejam contidos na pasta selecionada. 

3176BAtravés dos botões de seleção Ordenar por nome e Ordenar por data, pode ordenar por nome ou por data 
respectivamente as estruturas e ficheiros que se visualizem, tanto por ordem decrescente como por ordem 
crescente (se selecionar a opção Ordem inversa). Para estruturas comprimidas, a data é determinada pela 
data do próprio ficheiro .zip. Para estruturas não comprimidas a data corresponde à última vez que se 
guardou a estrutura. 

3177BSob de cada miniatura aparece um texto com o seu nome e a data do ficheiro (as estruturas comprimidas 
têm sempre um nome terminado em .zip). Ao selecionar uma estrutura com o rato, aparece uma imagem 



ampliada da estrutura (que se pode mover e fazer zoom sobre ela) assim como os seus dados definidos 
no separador Resumo da função Ficheiro > Propriedades…. 

3178BPressionando com o botão direito do rato surge um menu contextual com várias funções, tal como 
reproduzido na imagem seguinte: 

 
Função Descrição 

387BPropriedades… Permite editar as propriedades da estrutura, tal como se utilizasse a função Ficheiro 
> Propriedades… 

388BNova Estrutura… Cria uma nova estrutura, como se utilizasse a função Ficheiro > Novo… 

389BAbrir Abre a estrutura selecionada. Também pode simplesmente carregar-se com duplo 
clique sobre a miniatura da estrutura que se deseja abrir. 

390BAbrir cópia Abre uma cópia da estrutura selecionada. 

391BMudar nome... Permite modificar o nome da estrutura. Para realizar essa ação, é necessário que a 
estrutura esteja fechada nesse momento. 

392BEliminar... Permite eliminar a estrutura, sendo pedida confirmação. Para eliminar uma estrutura, 
é necessário que esta se encontre fechada nesse momento. Caso, posteriormente, 
necessite de recuperar a estrutura, é possível encontrá-la durante um tempo na 
‘Reciclagem’ do Windows. 

3179BAo abrir a estrutura selecionada, se estiver comprimida, podem ocorrer três possíveis casos: 

◼ 6395BSe já está aberta uma estrutura e esta não estiver vazia, o utilizador pode selecionar entre 
substituir a estrutura aberta pela comprimida ou criar uma nova estrutura para onde 
descomprimir. 

◼ 6396BSe já existe uma estrutura aberta mas estiver vazia, descomprime-se para ela a estrutura. 

◼ 6397BSe não existir nenhuma estrutura aberta, pode criar-se nesse momento uma nova estrutura 
para onde se descomprimirá. 

Função Operações... 

3180BCom esta função aparece a caixa standard de seleção de pastas na qual é possível realizar operações de 
Mover, Eliminar, Copiar e Mudar nome de pastas. 



 

 

3181BEliminaram-se do menu Ficheiro as funções de Copiar, Eliminar e Mudar nome existentes em versões 
anteriores. 

3182BCaso disponha dos sistemas operativos Windows Millennium, 2000 e XP, é possível utilizar uma nova 
capacidade existente nestes sistemas que consiste num menu com funções para manipulação de ficheiros 
e de pastas: Cortar, Copiar, Eliminar, Mudar Nome, Nova pasta. Caso não disponha destes sistemas 
operativos deve utilizar o Explorador do Windows para realizar estas operações. 

3183BO programa utiliza a livraria SHELL32.DLL do sistema operativo onde se encontre esta funcionalidade, 
devendo estar instalada uma revisão do ficheiro igual ou superior à 5.0. Caso não disponha desta versão, 
contacte o fornecedor do sistema operativo para atualizar o ficheiro. No caso de não estar disponível esta 
livraria no computador, o programa exibe uma mensagem de advertência indicando que as funcionalidades 
desta função não estão disponíveis. 

Abrir as estruturas mais recentes 

3184BNas últimas linhas do menu Ficheiro mostram-se as últimas estruturas abertas, ordenadas pela mais 
recente a mais antiga. Se o número de estruturas for maior que 5, aparece a função Mais… que mostra 
uma caixa de diálogo com as 20 últimas estruturas utilizadas. 

Fechar 

3185BA função Fechar do menu Ficheiro permite armazenar os dados referentes à estrutura atualmente em 
curso e limpar da memória do computador os seus dados. O programa fica preparado para abrir outra 
estrutura. 

3186BQuando se pede a função Fechar, o programa pergunta se quer renumerar a estrutura. O processo de 
remuneração consiste em eliminar os números de barra ou nó correspondentes a barras ou nós eliminados. 
Se existirem nós sem barras serão eliminados. 



Guardar 

3187BA função Ficheiro>Guardar permite armazenar os dados referentes à estrutura atualmente em curso. A 
estrutura permanece em memória, contrariamente à função Fechar que liberta a memória. 

Autoguardar 

3188BCada vez que se abre um ficheiro, cria-se automaticamente uma cópia de segurança do mesmo, que fica 
guardada na pasta Backups, localizada dentro da pasta da estrutura. A cópia de segurança pode conter 
toda a estrutura completa (geometria, cálculos, folhas de composição), ou somente os ficheiros de 
geometria em cujo caso ocupará consideravelmente menos espaço em disco. Esta opção pode ser 
selecionada a partir do quadro de diálogo Autoguardar da função cópia de segurança que se armazena 
em um ficheiro de extensão *.zip. Para abrir este ficheiro basta descomprimir a partir do explorador do 
Windows e posteriormente utilizar a função Ficheiro>Abrir como com qualquer outra estrutura, ou então, 
desde o programa utilizar a função Ficheiro>Extrair. 

 

3189BEsta função permite realizar um armazenamento automático dos dados introduzidos no programa até esse 
momento. É preciso indicar o tempo ou período em que se repetirá o processo de armazenamento 
automático. 

3190BÉ aconselhável ativar a auto-gravação quando se trabalha com estruturas complexas ou morosas, quando 
se prevejam frequentes cortes de corrente, ou quando, em geral, se quer minimizar o efeito de uma 
eventual perda de informação.  

Opções 

3191BO submenu denominado Opções no menu Ficheiro permite configurar todas as opções do programa. Nesse 
submenu inclui-se a função Todas as Opções…, Copiar Opções desde…Guardar opções gerais em…, Ler 

opções gerais de… e Opções pré-definido. 

 



 

Copiar Opções desde 

3192BEsta função permite copiar para a estrutura atualmente aberta todas as opções de cálculo de outra 
estrutura já existente. 

Opções pré-definido 

3193BEsta função permite restaurar os valores de todas as opções de cálculo do programa, com os valores que 
apresentavam quando se executou o programa pela primeira vez. 

Opções gerais 

3194BMediante o comando Todas as Opções... do menu Ajudas acede-se a uma caixa como a da figura seguinte 
na qual é possível aceder a todas as opções do programa relacionadas com as saídas gráficas. 

3195BTodas estas opções são acessíveis também noutras partes do menu, tal como se indica em seguida, mas 
aqui encontram-se agrupadas para uma maior comodidade. Cada opção equivale a: 

393BGeometria...  Engloba os comandos dos menus  

3196BBarras>Desenhar e Fung. Alig.-Maciça>Desenhar 

3197Be os comandos 

3198BNós>Desenhar Número 

3199BPórtico>Desenhar 

3200BSapatas>Desenhar Dimensão 

3201BSapatas>Desenhar Sapata 

3202BSapatas>Desenhar Eixos 

3203BSapatas>Desenhar Nome 

3204BLintéis>Desenhar Secção 

3205BMuros Cave>Desenhar Muro 

Muros Cave>Desenhar Eixos 

Muros cave>Desenhar Nome 

5860BTodos eles do menu Geometria. Também engloba o comando 
Ajudas>Malha>Desenhar eixos. 

394BAções...  Engloba os comandos Desenhar Ações e Tipos a Desenhar... do menu Ações. 

395BSeções... Engloba os comandos do menu Seções>Desenhar. 

396BGráficos... Equivale ao comando Resultados>Gráficos>Opções... 

397BArmaduras... Equivale ao comando Resultados>Armaduras>Opções.... 

398BDesenhos...  Equivale ao comando Resultados>Desenhos>Opções.... 

399BComposição... Equivale ao comando Resultados>Composição> Opções.... 

400BSelecionar Fonte... Equivale ao botão Selecionar Fonte... do comando Ajudas>Preferências Ecrã.... 

401BEscalas... Equivale ao comando Ajudas>Escalas... 



 

Opções Gerais do programa 

3206BSe ao entrar no programa não se encontra o ficheiro de opções gerais da versão, aparecerá uma mensagem 
e o programa permitirá ao utilizador procurar o ficheiro de opções gerais da versão 7.1 ou posterior. Desta 
forma pode recuperar as opções gerais que utilizava na versão anterior. 

Pode-se ainda recorrer às funções: 

◼ Guardar opções gerais em… permite guardar o ficheiro de opções gerais do programa num ficheiro e 
localização que se deseje. Desta maneira pode guardar-se como cópia de segurança o conjunto de 
opções atualmente fixadas para recuperá-las posteriormente. 

◼ Ler opções gerais de… permite recuperar as opções gerais guardadas com a função anterior. Caso se 
utilize esta função com uma estrutura aberta, não se modificará nenhuma opção particular da estrutura, 
pelo que não se modifica nenhuma que afete o seu cálculo e, portanto, não se perdem os cálculos da 
estrutura. 

Função Propriedades 

3207BEsta função, permite consultar ou modificar as propriedades do ficheiro que se encontra aberto no 
momento que solicitar a função.  

3208BPara utilizar a função Propriedades que se encontra dentro do menu Ficheiro é necessário ter aberta uma 
estrutura. Esta função dá acesso à caixa de diálogo Propriedades à que se pode também aceder através 
da função Ficheiro>Abrir clicando no botão Propriedades. 

3209BConvém recordar que a informação que se encontra nos campos Projeto e Estrutura pode imprimir-se de 
modo opcional no cabeçalho das diferentes saídas numéricas e gráficas do programa. 

 



 

Informação dos limites do Tricalc LT 

Na função Propriedades, adicionou-se uma nova ficha que só aparece se a configuração do programa for 
o . Indica se a estrutura está dentro dos limites de tamanho do , mostrando os valores 

máximos. Opcionalmente modela a estrutura para poder comprovar se o valor limite de nodos permitidos 
pelo  foi alcançado. 

 
 

 

Formato de importação ASCII de dados 

3210BA partir do menu Ficheiro > Importar > Ascii… pode selecionar entre importar uma estrutura completa ou 
dessa estrutura importar apenas as Ações em barras e nós. Ao selecionar essa função do menu aparecerá 
a seguinte caixa de diálogo: 



 
 

3211BSe selecionamos “Importar só Ações em barras e nós”, Tricalc importa do ficheiro ASCII que selecione as 
Ações que existam em nós e barras, respeitando a numeração que exista no ficheiro desses elementos. Se 
não for possível colocar alguma ação, informa-se o utilizador através de uma janela de erro. 

 

3212BMediante a função Importar, no menu de Ficheiros do programa  poder-se-á ler uma estrutura 

em formato ASCII, juntando-a caso se deseje à estrutura com que se está a trabalhar atualmente. 

3213BSe na estrutura sobre a qual se pretende importar já existirem barras e/ou nós definidos, o programa 
adverte para esse facto, permitindo realizar ou cancelar a operação. Recordamos que em qualquer caso, 
a estrutura a importar adiciona-se à previamente existente. 

3214BAgora é possível selecionar a pasta na qual se encontram os ficheiros a importar, não sendo necessário 
estarem na pasta da estrutura. 

Formato dos Ficheiros 

3215BTodos os dados se encontram em formato ASCII, separados por vírgulas e em diversas linhas figurando 
no final das mesmas os caracteres CR (mudança de linha: ASCII 13) e LF (nova linha e parágrafo: ASCII 
10) para a mudança da linha. 

Nós da estrutura 

◼ 6398BNome do ficheiro: NUDOS.ASC 

◼ 6399BDescrição: Contém a informação geométrica dos nós da estrutura. 

◼ 6400BFormato: NN,xxxxx.x, yyyyy.y, zzzzz.z, RESTRIÇÃO 

7586Bonde, 

402BNN:  número de nó. 

403BXXXXX.XX, YYYYY.YY, ZZZZZ.ZZ as coordenadas dos nós em centímetros. 

404BRESTRIÇÃO  restrições no nó. Indicam-se da mesma forma do que no programa. 
Seis caracteres dos quais os três primeiros indicam a restrição ao 
deslocamento e os três restantes a restrição à rotação. Por 
exemplo, XYZXYZ indica que se impede o deslocamento e a rotação 
nos três eixos, enquanto XY-X-Z indica que se permite o 
deslocamento segundo o eixo Z e a rotação segundo o eixo Y. 

Barras da estrutura 

◼ 6401BNome do ficheiro: BARRAS.ASC 



 

◼ 6402BDescrição: contém a informação geométrica das barras da estrutura 

◼ 6403BFormato: NB, NOME, Ni, Nf, Série, Secção, Beta. 

7587Bonde: 

405BNB Número da barra 

406BNOME  Conjunto de até quatro caracteres com o nome da barra. 

407BNi Número de nó inicial, que se é negativo indica que a barra está articulada neste 
nó. 

408BNf  Número de nó final, que se é negativo indica que a barra está articulada neste 
nó. 

409BSérie Nome da série de seções a que pertence. 

410BTipo Tipo de secção. Indica a forma da secção (em I, em T, retangular, etc.). 

411BPosicionamento Número (entre 0 e 9) indicativo do posicionamento da barra. 

412BSecção Nome da secção dentro da série. 

413BBeta Ângulo de rotação da barra ao redor do seu eixo longitudinal (eixo X local), 
medido desde o eixo local Y ao eixo principal Y, em graus sexagesimais. 

Ações em Barras 

◼ 6404BNome do ficheiro: QBARRAS.ASC 

◼ 6405BDescrição: contém a informação das Ações nas barras da estrutura 

◼ 6406BFormato: seguem os mesmos critérios que na exportação de dados  

Ações em Nós 

◼ 6407BNome do ficheiro: QNUDOS.ASC 

◼ 6408BDescrição: contém a informação das Ações nos nós da estrutura 

◼ 6409BFormato: seguem os mesmos critérios que na exportação de dados 

Forma de trabalho da função Importar 

3216BDeve-se criar previamente com o programa o Projeto e a Estrutura que se deseja importar. Se essa 
Estrutura possui dados de geometria (à qual se somará aquela que se deseja importar), dever-se-á 

executar a função Renumerar do menu Geometria. 

3217BOs ficheiros de entrada da estrutura a importar, dever-se-ão copiar para a subpasta da estrutura, em geral, 
c:\tricalc\projecto.pro\estrutura. Pode-se então solicitar a função Importar. Se já existem dados de 
geometria na estrutura selecionada, juntam-se a ela os novos dados; quando se produz uma coincidência 
de número de nó entre a estrutura preexistente e a estrutura a importar, o programa passa a dar um novo 
nome a todos os nós para que não se produzam perdas de informação. 



Importação de DXF 3D 

3218BA função Ficheiro>Importar>DXF3D para a importação de estruturas em DXF3D, permite definir o ponto 
de inserção da nova geometria, quer seja através das suas coordenadas ou realizando uma seleção gráfica 
pressionando o botão >> 

 

Importação de ficheiros em formato DXF 3D 

3219BO programa  permite recuperar a geometria da estrutura de um ficheiro de desenho em formato 

DXF. Podem-se recuperar as seguintes entidades: 

◼ 6410BBarras: LINE, 3DLINE e POLYLINE 

◼ 6411BNós: POINT 

3220BCada uma das entidades tipo LINE, 3DLINE e POLYLINE interpreta-se como uma barra e dois nós, de 
coordenadas iniciais e finais da entidade do desenho. Uma entidade tipo POINT interpreta-se como um nó, 
de coordenadas da entidade. 

3221BUma determina configuração de linhas e pontos no espaço não é, necessariamente, um esquema estrutural 

válido para o programa. Um esquema estrutural está composto por um conjunto de barras e de nós 
dispostos de forma coerente para permitir a transmissão de esforços. Por tanto, utilize a importação de 
ficheiros DXF como uma ajuda para introduzir a geometria, mas deverá rever as barras, nós, uniões de 
barras, apoios...e além disso os elementos que compõem a estrutura, antes de passar ao cálculo. 

3222BUma vez selecionada a função Ficheiro>Importar>DXF 3D, aparece em ecrã uma caixa de listagem com 
os ficheiros de extensão DXF guardados na diretoria de trabalho especificando a diretoria. É possível 
modificar-se de diretoria e de unidade, selecionando-os na caixa de diálogo da forma habitual. 

 

3223BO programa  trabalha internamente em unidades de centímetros. Portanto, é preciso introduzir os 

dados relativos às unidades em que estão expressas as coordenadas das entidades de desenho do ficheiro 
DXF.  

3224BOs fatores de conversão, para diferentes tipos de unidades são: 



 

5861BDesenho 5862BFactor Tricalc 

5863Bmetros 5864B100 5865Bcm/m 

5866Bcentímetros 5867B1 5868Bcm/cm 

5869Bmilímetros 5870B0.1 5871Bcm/mm 

5872Bpolegadas 5873B2.54 5874Bcm/polegada 

3225BUma vez acabada a importação do desenho, o programa pergunta, de forma automática, se quer fazer 
uma verificação da geometria importada. É importante fazer a verificação para detetar possíveis 
incongruências do desenho.  

 

3226BExiste a opção de modificar automaticamente as coordenadas das entidades contidas no ficheiro DXF 3D 
para translaciona-las à origem das coordenadas. Desta forma a estrutura importada de forma automática 
num intervalo de coordenadas próximas da origem das coordenadas do . 

3227BO programa deteta se existem coordenadas com valores muito grandes, e calcula o volume envolvente do 
desenho a importar, a fim de determinar o vetor de translação à origem. No caso de estar ativada a opção 
Translacionar à origem, e o programa detetar que pode perder-se precisão em consequência do tamanho 
dos números do ficheiro DXF, exibe-se uma mensagem informativa para indicar que é aconselhável realizar 
a translação à origem, podendo o utilizador selecionar se pretende ou não efetuá-la. 

Importação de modelos BIM no formato standard IFC 

3228BEsta revisão incorpora no módulo Tricalc.16 funções para a importação de modelos no formato IFC 
(Industry Foundation Classes), conservando a importação no formato Allplan de versões anteriores. Mais 
informação sobre este formato na página Uhttp://www.arktec.com/portugal/tricalc_ifc_pt.htm U, onde se 
centraliza a informação atualizada. Das diferentes versões do formato IFC, esta revisão suporta as 
especificações do IFC release 2, revisão 3, conhecida como Ifc2x3. 

 

Menu Ficheiro 

3229BModifica-se o submenu Importar->Modelo Allplan por Modelo BIM. Na caixa de diálogo de importação de 
modelos, permite-se a seleção de ficheiros de extensão ntr e de extensão ifc. 
 

 

 

3230BAo selecionar a função Abrir… apresenta-se a caixa de diálogo: 

http://www.arktec.com/portugal/tricalc_ifc_pt.htm


 

Opções de importação IFC 

3231BUma vez selecionado o ficheiro IFC a importar, exibe-se uma caixa de diálogo na qual se podem selecionar 
os tipos de entidades (classes IFC) a importar e onde se fixam opções para filtrar os elementos importados: 

 
 

3232BNesta revisão suportam-se as classes: 

3233B-Para Paredes, IfcWallStandardCase e IfcWall 

3234B-Para Lajes, IfcSlab 

3235B-Para Barras, IfcColumn, IfcBeam e IfcMember 

3236BCada uma destas classes corresponde aos elementos: 

3237BIfcBeam:   Vigas horizontais. 

3238BIfcMember:  Barras em qualquer direção do espaço   

3239BIfcColumn:  Pilares verticais 

3240BIfcSlab   Lajes, tanto horizontais como inclinadas 

3241BIfcWallStandardCase: Paredes 

3242BIfcWall:   Paredes 

3243BIfcOpeningElement  Aberturas em lajes e paredes 

 



 

3244BPara efeitos práticos, só se importam os elementos que o programa de CAD tenha exportado nestas 
classes. 

Opções de Paredes 

3245BGeralmente, os programas de CAD exportam em classes IfcWallStandardCase e IfcWall todas as paredes 
definidas no modelo, sem diferenciar as que são resistentes para efeitos estruturais e as que são divisórias 
ou paredes exteriores de alvenaria. Com a opção Comprovar dimensões das entidades, é possível 

estabelecer um filtro de dimensões para as paredes a importar, para que caso não se cumpram as 
dimensões mínimas definidas, a parede não é importada. Por exemplo, para diferenciar as divisórias 
interiores das paredes resistentes, pode-se estabelecer uma espessura mínima de 10cm, e assim todas as 
paredes acima desse valor importar-se-ão em Tricalc e poder-se-ão transformar em paredes resistentes. 

 

 
 

Opções de Lajes 

3246BDo mesmo modo que nas paredes, as lajes podem-se filtrar pelas dimensões mínimas da sua espessura 
ou largura e pela sua superfície. 

 

 
 
 

Opções de Barras 

 
3247BAs barras podem ser filtradas pelo seu comprimento mínimo e lado mínimo (envolvente exterior). 
 



 
 
5875BDurante o processo de importação do modelo em IFC, o programa realiza a transformação para o 
formato próprio ntr. É possível evitar o armazenamento respondendo à pergunta: 
 

 
 

Resultado da importação 

3248BUma vez finalizada a importação exibe-se um resumo dos elementos importados, com os filtros ativos, 
como se exemplifica na imagem seguinte. 

 

 



 

Menu “Geometria” 

 

 

 
3249BUma vez importado o modelo BIM a partir de ficheiros em formato IFC, são aplicáveis as funções deste 
menu. A função Criar modelo Tricalc permite criar a geometria (modelo estrutural) do Tricalc a partir do 
modelo IFC/BIM importado.  

Ao criar um modelo  a partir de um modelo BIM, na função Geometria > Modelo BIM > Opções de 

criação > Gerais…, é possível indicar, para elementos genéricos do IFC, a que correspondem em Tricalc 
(IFCSlab poderá ser uma laje maciça, de fundação, de vigotas, etc.).  



 

 

 

 

Exemplos em IFC 

3250BFornece-se ficheiros-exemplos de nome IFC-xxxxx.ifc, que inclui ficheiros IFC criados com diferentes 
programas de CAD, com efeitos demonstrativos das capacidades do formato. Solicitamos aos utilizadores 
que utilizem os canais habituais de suporte técnico para enviarem-nos modelos nos quais possam encontrar 
dificuldades de reconhecimento de elementos. 



 

Exportação de estruturas Tricalc em formato IFC2x3 

3251BNo módulo Tricalc.16 funções para a exportação de estruturas no formato IFC (Industry Foundation 
Classes), conservando ainda a exportação no formato Allplan® existente em versões anteriores. Mais 
informação sobre este formato na página Uhttp://www.arktec.com/portugal/tricalc_ifc_pt.htmU, onde se 
centraliza a informação atualizada.  

 

Função “Criar modelo BIM” 

3252BEsta função do menu Modelo BIM permite exportar para o formato ifc2x3 os elementos da estrutura 
atualmente aberta. Caso se tenham ativados planos de trabalho ou de pórticos, só se exportam os 
elementos visualizados no ecrã e pertencentes a estes planos. Também é possível utilizar a função Modelo 

BIM > Filtro… para selecionar os tipos de elementos a exportar: vigas, pilares, lajes, muros e paredes. 

 

 

3253BOs elementos que se incluem no ficheiro ifc2x3 criado por Tricalc são: 

 

Elementos tipo barra 

◼ 6412BVigas horizontais. Utiliza-se a classe IfcBeam; exportando-se a secção que tenha atribuída, 
conservando a forma da secção: retangular, em ‘T’, em ‘I’…; considera-se o ângulo de rotação 
da secção transversal.  

◼ 6413BVigas inclinadas. Utiliza-se a classe IfcMember, e exporta-se igualmente a secção atribuída.  

◼ 6414BPilares, utiliza-se a classe IfcColumn. Não se exportam as seções variáveis de aço. 

3254BEm todos os tipos de barra, nesta versão não se exportam as seções variáveis de aço. Exporta-se a posição 
do eixo de cálculo através da representação Axis existente no formato ifc, pelo que os programas de CAD 
que leiam e interpretem esta informação podem enviar para e receber desde Tricalc o eixo utilizado no 
cálculo.  

 
3255BExporta-se o tipo de material das barras através da classe IfcMaterial, podendo conter os textos “betão”, 
“aço” , “madeira”, “granito”, “arenisca”…, em função do idioma do programa. 

 

http://www.arktec.com/portugal/tricalc_ifc_pt.htm


Lajes 

 

3256BAs lajes exportam-se utilizando a classe IfcSlab. Para todos os tipos de lajes exportam-se os seus polígonos 
exteriores e interiores (ocos), com uma espessura igual à espessura da laje. No caso de utilizar ábacos 
salientes, não se exportam nesta versão. Incluem-se na exportação todas as lajes inclinadas e suas 
aberturas. 

 

 

Lajes de Fundação 

 

3257BUtiliza-se a mesma classe IfcSlab e critério que nas lajes. 
 

Escadas 

3258BNesta versão exportam-se como lajes horizontais e inclinadas, sendo cada uma independente.  

 

Muros de cave, paredes resistentes e paredes de contenção 

 
3259BPara estes elementos utiliza-se a classe IfcWall. Esta classe permite definir os muros e paredes como 
“extrusão” da sua marca em planta. Por este motivo, se a parede resistente tem o lado superior inclinado 
aparecerá como lado horizontal. Em versões seguintes exportar-se-á um plano inclinado de intersecção 
(plano de corte) para definir o plano superior. O plano de cálculo da parede importa-se e exporta-se 
utilizando a informação da representação Axis. 

 

Outros elementos 

 

3260BSe exportam determinados elementos do Tricalc, que se irão incluindo nas seguintes versões: 

3261B-Sapatas de pilares e sapatas de muros, que serão suportadas com a classe IfcFooting. 
-Estacas e maciços, que serão suportadas com a classe IfcFooting e IfcColumn. 

 

Exportação parcial de elementos 

3262BCaso se encontrem ativos planos de trabalho, planos múltiplos ou planos de pórtico, só se exportarão 
aqueles elementos da estrutura que estejam incluídos nestes planos. Portanto, só o que se visualiza é 
incluído no ficheiro ifc. Com este método é possível, por exemplo, exportar só determinadas plantas, ou 
um pórtico… 



 

3263BDe igual modo a função Filtro… permite realizar uma filtragem por tipos de elementos vigas, pilares, Lajes, 
muros e paredes. Ambos os sistemas de filtragem são simultâneos, ou seja, podem-se exportar somente 
os pilares que nascem numa determinada cota, ou somente os muros da estrutura. 

 

Intercâmbio do pré-dimensionamento das barras 

 
5876BO pré-dimensionamento das barras obtém-se a partir do campo da entidade IfcProfileDef. O formato no 
qual Tricalc espera encontrar o pré-dimensionamento das barras é: Nome da série (até 4 caracteres) + 
espaço em branco + nome do perfil (até 16 caracteres). 
 
Os ficheiros ifc exportados e importados desde e até Tricalc incluem o pré-dimensionamento ao utilizar 
este campo. Alguns programas de CAD permitem definir determinados campos para o intercâmbio no 
formato ifc; sendo que em tal caso este seria o campo a utilizar para o intercâmbio dos perfis. 

Estrutura do ficheiro IFC 

Cabeçalho 

3264BOs ficheiros ifc exportados com o Tricalc incluem informação no seu cabeçalho, que se obtém da função 
Propriedades… do menu Ficheiro. Esta informação utiliza-se para identificar a origem do ficheiro ifc, 
incluindo informação relativa à organização e utilizador que criou o ficheiro.  

3265BO cabeçalho de um ficheiro ifc gerado por Tricalc tem a seguinte informação: 

3266B“… 

3267BISO-10303-21; 
HEADER; 
FILE_DESCRIPTION(('CAMPO_PROJECTO. CAMPO_ESTRUTURA'),'2;1'); 
FILE_NAME('nave_cad','2008-05-28T16:30:11',('CAMPO_AUTOR'),('CAMPO_ORGANIZAÇAO'),'1.00','',''); 
FILE_SCHEMA(('IFC2X3')); 
ENDSEC; 

3268BDATA; 
#1= IFCORGANIZATION('Tr','Arktec','Arktec',$,$); 
#2= IFCAPPLICATION(#1,'6.45','Tricalc 6.45','Tricalc'); 
#3= IFCPERSON($,$,'CAMPO_AUTOR',$,$,$,$,$); 
#4= IFCORGANIZATION($,'CAMPO_ORGANIZAÇAO',$,$,$); 
… 



…” 
 

O cabeçalho começa no campo HEADER e a informação relativa à estrutura começa no campo DATA. Do 
exemplo anterior obteve-se a informação para a caixa de Propriedades… que se mostra seguidamente, 
com os campos “Projeto:”, “Estrutura:”, “Autor:” e “Organização:”. 

 

 
3269BOs dados introduzidos no “Projeto:”, “Estrutura:”, “Autor:” e “Organização:” 

3270BDentro da estrutura de dados, a informação das seguintes linhas #1 e #2 mostra informação da 
empresa fabricante do software Tricalc (‘Arktec’) e o nome e versão do software que criou o ficheiro ifc: 
“… 
#1= IFCORGANIZATION('Tr','Arktec','Arktec',$,$); 
#2= IFCAPPLICATION(#1,'6.45','Tricalc 6.45','Tricalc'); 
…” 

Unidades utilizadas 

3271BNas primeiras linhas do ficheiro ifc incluem-se as unidades utilizadas para comprimento e para ângulos: as 
dimensões em cm e os ângulos em radianos. 

3272B“… 
#7=IFCSIUNIT($,.LENGTHUNIT.,.CENTI.,.METRE.); 
#10= IFCSIUNIT($,.PLANEANGLEUNIT.,$,.RADIAN.); 
…” 

Comentários sobre distintos programas de CAD 

3273BNo processo de desenvolvimento das funções de importação e exportação de ficheiros ifc, utilizaram-se 
diferentes visualizadores de ficheiros ifc, bem como programas de CAD existentes no mercado. 

3274BArchicad: 

3275BRevit 



 

3276BNa geometria das entidades dos ficheiros de Revit inclui-se o eixo que Tricalc interpreta como eixo de 
cálculo na representação Axis. Por exemplo, no caso das vigas, estes ficheiros incluem a distância entre o 
centro de gravidade das vigas e a face superior da laje. 
Quando um ficheiro procede inicialmente de RST e se lê em Revit Arquitecture (RA), o que inicialmente 
eram entidades IfcBeam transformam-se em entidades IfcBuildingElementProxy. 

3277BEm alguns tipos de elementos estruturais, aparecem vigas cuja geometria está descrita como um conjunto 
de faces, tanto de secção transversal como das faces laterais, em vez de exportar a secção extrudida. 

3278BAllplan 2008® 

3279BA versão utilizada não exporta a representação Axis, ainda que se apresentará brevemente segundo 
informação fornecida pelo fabricante. 

3280BEm alguns exemplos exportam-se os telhados com a classe IfcRoof, não suportada nesta versão. Para lajes 
inclinadas Tricalc importa e exporta na classe IfcSlab.  

3281BTricalc® é marca registada da ARKTEC S.A. 
Allplan® é marca registada da Nemetschek AG 
Archicad® é marca registada da Graphisoft R&D Zrt. 
Autodesk®, Revit®, Autocad Architectural® e Architectural Desktop® são marcas registadas da Autodesk Inc. 
IFC® é marca e logotipo registado pela International Alliance for Interoperabitlity (IAI) 

Exportação de dados ASCII 

3282BMediante a função Exportar, no menu Ficheiro geram-se um conjunto de ficheiros que ficam armazenados 
dentro da pasta da estrutura, e que terão a extensão ASC. Todos os dados encontram-se em formato 

ASCII, separados por vírgulas, em cada uma das linhas do ficheiro, figurando no fim das mesmas os 
caracteres CR e LF, para o salto de linha. 

3283BSó se podem obter ficheiros da informação que pertença ao nível de trabalho em que se encontre a 
estrutura. Portanto se só se definiu a geometria, os pórticos, as Ações e o pré-dimensionamento, 
unicamente se contém informação nos ficheiros NUDOS.ASC, BARRAS.ASC, QNUDOS.ASC, e 
QBARRAS.ASC. Descrição de ficheiros do formato ASCII: 

Nós da estrutura 

◼ 6415BNome do ficheiro: NUDOS.ASC 

◼ 6416BDescrição: Contém a informação geométrica dos nós da estrutura. 

◼ 6417BFormato: NN, xxxxx.x, yyyyy.y, zzzzz.z, RESTRIÇÃO 

7588Bonde, 

414BNN  Número de nó. 

415BXXXXX.XX, YYYYY.YY, ZZZZZ.ZZ  As coordenadas dos nós em cm. 

416BRESTRIÇÃO  Restrições no nó. Indicam-se da mesma forma do que no 
programa. Seis caracteres dos quais os três primeiros indicam a 
restrição ao deslocamento e os três restantes a restrição à rotação. 
Por exemplo, XYZXYZ indica que se impede o deslocamento e a 
rotação nos três eixos, enquanto XY-X-Z indica que se permite o 
deslocamento segundo o eixo Z e a rotação segundo o eixo Y. 



Barras da estrutura 

◼ 6418BNome do ficheiro: BARRAS.ASC 

◼ 6419BDescrição: contém a informação geométrica das barras da estrutura. 

◼ 6420BFormato: NB, NOME, Ni, Nf, Série, Secção, Tipo, Posicionamento, Beta, B, H, tf, tw, Ax, Ay, 
Az, Ix, Iy, Iz, Wt, Wy, Wz, P, dy, dz. 

7589Bonde, 

417BNB  Número da barra 

418BNOME  Conjunto até quatro caracteres com o nome da barra. 

419BNi  Número de nó inicial. 

420BNf  Número de nó final. 

421BSérie Nome da série de seções a que pertence. 

422BTipo  Tipo de secção. Indica a forma da secção (em I, em T, retangular, etc.) 

423BPosicionamento  Número (entre 0 e 9) indicativo do posicionamento da barra. 

424BSecção  Nome da secção dentro da série. 

425BBeta  Ângulo de rotação da barra à volta do seu eixo longitudinal (eixo X local), medido 
desde o eixo local Y ao eixo principal Y, em graus sexagesimais. 

426BB, H  Largura e altura em mm da secção da barra. 

427Btf, tw Espessuras em mm do banzo e da alma da secção. 

428BAx  Área da secção transversal em cm2 (Área bruta da secção de betão). 

429BAy, Az  Áreas a considerar para o cálculo das tensões tangenciais, paralelas aos eixos 
principais Y e Z, em cm2. (Sem utilidade no betão). 

430BIx Momento de Inércia à torção, em cm4. 

431BIy, Iz Momentos de Inércia referidos aos eixos Y, Z principais em cm4. 

432BWt, Wy, Wz  Módulos resistentes em cm3 ( sem utilidade em betão armado). 

433BP  Peso próprio da barra kgf/m ou kN/m. 

434Bdy, dz  Distância, em cm, desde o eixo de posicionamento até ao eixo de cálculo da barra. 

Ações nas barras 

◼ 6421BNome do ficheiro: QBARRAS.ASC 

◼ 6422BDescrição: contém a informação das Ações introduzidas nas barras da estrutura. 

◼ 6423BFormato: NB, TIPO, HIPÓTESES, Dados da ação. 

7590Bonde 

435BNB Número da barra. 

436BTIPO  Tipo de ação: 

437BQC  ação contínua 

438BQD  ação descontínua 

439BQT ação triangular 

440BP ação pontual  

441BTEMP ação térmica 



 

442BMFB Momento fletor em barra 

443BHIPÓTESES  Hipóteses de ação: é um dígito compreendido entre 0 e 24. 

444BDados da ação Virão indicados segundo o tipo, da seguinte forma: 

445BAção Contínua  Valor em Kgf/m ou kN/m, componentes x, y, z do seu vetor 
diretor. 

446BAção Descontinua Valor em Kgf/m ou kN/m, distância ao nó inicial da barra em 
cm, comprimento da ação em cm, componentes do seu vetor 

diretor. 

447BAção Triangular  Ação inicial em Kgf ou kN, ação final em Kgf ou kN, vetor 
diretor da ação. 

448BAção Pontual  Valor da ação em Kgf ou kN, distância ao nó inicial da barra 
em cm, vetor diretor da ação. 

449BAção Térmica  Variação de temperatura na face coincidente com o sentido 
positivo do eixo Y principal no nó inicial expressa em graus 
centígrados, variação da temperatura na face da barra, eixo 
(X,Y,Z) local considerado. 

450BMomento em barra Valor do momento em Kg·cm ou kN.m, distância em 
centímetros ao nó inicial da barra, eixo (0,1,2) local da barra. 

Ações nos nós 

◼ 6424BNome do ficheiro: QNUDOS.ASC 

◼ 6425BDescrição: contém a informação relativa às Ações introduzidas nos nós da estrutura. 

◼ 6426BFormato: NN, TIPO, HIPÓTESES, Dados da ação. 

7591Bonde 

451BNN  Número do nó. 

452BHIPÓTESES  Hipóteses de ação: é um dígito compreendido entre 0 e 24. 

453BTIPO  Tipo de ação: 

454BP  ação pontual 

455BMFN  momento fletor em nó 

456BDESP  assentamento 

457BDados da ação  Virão indicados da forma seguinte: 

458BAção Pontual  Valor da ação em Kgf ou kN, vetor diretor da ação. 

459BMomento em nó  Valor do momento em Kg·cm ou kN.m, vetor associado ao 
plano em que se define. 

Deslocamentos e rotações dos nós 

◼ 6427BNome do ficheiro: DESPLZ.ASC 

◼ 6428BDescrição: contem a informação sobre os deslocamentos e rotações dos nós da estrutura. 

◼ 6429BFormato: NN, TIPO, HIPÓTESES, Dx, Dy, Dz, Gx, Gy, Gz. 

7592Bonde 



460BNN  Número do nó 

461BHIPÓTESES Hipóteses de ação 

462BDx, Dy, Dz  Deslocamentos em eixos gerais, em centímetros, sem majorar 

463BGx, Gy, Gz  Rotações sobre os eixos gerais, em radianos, sem majorar 

Esforços nas barras 

◼ 6430BNome do ficheiro: SOLIC.ASC 

◼ 6431BDescrição: Contém os esforços nos nós inicial e final da barra. 

◼ 6432BFormato: NB, HIPÓTESES, Ni, Mxi, Myi, Mzi, Fxf, Fyf, FzfNB, HIPÓTESES, Nf, Mxf, Myf, Mzf, 
Fxf, Fyf, Fzf. 

7593Bonde 

464BNB  Número da barra. 

465BHIPÓTESES  Hipóteses 

466BNi  Número de nó inicial 

467BNf Número de nó final 

468BM  Valor dos momentos, relativamente aos eixos principais da cada barra sem majorar, 
em Kg·cm ou kN.m 

469BF  Forças relativamente aos eixos principais da secção, sem majorar, em kg ou kN 

Reações em apoios 

◼ 6433BNome do ficheiro: REAC.ASC 

◼ 6434BDescrição: Contém as reações nos nós da estrutura não livres. 

◼ 6435BFormato: NN, RESTRIÇÃO HIPÓTESES, Mx, My, Mz, Fx, Fy, Fz.  

7594Bonde 

470BNN  Número do nó 

471BRESTRIÇÃO  Restrições no nó. Indicam-se da mesma forma que no programa. Seis caracteres 
dos quais os três primeiros indicam a restrição ao deslocamento e os três restantes 
a restrição à rotação. Por exemplo, XYZXYZ indica que se impede o deslocamento 
e a rotação nos três eixos, enquanto XY-X-Z indica que se permite o deslocamento 
segundo o eixo Z e a rotação segundo o eixo Y. 

472BHIPÓTESES  Hipóteses de ação  

473BM  Valor dos momentos, em eixos gerais, sem majorar, em Kg·cm ou kN.m 

474BF  Valor das forças relativamente aos eixos gerais, sem majorar em Kg·cm ou kN.m 

Pórticos da estrutura 

◼ 6436BNome do ficheiro: PORTICOS.ASC 

◼ 6437BDescrição: Contem os pórticos da estrutura classificados por ordem alfabética do seu nome, 
indicando para cada um as cotas nas quais existem vigas, e o seu número. No caso das barras 



 

inclinadas contidas em algum plano do pórtico, consideram-se na cota mais pequena do seus 
dois nós. 

◼ 6438BFormato: PÓRTICO, COTA, BARRA1, BARRA2, BARRA3... 

7595Bonde 

475BPÓRTICO  É o nome do pórtico, com um máximo de seis caracteres 
alfanuméricos. 

476BCOTA  É o valor da cota ou coordenada Y, em centímetros. 

477BBARRA1, BARRA2, BARRA3...  São os números das barras que estão a essa cota. No caso das barras 
inclinadas, se as barras são colineares, aparecem correlativamente. 

Planos de laje 

◼ 6439BNome do ficheiro: FORJADOS.ASC 

◼ 6440BDescrição: Contem informação dos planos de laje definidos no programa.  

◼ 6441BFormato: LAJE, A, B, C, D. 

7596Bonde 

478BLAJE  É o nome da laje, com um máximo de seis caracteres alfanuméricos 

479BA, B, C, D  São os quatro componentes da equação do plano 

Função Comprimir 

3284BEsta função cria um ficheiro de extensão zip no formato do programa WinZip. Este ficheiro contém todos 
os ficheiros comprimidos da estrutura aberta. Caso queira comprimir uma estrutura é necessário, que esta 
se encontre aberta. No ficheiro zip não se armazena o path completo da estrutura. O nível de compressão 
utilizado é o máximo disponível, o que implica uma menor velocidade de compressão e de extração ou 
descompressão. 

3285BNo ficheiro em formato zip cria-se uma subpasta Bases de dados, onde se armazenam as bases de dados 
utilizados pela estrutura aberta: lajes aligeiradas de extensão tr5, lajes fungiformes aligeiradas de extensão 
tr7, vigas de laje com ficha pré-definida no ficheiro ZUNCHOS.ZUN e bases de perfis em ficheiros de 
extensão PRF. 

Função Extrair 

3286BEsta função descomprime um ficheiro ZIP de uma estrutura em uma pasta. O ficheiro ZIP pode ter sido 
criado com o  ou com outro programa que comprima neste formato (como o programa WinZip, por 

exemplo).  

3287BAo extrair uma estrutura comprimida através da função Ficheiro > Extrair…, podem ocorrer três possíveis 
casos: 

◼ 6442BSe já está uma estrutura aberta e esta não estiver vazia, o utilizador pode selecionar entre 
substituir a estrutura aberta pela comprimida ou criar uma nova estrutura para onde 
descomprimir. 



 
◼ 6443BSe já existe uma estrutura aberta mas estiver vazia, descomprime-se para ela a estrutura. 

◼ 6444BSe não existir nenhuma estrutura aberta, pode criar-se nesse momento uma nova estrutura 

onde se descomprimirá. 

3288BSe o ficheiro ZIP foi criado com o programa WinZip e tem armazenado o "path" completo dos ficheiros, a 
extração realizada por esta função conserva o "path" utilizado partindo da pasta da estrutura. Não é 
possível abrir a estrutura até que se situe na pasta correspondente. Por exemplo, caso se tenha aberto 
uma estrutura na pasta C:\Arktec\Tricalc71\projectos\Est, e se utilize a função Extrair para descomprimir 
um ficheiro zip que contém ficheiros comprimidos com o path \teste\exemplos\fase1, então, o sistema 
de ficheiros resultante será  

3289BC:\Arktec\Tricalc71\projetos\Est\teste\exemplos\fase1.  

3290BAo extrair uma estrutura através da função Ficheiro > Extrair… que tenha sido previamente comprimida 
com o programa (através da função Ficheiro > Comprimir…), pode pré-visualizar-se uma imagem da 
estrutura de modo similar à abertura de uma estrutura, tal como se mostra na seguinte imagem: 

 
 

3291BTambém é possível pré-visualizar estruturas comprimidas ao realizar com o programa cópias de segurança 
na pasta ‘Backup’ da estrutura, sempre que essas cópias de segurança se tenham feito com a versão 7.1 
ou posterior do programa. Esta função é útil, já que não é necessário abrir a estrutura para consultar a 
sua imagem. 

3292BPara abrir a estrutura fase1 será necessário situarmo-nos na pasta "...\fase1". 

3293BQuando se descomprime um ficheiro zip criado com  ou posterior, as bases de dados utilizadas 

na estrutura descomprimem-se numa subpasta dentro da pasta da estrutura extraída, de nome ...\Bases 

de dados. Poderá copiar estes ficheiros de bases de dados (de extensões TR5, TR7 e PRF, e o ficheiro 
ZUNCHOS.ZUN) para a pasta correspondente existente no disco ou, preferencialmente, pode utilizar estas 
bases de dados independentemente das bases de dados existentes no disco, modificando o valor da 
variável Pasta das bases de dados da função Ficheiro>Preferências.... 



 

3294BNa situação descrita anteriormente exibe-se uma mensagem ao finalizar a descompressão de uma 
estrutura comprimida com  ou posterior informando qual a pasta onde foram colocadas as bases 

de dados. 

3295BPoderá então alterar a variável de ambiente do programa "Pasta das bases de dados" para a pasta onde 
foram descomprimidos os ficheiros, ou, copiar esses mesmos ficheiros para a "Pasta das bases de dados" 
definida no programa. 

Impressora 

3296BWindows permite a instalação de uma grande quantidade de impressoras e plotters, praticamente a 
totalidade das existentes no mercado. Para instalar ou desinstalar uma impressora, é preciso aceder ao 
Painel de Controlo do Windows. No , e em geral em qualquer programa, não se pode instalar ou 

desinstalar periféricos, sendo necessário aceder ao Painel de Controlo. 

3297BNo  é possível especificar a impressora ou plotter a utilizar de entre as instaladas, modificar 

propriedades das mesmas, tais como a sua resolução, sentido do papel, tipos de letra, tamanho do papel, 
etc. 

3298BNo menu Ficheiro>Impressora encontram-se duas funções que permitem selecionar e configurar a 
impressora, assim como selecionar o tipo de letra a utilizar: 

◼ 6445BSelecionar Impressora... 

◼ 6446BFormato Página... 

3299BNo menu Ficheiro>Impressora podem-se modificar as opções de impressão através da função Especificar 

Impressora…, sendo que estas modificações só afetam o programa, e não o resto das aplicações. 

Impressora: Selecionar Impressora 

3300BA função Selecionar Impressora... do menu Ficheiros>Impressora permite a seleção e a modificação de 
diferentes parâmetros da impressora ou plotter ligados ao computador. 

3301BAo utilizar a função Ficheiro > Impressora > Especificar Impressora…, aparecerá a caixa de diálogo 
standard de seleção de impressoras do sistema operativo. Portanto, o seu aspeto pode diferir em função 
do sistema operativo utilizado. Aqui mostra-se a correspondente ao Windows Vista. 

 
3302BCom o objetivo da estandardização do interface substitui-se a caixa das versões anteriores. 



 

3303BAo selecionar a função aparece uma caixa de diálogo como a da figura: 

3304BNa mesma pode-se selecionar o tipo de periférico de impressão desejado, de entre os instalados, bastando 
marcá-lo e pressionado o botão Aceitar. 

3305BExiste um botão, Configurar..., que quando selecionado faz aparecer o controlador (driver) da impressora 
selecionada, e no qual se podem modificar diferentes opções da mesma. A caixa de diálogo que aparece 
é a mesma à qual se acede desde o Painel de Controlo. 

3306BAs opções que aparecem nesta caixa dependem do periférico instalado, mas em geral é possível modificar 

as seguintes variáveis: 

480BOpção Descrição 

3307BOrientação do papel  vertical ou horizontal. 

3308BTamanho do papel  A4, A3, A0... 

3309BQualidade de impressão  É o número de pontos a utilizar na impressão de gráficos. 

3310BModelo  Seleciona-se uma impressora ou plotter dentro de uma determinada família. 

 3311BDado que as diferentes opções variam segundo o periférico, e que é o fabricante 
quem incorpora as opções necessárias para a instalação, aconselha-se o manual 
de Windows e o manual do periférico para mais informação. 

Impressora: Formato página 

3312BA função Formato Página... do menu Ficheiro>Impressora permite a definição e/ou modificação de 
diferentes parâmetros da impressora ou plotter ligada ao computador, assim como a seleção do tipo de 
letra a utilizar. 

3313BNa caixa de diálogo correspondente à função encontram-se os seguintes dados possíveis de modificar: 

5877BMargem Inferior  Define-se o número de linhas que se deixam sem imprimir na parte inferior de 
cada página. 

5878BMargem Esquerda  Define-se o número de caracteres que definem a margem esquerda em todas as 
listagens. 

5879BMargem Superior Define-se o número de linhas de texto que definem a margem superior para as 
listagens. 

5880BAutocentrado  Esta opção permite que o programa centre a listagem, automaticamente, na folha 
de papel, em função da largura que tenha. Esta opção tem prioridade face à 
margem esquerda definida. 

5881BPapel contínuo  Se utiliza papel contínuo e ativa esta função, os planos de armadura de pórticos 
ou barras que obtenha em orientação Horizontal poderão ocupar mais de uma 
folha em função da escala que determine. 



 

  
5882BSelecionar fontes...  Acede-se a uma caixa de diálogo onde é possível selecionar o tipo e tamanho de 

letra a utilizar na impressão, sempre que esta seja de largura constante. 
5883BConfiguração...  Com este botão acede-se à caixa do controlador do periférico. 

Seleção de fontes com menor largura 

3314BQuando não é possível imprimir uma listagem porque a fonte selecionada possui uma largura que faz com 
que a listagem seja maior que a largura do papel, o programa exibe a mensagem "SELECIONE FONTE COM 

MENOR LARGURA DE CARACTERE"; pressionando o botão Aceitar exibe-se automaticamente a caixa de diálogo 

da função Ficheiro>Impressora>Formato Página para poder modificar tanto a fonte selecionada como as 
propriedades da página. 

Impressora: Impressão automática 

3315BA função Ficheiro>Impressão automática permite enviar um conjunto de trabalhos para a impressora de 
forma simultânea. Se esta função não está ativada, os trabalhos de impressão executam-se a medida que 
se solicitam, um a um, de forma não automática. 

 

3316BPara a ativar, basta pressionar o botão esquerdo sobre a linha correspondente do menu 
Ficheiro>Impressora. 

3317BUma vez ativada solicitam-se as diversas listas, planos ou gráficos que se enviarão à impressora. Para isso 
tem de estar ativada Impressora dentro das opções correspondentes de Periférico nas caixas de diálogo 
do submenu Resultados. 

3318BSolicitadas todas as listas que constituíam a cadeia que se envia à impressora, seleciona-se a função 
Visualizar trabalhos, com o que se iniciará a impressão dos trabalhos. A função Visualizar trabalhos 



permite abrir uma caixa de diálogo no ecrã com a indicação de todos os trabalhos de impressão que se 
tenham solicitado. 

3319BNesta caixa de diálogo é possível suprimir os trabalhos que se tenham solicitado. Para isso seleciona-se o 
trabalho e ativa-se a opção Eliminar. 

3320BÉ importante assinalar que os trabalhos enviados à impressora mantêm as características de quadrícula, 
formato vertical ou horizontal, etc., que estavam selecionadas no momento de serem solicitados. Por isso, 
podem-se enviar à cadeia de impressão trabalhos com distintos formatos, de forma simultânea. 

Inicializar proteção de rede 

3321BAs aplicações protegidas utilizam a memória da chave de rede para armazenar dados durante a sua 
execução. Em determinadas situações, a memória da chave de rede pode não se libertar de forma correta, 
ficando posições da memória por utilizar. Depois de um determinado tempo de utilização da chave, por 
exemplo mensal ou semanalmente segundo a intensidade da sua utilização, é aconselhável reiniciar a 
memória da chave de rede, utilizando a função Inicializar Proteção de Rede. Esta função deve executar-
se quando nenhuma outra aplicação esteja a utilizar a chave de rede. 

Preferências 

3322BEsta função permite escolher o idioma dos menus, caixas de diálogo, mensagens, a série de diâmetros de 
varões de aço a utilizar e saídas de resultados do programa . Recorde, que algumas mensagens 

que aparecem durante o trabalho em  não são próprias do , mas do MS-Windows ou do 

driver da impressora utilizada. 

Idioma 

3323B  permite trabalhar com os seguintes idiomas: 

3324BEspanhol (Espanha), Espanhol (México), Espanhol (Argentina), Catalão, Inglês, Português e Português 
(Brasil). Todos os menus e mensagens aparecerão no idioma selecionado. 



 

Seleção de regulamentos 

3325BMediante o comando Preferências... é possível indicar com que regulamentos trabalhar. 

3327BÉ possível escolher entre os seguintes regulamentos de cálculo: 

 

481BEspanha EHE, EFHE, NCSE e CTE. 

482BEspanha EHE, EA-95, EFHE, NBEs, EC5 e EC6. 

483BEspanha  EH-91, EA-95, EF-96, FL90, NBEs. 

484BPortugal RSA, REBAP-83, EC-3, EC5 e EC6. 

 485BNOTA: EC-3 É a norma da União Europeia para o cálculo de estruturas metálicas, que foi 
adotado por Portugal para tal fim.  

486BUSA Internacional 

 487Bapropriada para os países (fundamentalmente da América Latina) cuja norma não está ainda 
implementada no programa mas que admitem a aplicação das normas dos Estados Unidos 
da América. As características desta norma são: 

• 488BAs combinações de ações são as definidas pela ASCE/SEI 7-10. 

• 489BAs ações de sismo devem introduzir-se como ações estáticas ou utilizar-se o sismo 
genérico através dos espectros de resposta (fornecidos com o programa ou definidos 
pelo utilizador). 

• 490BOs elementos de betão (incluindo os requisitos de resistência contra o sismo) 
dimensionam-se de acordo com a norma ACI 318M-11. 

• 491BOs elementos de aço estrutural dimensionam-se de acordo com a norma AISC-LRFD/83. 

• 492BOs elementos de madeira dimensionam-se de acordo com a norma AF&PA/ASCE 
Standard 16-95. 

• 493BOs elementos de alumínio dimensionam-se de acordo com a norma europeia em 1999. 



• 494BAs paredes de alvenaria dimensionam-se de acordo com a norma mexicana Regulamento 
do Distrito Federal e suas Normas Técnicas Complementares. 

495BBrasil NBR-6120/1986 para Ações, NBR-6118/1980 para estruturas betão e NB-14/1986 para 
estruturas de aço. 

496BMéxico D.F. Regulamento de Construções do Distrito Federal do México e as Normas Técnicas 

Complementares do Regulamento de Construção para o Distrito Federal nos seus capítulos 
referentes a estruturas de betão, Ações de vento e de sismo na sua revisão de 2004 (NTC 
2004).  

497BMéxico-USA  ASCE-7,ACI-318 e ASIC-LRFD. Esta norma permite utilizar os regulamentos ASCE da 
American Society of Civil Engineers, ACI 318-95/318R-95 do American Concrete Institute e 
AISC-LRFD 1993 do American Institute for Steel Construction. O primeiro destes (ASCE) 
considera-se para a realização das combinações a realizar entre as diferentes hipóteses de 
Ações. Os valores das Ações de vento e de sismo são as especificadas para o México nas 
NTC (Normas Técnicas Complementarias). As armaduras dos elementos de betão calculam-
se segundo ACI, e os perfis metálicos segundo AISC-LRFD. (Para mais informação ver 
anexos correspondentes a cada norma). 

498BArgentina  Concretamente, utilizam-se as prescrições dos regulamentos CIRSOC-102, INPRES-CIRSOC-
103, CIRSOC-105, CIRSOC-201, CIRSOC-301 e CIRSOC-302. Também aqui, existe um anexo 
com as especificações e aplicação desta norma no programa. Junto com esta norma, 
adiciona-se também o idioma Espanhol (Argentina). 

499BChile  Chile-USA NCh+Materiais+ACI+AISC. 

3328BRemete-se para os anexos correspondentes de cada norma para uma explicação mais detalhada da 

implementação de cada uma. 

3329BA mudança de regulamentação a aplicar numa estrutura já calculada, não elimina os resultados dos 
esforços, mas invalida (e perdem-se) os resultados de armadura, comprovação de seções fundação, muros 
de cave e lajes. 
 

  

2393BImportante 

2394B 
3330BApesar de não se perderem os resultados de esforços de cada hipótese de ação, as 
combinações a realizar em cada regulamentação são diferentes, e as hipóteses 7 e 
8 mudam de significado (Ações alternativas para a regulamentação Espanhola, 
Ações sísmicas para a Portuguesa) e deste modo a envolvente de esforços varia, 
passando a não estar correta. 

  

Anexos Nacionais dos Eurocódigos Estruturais 

Introdução 

Nesta revisão, foram incorporados os valores dos parâmetros nacionais de determinação (NDP, na sigla 
em inglês), bem como as informações não contraditórias complementares (NCCI) correspondentes ao 
Eurocódigo 3 (EN 1993, aço estrutural). e 8 (EN 1998, de estruturas sísmicas resistentes).  

Nas versões anteriores, as correspondentes ao Eurocódigo 2 (EN 1992, de estruturas de betão) já estavam 
disponíveis os anexos nacionais. Nesta incorporação, foram considerados os valores padrão dos parâmetros 
definidos nos Anexos Nacionais disponíveis em Espanha e Portugal para EN 1993 e EN 1998. Para os 
demais países, os valores padrões adotados no programa são os recomendados nos próprios Eurocódigos. 



 

Nota: AENOR usa o termo "Anexo", enquanto o Ministério do Desenvolvimento usa o termo "Anexo". Para 
o SAR, os dois termos estão corretos. Neste documento e no programa, o termo "Anexo" foi escolhido. 

 
Lembrar de que os valores desses parâmetros usados em uma determinada estrutura podem ser 
encontrados no Relatório de dados de cálculo. 

Anexos nacionais da EN 1993 

O programa incorpora os anexos nacionais das seguintes partes da EN 1993 (estruturas de aço):   

• Parte 1-1. Regras gerais e regras de construção 

• Parte 1-2. Regras gerais - Resistência ao fogo 

• Parte 1-3. Perfis e chapas de paredes finas enformados a frio 

• Parte 1-5. Placas planas carregadas no seu plano  

• Parte 1-8. Projeto de Ligações  

• Parte 5. Estacas e estacas pranchas 
 



Pode aceder ao Manual de Regulamentos do Programa para obter mais informações sobre os parâmetros 
definidos nesses anexos nacionais. 

Anexos nacionais da EN 1998 

O programa incorpora nesta versão parte do Anexo Nacional da EN 1998-1 (projeto de estruturas 
resistentes a sísmica).  

• Parte 1. Regras gerais, ações sísmicas e regras de construção). Especificamente os capítulos 3 e 
4 deste Eurocódigo, que incluem a definição de zonas sísmicas e espectros de resposta de cada 
país.  

 

Conforme indicado na introdução deste capítulo, o programa inclui dados correspondentes ao anexo 
nacional espanhol (AN / UNE-EN 1998-1) e português (NP EN 1998-1 / NA). 

Para que o programa utilize as zonas sísmicas e os espectros de resposta desses dois países, é necessário 
que, na opção 'Valores dos parâmetros nacionais' a serem utilizados nesta parte do capítulo 3 (Condições 
do terreno e ações sísmicas), selecione 'Definido em Anexo Nacional', como se mostra na imagem seguinte. 

 
Esta opção é definida apenas para Espanha e Portugal. Se você deseja que o programa incorpore zonas 
sísmicas e espectros de resposta de outro país (para o qual exista um Anexo Nacional da EN 1998-1 
publicado), entre em contato com a Arktec para estudar o caso. Quando essa opção é ativada, a caixa de 
definição de ação do sismo e vários dos parâmetros usados para definir os espectros de resposta são 
modificados, conforme indicado nas seções a seguir. 



 

Anexo Nacional da Espanha 

Definição da ação do sismo em Espanha 

A caixa de definição da ação do sismo regista, neste caso, as seguintes modificações: 

 

• Aparece um novo parâmetro Coeficiente de contribuição K, que mede a contribuição da falha 
Açores - Gibraltar no espectro de resposta. Este parâmetro vem da norma espanhola NCSE-02.   

• Aparece o botão Selecionar localização, que permite obter a aceleração sísmica de referência e o 
coeficiente de contribuição com base na localização da estrutura no território nacional espanhol.  

• parâmetro de velocidade de propagação das ondas de corte (ondas S) no terreno, vs,30, 
aparece em m/s. Além disso, nos tipos de terreno, o tipo E desaparece (“Estrato C ou D de 5 a 20 m 
em rochas ou terrenos rochosos”).  

• Desaparece o tipo de espectro, que a EN 1998-1 permite escolher, exceto o indicado no Anexo 
Nacional, entre o Tipo 1 ou o Tipo 2.  

Quando pressionar o botão Selecionar localização, a seguinte caixa de diálogo é exibida: 



 
Ao inserir a latitude e a longitude correspondentes à localização da estrutura e pressionar o botão 
Pesquisar, o programa obtém os valores de aceleração sísmica de referência e o coeficiente de 
contribuição com base na tabela na seção AN.5 de AN UNE-EN 1998-1. Pressionando o botão Aceitar, 
esses valores serão copiados para a caixa de definição de ação sísmica. 

Os valores da tabela encontram-se no ficheiro Sismo AN UNE EN 1998-1.csv. É um arquivo de texto 
(que pode ser editado com qualquer processador de texto ou com o Microsoft Excel) e que deve estar 
localizado na pasta do programa. Como o Anexo Nacional não publica nenhum mapa, você pode abrir o 
ficheiro Sismo AN UNE EN 1998-1.xlsx fornecido com o programa no qual o seguinte mapa é construído 
com os dados da tabela: 



 

 
Observe que as áreas nas quais uma aceleração sísmica está definida aumentaram significativamente em 
comparação com o mapa NCSE-02.  

Para obter a latitude e longitude de um determinado local, você pode:  

• Perguntar diretamente a Cortana, Bing ou Google Assistente. Por exemplo, se você digitar "latitude e 
longitude Lisboa" em Cortana, será exibido: 



 

 

 
Basta entonces copiar y pegar ambos valores. 

▪ Utilizar cualquier mapa que permita obtener dichos valores, como Google Maps, Mapas de Windows 10 

o Bing Maps. 

Basta copiar e colar os dois valores.   

• Utilizar qualquer mapa que permita obter esses valores, como Google Maps, Windows 10 Maps ou 
Bing Maps. 

Observe, no entanto, que no programa você deve usar o separador decimal definido no Painel do Windows.  

No programa, somente o número decimal é inserido, sem as letras N, O, E ou W. Se conhece a longitude 
e latitude em graus, minutos e segundos, deve converter em um único valor decimal em graus. 

Se inserir uma posição fora da zona na qual uma aceleração sísmica está definida (por exemplo, Madri), 
será exibida a mensagem: 

 

2.1.1.1.1.1 Espectro de resposta elástica horizontal 

Em relação ao que é indicado na EN 1998-1, o anexo nacional da Espanha tem as modificações 
indicadas abaixo. Os quadros 3.2 e 3.3 são substituídos pelo quadro AN / 2: 

 

Tabela AN / 2 (Tabela 3.2): Valores para o espectro 



 

 
Tipo de 
Terreno 

S TB 
(s) 

TC (s) TD 
(s) 

A 1,00 0,2·TC 0,25·K 2,0 

B, C 𝑎𝑔 ≤ 0,1 · 𝑔 → 𝑆 = 𝐶

0,1 · 𝑔 < 𝑎𝑔 ≤ 0,4 · 𝑔 → 𝑆 = 𝐶 + 3,3 (
𝑎𝑔

𝑔
− 0,1) (1 − 𝐶)

𝑎𝑔 > 0,4 · 𝑔 → 𝑆 = 1

 

0,2·TC 0,25·K·C 2,0 

D 𝑎𝑔 ≤ 0,1 · 𝑔 → 𝑆 = 2

0,1 · 𝑔 < 𝑎𝑔 ≤ 0,4 · 𝑔 → 𝑆 = 2,33 − 3,33
𝑎𝑔

𝑔
𝑎𝑔 > 0,4 · 𝑔 → 𝑆 = 1

 

0,2·TC 0,50·K 2,0 

Sendo 

C = (800 / vs,30)0,465 

2.1.1.1.1.2 Espectro de resposta elástica vertical 

Relativamente ao indicado na EN 1998-1, o anexo nacional de Espanha tem as modificações indicadas 
seuidamente. 

A Tabela 3.4 substitui-se pela Tabela AN/3: 

 

Tabela AN/3 (Tabela 3.4): Valores recomendados para o espectro vertical 

 

vg / g TvB / TB TvC / TC TvD / TD 

0,7 1,0 0,75 1,0 

Anexo Nacional de Portugal 

2.1.1.1.1.3 Definição da ação do sismo 

A caixa de definição da ação do sismo regista, neste caso, as seguintes alterações: 



 

• Aparece um novo parâmetro Nas Ilhas dos Açores, que permite definir se o edifício está nessas 
ilhas ou não.   

• O botão Selecionar localização é exibido, permitindo obter a aceleração sísmica de referência e o 
coeficiente de contribuição com base na localização da estrutura no território nacional espanhol. 

Quando se pressiona o botão Selecionar localização, a seguinte caixa de diálogo é exibida: 

 
Aqui pode-se definir:  

• O território em que a estrutura está localizada: em Portugal continental, nos Açores ou na Madeira.  

• O tipo de terremoto (1 ou 2). De acordo com o anexo nacional de Portugal: 



 

o Em Portugal continental, ambos os tipos de sismo são definidos 

o Nos Açores apenas o sismo tipo 2 é definido 

o Na Madeira define-se apenas o sismo tipo 1 

• Zona sísmica. Se o sismo do tipo 1 for selecionado, uma área entre 1.1 e 1.6 pode ser escolhida, 
enquanto que se o sismo do tipo 2 for selecionado, uma área entre 2.1 e 2.5 pode ser escolhida. 
Dependendo da área escolhida, é obtida a aceleração sísmica de referência a ser utilizada, conforme 
tabela NA.I a seguir; 

 

Tabela NA.I - Aceleração sísmica de referencia 

 
Sismo Tipo 1 Sismo Tipo 2 

Zona agR (m/s2) Zona agR (m/s2) 

1.1 2,5 2.1 2,5 

1.2 2,0 2.2 2,0 

1.3 1,5 2.3 1,7 

1.4 1,0 2.4 1,1 

1.5 0,6 2.5 0,8 

1.6 0,35 --- --- 

 

Ao pressionar o botão Mapa, aparecerá o território de Portugal selecionado, indicando cada uma das zonas 
sísmicas estabelecidas. A janela pode ser redimensionada e é possível aumentar o zoom para aumentar 

ou diminuir a visualização no mapa. Se, por exemplo, 'Portugal Continental' for selecionado, o seguinte 
mapa será exibido: 

 



Ao clicar em Aceitar, a aceleração sísmica de referência, bem como o tipo de sismo ou se o território 
selecionado é os Açores ou não, serão copiados para a caixa de definição de ação sísmica. 

2.1.1.1.1.4 Espectro de resposta elástica horizontal 

Com relação ao que é indicado na EN 1998-1, o anexo nacional de Portugal tem as modificações indicadas 
abaixo. 

O valor de S (fator do solo) não é obtido das Tabelas 3.2 e 3.3, mas é definido como: 

 

𝑎𝑔 ≤ 1 𝑚/𝑠
2 → 𝑆 = 𝑆𝑚á𝑥

1
𝑚

𝑠2
< 𝑎𝑔 < 4 𝑚/𝑠

2 → 𝑆 = 𝑆𝑚á𝑥 −
𝑆𝑚á𝑥 − 1

3
(𝑎𝑔 − 1)

𝑎𝑔 ≥ 4 𝑚/𝑠
2 → 1,0

 

As Tabelas 3.2 e 3.3, substituem-se pelas tabelas NA-3.2 e NA-3.3 seguintes: 

Tabela NA-3.2: Valores para o espectro tipo 1 

 
Tipo de Terreno Smáx TB (s) TC (s) TD (s) 

A 1,00 0,10 0,6 2,0 

B 1,35 0,10 0,6 2,0 

C 1,60 0,10 0,6 2,0 

D 1,20 0,10 0,8 2,0 

E 1,80 0,10 0,6 2,0 

 

Tabela NA-3.3: Valores para o espectro tipo 2 

 
Tipo de Terreno Smáx TB (s) TC (s) TD (s) 

A 1,00 0,10 0,25 2,0 

B 1,35 0,10 0,25 2,0 

C 1,60 0,10 0,25 2,0 

D 2,00 0,10 0,30 2,0 

E 1,80 0,10 0,25 2,0 

2.1.1.1.1.5 Espectro de resposta elástica vertical 

Relativamente ao indicado na EN 1998-1, o anexo nacional de Portugal tem as modificações indicadas 
seguidamente. 

A Tabela 3.4 substitui-se pela Tabela NA-3.4: 

 

Tabela NA-3.4: Valores recomendados para o espectro vertical 

 
Espectro vg / g TB (s) TC (s) TD (s) 

Tipo 1 0,75 0,05 0,25 1,0 

Tipo 2 0,95 0,05 0,15 1,0 

2.1.1.1.1.6 Classes e fatores de importância 

No Anexo Nacional de Portugal, a Tabela 4.3 substitui-se pela NA.II: 

 

Tabla NA.II: Coeficiente de importancia, I 



 

 

Classe Sismo Tipo 1 Sismo Tipo 2 

Continente Azores 

I 0,65 0,75 0,85 

II 1,00 1,00 1,00 

III 1,45 1,25 1,15 

IV 1,95 1,50 1,35 

Notação dos tipos de betão 

3331BPermite-se utilizar indistintamente a denominação de betões recolhida no Eurocódigo-2 (EC2) quando se 
utilizam as normativas EHE (Espanha) ou REBAP (Portugal). Define-se através do menu 
Ficheiro>Preferências… no separador de Regulamento. 

Diâmetros de varões 

3332BO separador Armaduras da função Ficheiro > Preferências… tem os seguintes elementos: 

 
Elemento Descrição 

500BDiâmetros Permite selecionar a tabela de diâmetros a utilizar entre as 5 
disponíveis (entre as quais uma é configurável pelo utilizador). 

501BVarões Selecciona a tabela para Varões. Cada tabela tem dois jogos de 
diâmetros independente: um para varões soltos e outro para redes 
electrosoldadas. 

502BRedes Electrosoldadas Seleciona a tabela para Redes Electrosoldadas. 



503BNovo Permite adicionar um novo varão à lista (apenas disponível na ‘Tabela 
definida pelo utilizador’). 

504BEliminar Permite eliminar o varão selecionado da lista (apenas disponível na 
‘Tabela definida pelo utilizador’). 

505BModificar Permite modificar o varão selecionado da lista (apenas disponível na 
‘Tabela definida pelo utilizador’). Realizar um ‘duplo clique’ com o rato 
num varão da lista tem o mesmo efeito que este botão. 

506BPrefixo Permite definir um caractere (‘ø’, ‘r’, ‘#’, por exemplo) que precederá 
o ‘Texto identificativo’ de cada varão, nos desenhos do programa. 

 

3333BAo criar ou modificar um varão da lista, aparecerá uma caixa como a da figura seguinte, com os seguintes 
elementos. 

 
Elemento Descrição 

507BDiâmetro em mm Permite definir o diâmetro em milímetros (com quatro decimais de 
precisão, para poder definir os diâmetros baseados em polegadas) que 
o programa utilizará como diâmetro de cálculo. 

Texto para as caixas de opções 

  508BPermite definir o texto que identifica o diâmetro do varão nas caixas 
de opções de armaduras do programa. 

Texto para desenhos e listagens 

  509BPermite definir o texto que identifica o diâmetro do varão nos desenhos 
de armaduras e listagens do programa. Aparece também o prefixo 
atualmente definido (‘ø’ no caso da imagem). 

 

3334BO programa respeita as seguintes limitações na tabela definida pelo utilizador: 

◼ 6447BNão se podem introduzir diâmetros maiores que 32 mm no caso de varões, nem de 25,5 mm 
( 1”) no caso de redes electrosoldadas. 

◼ 6448BO diâmetro arredondado a milímetros de dois varões de uma mesma tabela não pode ser o 
mesmo. De igual forma, o diâmetro arredondado as décimas de milímetro de duas redes de 
uma mesma tabela não pode ser o mesmo. Nesses casos o programa avisa com a seguinte 
mensagem: 



 

 
 

3335BAs representações disponíveis são:  

◼ 6449BTabela definida pelo utilizador. 

◼ 6450BTabela 4, 5, 6…, 32mm: É a representação que  habitualmente utiliza. É formada 

pelos diâmetros 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 e 32mm. 

◼ 6451BTodos 1-25mm: Esta representação contém todos os diâmetros possíveis compreendidos 
entre 1mm e 25mm. Pode-se utilizar nos cálculos onde se pretenda calcular ou peritar 
estruturas em que os diâmetros dos varões não são os normalizados, ou porque certas 
armaduras tenham visto alterado o seu diâmetro e seja necessário realizar uma peritagem 
com os diâmetros reais. 

◼ 6452BPolegadas: Esta representação utiliza os diâmetros em polegadas que se utilizam na 
representação standard EH91/REBAP. Os diâmetros disponíveis são 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 
3/4",7/8" e 1" polegadas. 

◼ 6453BTabela ASTM: utilização de uma tabela de varões com o diâmetro definido em polegadas, 
identificando cada diâmetro através da letra N e por um digito em função do seu diâmetro. 
Este dígito representa o valor do diâmetro em múltiplos de 1/8 de polegada. Por exemplo, N2 
é 2/8"=6.35mm e N4 é 4/8"12.7mm. A utilização das tabelas de diâmetros é independente 
dos regulamentos e idiomas selecionados. 

3336BQuando se tem calculada a armadura de uma estrutura e se muda a representação de varões, perde-se o 
cálculo da armadura realizada, devendo-se solicitar novamente o seu cálculo. 

3337BOs valores dos diâmetros que se podem selecionar nas diferentes caixas de opções do programa são 
afetados pela representação dos varões que esteja selecionada. 

3338BQuando se está a utilizar a representação dos varões em polegadas, o programa utiliza como diâmetro 
nominal para o cálculo das áreas necessárias o valor em milímetros arredondado pré-definido. Para o 
cálculo das medições, utiliza-se o valor exato da área de cada diâmetro. 

3339BQuando se troca de representação de varões, os valores das opções que afetam os diâmetros modificam-
se de forma automática para o valor do diâmetro mais próximo ao que existia na representação anterior. 

Sistema 

3340BApresenta os dados básicos do sistema (nome de equipamento, sistema operativo, quantidade de memória 
RAM e número de processadores ou núcleos) e permite definir o número de processadores ou núcleos a 
utilizar simultaneamente pelo programa ou que permita utilizar todos os presentes no sistema. 



 

3341BAo desativar a opção ‘Igual ao número de processadores ou núcleos existente’, o utilizador pode definir o 
número de processadores a utilizar simultaneamente nas partes do programa que contemplam. Não se 
permite selecionar um número maior ao de processadores ou núcleos existentes. 

3342BO número de processadores ou núcleos existente que esta função apresenta é o apresentado pelo sistema 
operativo. Tenha em conta que algumas tecnologias (como a ‘Hyper Threading’ de Intel) só duplicam 
certas partes do processador, mesmo que para o sistema operativo apareçam erradamente como 
processadores o dobro de núcleos dos realmente presentes. Nestes casos, observou-se um melhor 
rendimento do programa se ajustar o valor desta caixa ao número real de processadores ou núcleos. 

Ter em consideração, o seguinte: 

◼ Para qualquer aplicação, Windows permite utilizar a função Solucionar problemas de compatibilidade, 
que entre outras coisas, permita fazer crer que se está executando uma versão anterior à realmente 
instalada do sistema operativo. Caso se utilize esta funcionalidade com o  (algo inecessário e 

não recomendável), o programa mostrará como sistema operativo a versão anterior do Windows 
escolhido no modo de compatibilidade. 

◼ A quantidade de memória RAM mostrada corresponde à que é acessível. Pode haver parte da memória 
RAM reservada pela placa gráfica ou outros dispositivos que não será detetada no programa. 

◼ Só algumas partes do programa especialmente exigentes (o cálculo de esforços e a obtenção dos modos 
de vibração da estrutura) podem utilizar, em sistemas operativos de 64 bits, mais de 4 GB de memória 
RAM de forma simultânea. 

 

Seleção sistemas de unidades 

3343BMediante o comando Preferências... é possível indicar com que sistema de unidades trabalhar. 

3344BÉ possível selecionar entre os seguintes sistemas: 

◼ 6454BMKS: Ações em Kg e Kg/m, Momentos em Kg·cm, Resistências e Tensões em Kg/cm2. 



 

◼ 6455BSI (Sistema Internacional): Ações em kN e kN/m, Momentos em kN.m e Tensões em N/mm2 
e MPa. 

3345BA mudança de unidades só afeta as saídas de resultados e as entradas de dados, não ficando afetados os 
dados já introduzidos ou os cálculos já realizados. Desta forma se introduzir uma carga de 1000 Kg e 
posteriormente mudar o sistema de unidades para SI, ao visualizar o seu valor  realiza 

automaticamente a mudança de unidades mostrando portanto, uma ação de 9870 N. 

3346BOs fatores de conversão entre as duas unidades são: 
 

5884B1 Kg 5885B=9,80665 N 5886B1 N 5887B=0,10197 

5888B1 Kg/cm2 5889B=98.066,5 Pa 5890B1 MPa 5891B=10,1972 

5892B1 Kg/cm2 5893B=0,098665 5894B1 MPa  5895B=1 N/mm2 

Pasta de trabalho, Pasta do programa e Pasta das legendas 

3347BNo separador Vários da função Ficheiro>Preferências... adicionaram-se duas novas pastas. Na "Pasta de 
trabalho" encontram-se os ficheiros fornecidos com o programa, e a "Pasta do programa" passa a ser 
utilizada como a pasta pré-definido para o armazenamento das saídas do programa. Na "Pasta das 
legendas" guardam-se os ficheiros CAJETINES.CFG, ficheiros .let e ficheiros de desenho associados às 
legendas (de extensões DUB, DBD, DBC e DTX). 

 

5696BPasta de trabalho, Pasta do programa e Pasta de legendas 



3348BNa Pasta de trabalho armazenam-se os seguintes ficheiros: 

◼ 6456BPasta utilizada pré-definido para a criação de ficheiros comprimidos no formato zip. 

◼ 6457BPasta utilizada pré-definido pela função Ficheiro>Abrir.... 

◼ 6458BPasta utilizada pré-definido para armazenar ou recuperar legendas. 

◼ 6459BPasta utilizada pré-definido para a importação de ficheiros ASCII. 

◼ 6460BPasta utilizada pré-definido para a exportação e importação de ficheiros AVI com vídeos da 
ação sísmica. 

◼ 6461BPasta para a criação do ficheiro FILEERRO de armazenamento temporário da listagem de erros 
de cálculo. 

3349BNa Pasta do programa armazenam-se os seguintes ficheiros: 

◼ 6462BOpções pré-definido do programa, no ficheiro opcxxx.def, onde XXX é o número da versão do 
programa Tricalc. 

◼ 6463BFicheiro com as configurações existentes de folhas e legendas, cajetin.cfg 

◼ 6464BFicheiro adinit.dat para a exportação de desenhos em formato DWG. 

◼ 6465BGráficos com os mapas de vento e sismo de determinadas normas. 

◼ 6466BFicheiros municies.asb e provines.asb utilizados pela norma NCSE-94 de Espanha, e  
coef_sis.def para a PDS1-74. 

◼ 6467BFicheiro com os espectros explícitos definidos espectro.def. 

◼ 6468BFicheiros de extensão doc com as memórias técnicas para cada norma ou regulamentação. 

◼ 6469BFicheiro de moedas com as suas equivalências, monedasTrc.ini 

◼ 6470BFicheiro com as relações entre as medições e as unidades de obra, codigos.pre 

◼ 6471BTexturas pré-definido dos diferentes materiais suportados em formato BMP: hormigon.bmp, 
ladrillo.bmp... 

◼ 6472BFicheiro com a configuração das janelas gráficas do programa Tricalc, ventanas.con. 

◼ 6473BFicheiro com o idioma e norma ou regulamentação pré-definido, LANGUAGE. 

 

Resumo 

No separador Resumo, é possível definir ou eliminar o logotipo da estrutura atual ou então copiar o logotipo 
da empresa como logotipo desta estrutura: 



 

  
Função Descrição 

Logotipo da empresa Copia o ficheiro do logotipo da empresa (especificado em Ficheiro > 

Preferências…) para a pasta da estrutura atual como logotipo da estrutura, 
alterando o nome do ficheiro para Logo.bmp ou Logo.jpg, consoante seja o caso. 

Selecionar Seleciona um ficheiro de imagem em formato BMP ou JPEG como logotipo da 
estrutura atual, copiando o para a pasta da estrutura, alterando-se o nome para 
Logo.bmp ou Logo.jpg, consoante seja o caso. 

Retirar Elimina o logotipo da estrutura atual (elimina o ficheiro Logo.bmp e Logo.jpg da 
pasta da estrutura atual). 

Desta forma, em Resultados > Composição > Legendas e esquadrias, ao pressionar o botão Legendas, 
pode criar ou editar um ficheiro de legenda e criar ou editar um campo ao qual associar o logotipo da 
estrutura atual. Basta definir nas propriedades do campo o tipo Logotipo, como mostra a imagem seguinte. 



 
O programa escalará a imagem para que ocupe todo o retângulo associado a este campo, porém ter em 
consideração que caso o aspeto (relação largura / altura) da imagem não corresponda ao aspeto desse 
retângulo, o programa centrará a imagem deixando duas bandas em branco de ambos os lados (acima e 
abaixo ou à direita e esquerda, consoante seja o caso). 

A legenda fica então como exemplificado na imagem seguinte: 

 
Nota: Uma mesma legenda pode utilizar-se em muitas estruturas. O programa utilizará como logotipo, o 
ficheiro Logo.bmp (ou Logo.jpg se o anterior não existir) presente na pasta da estrutura correspondente. 

 

 



 

Fim 

3350BEsta função permite abandonar ou finalizar uma sessão de trabalho com o programa. Quando se está a 
trabalhar com uma estrutura, esta função faz automaticamente o armazenamento dos dados introduzidos 
até esse momento. 

Atributos de leitura e de escritura dos ficheiros da 
estrutura 

3351BQuando se executa a função Abrir… para recuperar uma estrutura, o programa realiza a comprovação de 
que todos os ficheiros da estrutura selecionada tenham permissão de escritura. No caso de encontrar 
ficheiros com o atributo só de leitura, o programa realiza automática a modificação do atributo para o valor 
leitura-escrita. Por exemplo, o atributo só leitura é modificado de forma automática quando se recupera 
uma estrutura de um CD-ROM, realizando o programa automaticamente uma operação que de outra forma 
teria que realizar manualmente. O atributo dos ficheiros pode visualizar-se no Explorador de Windows, 
opção Atributos. 

3352BQuando se quer modificar uma série de perfis, de lajes e/ou de vigas, e os ficheiros correspondentes têm 
o atributo só de leitura, o programa mostra em ecrã uma mensagem indicativa como a da figura, 
realizando-se em qualquer caso a modificação dos atributos a leitura-escrita. 

 

 



Capítulo 8  

Edição 

Introdução 

3353BO menu Edição inclui as funções de Copiar e Colar estruturas, completas ou algumas das suas partes, 
dentro da mesma estrutura ou entre diferentes estruturas. Também existem as funções Copiar para…, 
Colar desde… e Colar+Girar… que permitem guardar e abrir estruturas do disco, quer sejam completas 
ou apenas algumas das suas partes. As operações de Edição incluem a geometria de barras, lajes, 

fundações e paredes, bem como as suas seções e Ações. Algumas aplicações destas novas funções são: 

◼ 6474BUtilizar partes de uma estrutura, subestruturas, para situá-las noutros pontos da mesma, 
facilitando a utilização de elementos repetidos ou modulares. 

◼ 6475BGuardar no disco partes de uma estrutura para ser reutilizadas em outros pontos, como por 
exemplo, elementos modulares, andaimes, guardas tipo… criando-se uma biblioteca de 
subestruturas reutilizáveis. 

◼ 6476BAs funções Reverter e Repetir passam do menu Ajudas para o novo menu Edição. 

◼  



 

Reverter e Repetir 

3354BAs funções Edição>Reverter e Edição>Repetir permitem anular o efeito das últimas funções executadas. 
Muitas das funções do programa são reversíveis, porém existem algumas funções nas quais isso se torna 
impossível. 

3355BO programa está preparado para utilizar uma lista sequencial de funções até 200 níveis. O  reserva 

uma memória de 400Kb para armazenar a totalidade dos 200 níveis. O tamanho máximo de memória 
disponível para uma única operação é de 200Kb. 

3356BConsidera-se como nível cada uma das operações de seleção de elementos. Por exemplo, se utilizar a 
função Eliminar Barra, cada uma das seleções de elementos, seja com o botão esquerdo do rato ou com 
uma janela considera-se um nível. Se atribuir o mesmo pré-dimensionamento a todas as barras da 
estrutura, considera-se igualmente um nível. 

3357BTêm a possibilidade de utilizar as funções Reverter e Repetir todas as funções do menu Geometria, Ações 
e Seções que modificam a definição ou propriedades das barras, nós, lajes, sapatas e muros, incluindo sua 
geometria, Ações e pré-dimensionamento. 

3358BO programa inicializa a listagem dos 200 níveis quando se utilizam determinadas funções, perdendo-se 
toda a informação existente nos níveis até esse instante. As funções que inicializam a listagem são: 

3359BTodas as funções de cálculo de esforços, de armadura, de comprovação de seções metálicas, de fundações, 
de muros e de lajes, ou qualquer função que implique a perda de cálculos anteriores. 

◼ 6477BAlternar do modo 3D para o modo 2D para visualizar croquis 2D ou planos de composição. 

◼ 6478BAs funções Renumerar e Reordenar. 

◼ 6479BA função de Geometria>Verificar e Geometria>Lajes Fung. Aligeiradas>Verificar. 

◼ 6480BAs funções Rede... e Nave... 

◼ 6481BAs funções que envolvem a introdução de qualquer tipo de laje. 

◼ 6482BA introdução de Ações sísmicas através da função Ações>Int. Ações Sísmicas. 

◼ 6483BTodas as funções nas quais seja necessário eliminarem os modos de vibração. 

◼ 6484BA função Pré-dimensionar Automático. 

◼ 6485BImportação da geometria em formato DXF 3D. 

3360BAo utilizar as funções Reverter e Repetir sobre barras ou sapatas que tenham opções particulares de pré-
dimensionamento, de armadura ou de cálculo atribuídas, eliminam-se todas as opções particulares 
existentes. 

3361BExiste ainda uma característica especial da função Reverter quando se utiliza nas de definição do perímetro 
e de aberturas de cargas superficiais, lajes aligeiradas, lajes fungiformes ou maciças, e na função Dividir 
aplicada a lajes fungiformes ou maciças. Nestes casos, ao selecionar-se a função Reverter elimina-se o 
último lado do polígono que se está a definir. Ao selecionar a função Repetir recupera-se o último lado 
eliminado com a função Reverter. Para abandonar a função em qualquer altura é necessário carregar em 
Esc ou no ícone correspondente. 

 

Área de transferência do programa (clipboard) 

5896BAs funções Copiar e Colar permitem enviar e recuperar elementos da estrutura para uma área de 
memória reservada pelo programa (clipboard). O conteúdo desta área de memória mantém-se durante 
toda a sessão do programa, perdendo-se o seu conteúdo ao encerrar o programa. Enquanto executar o 



programa, é possível utilizar estas funções para intercambiar elementos entre estruturas, através da área 
de transferência.  
 
5897BA área de transferência utilizada por Tricalc tem um formato próprio que só pode ser lido por Tricalc. 
 

Subestruturas  

5898BAs funções Copiar para… e Colar desde… permitem guardar e abrir elementos da estrutura, 
subestruturas, para ficheiros do disco. Com estas funções é possível, selecionar partes de uma estrutura 
e guarda-las no disco rígido, com um nome próprio. Posteriormente, estes elementos ou subestruturas 
podem importar-se para outras estruturas. 
 
5899BOs ficheiros com subestruturas contêm a geometria, Ações e pré-dimensionamento dos elementos. 
 

Copiar 

3362BSeleccionam-se os elementos da estrutura com o rato, individualmente ou através da abertura de uma 
janela de seleção. Pode realizar-se a seleção em várias fases. Uma vez finalizada a seleção de elementos 
é necessário definir um ponto de inserção, que se utilizará no momento de Colar. 

 

 
5900BQuando se utilizam as funções Copiar… e Colar… aplicadas a paredes de contenção, aplicam-se à 
geometria, dimensões, tipologia, espessura, comprimento de encastramento e dimensões da viga de 
coroamento, mas não se copiam as constantes do material, estratos, ancoragens, lajes associadas nem 
fases. 
 
3363BOs elementos copiados para a área de transferência permanecem durante toda a sessão do programa. No momento de 
abandonar a sessão, o programa pergunta se pretende guardar o seu conteúdo num ficheiro do disco rígido, da mesma 

forma que se realizaria com a função Copiar para…, através da mensagem: 

 



 

 

 

 

Copiar para… 

5901BEsta função é similar à função Copiar: selecionam-se os elementos e um ponto de inserção. Ao finalizar a 
função é solicitado um nome para o ficheiro onde se guardam os elementos selecionados: 
 

 
 

5902BEstes ficheiros podem ser inseridos em qualquer estrutura com a função Colar desde… Conserva-se a geometria, 
as Ações e o pré-dimensionamento, de barras, muros, fundações e lajes. 

 

Copiar imagem para o ‘clipboard’ do Windows 

A função Edição > Copiar imagem vetorial permite copiar a imagem gráfica da janela ativa para o 
‘clipboard’ do Windows no formato EMF (Enhaced Meta File: meta ficheiro melhorado). Desta forma é fácil 
colar essa imagem noutra aplicação que utilize este formato de imagem (por exemplo, Microsoft Word). 

Geralmente, trata-se de uma imagem de formato vetorial, independente da resolução do monitor ou do 
tamanho da janela. Desta forma, é possível modificar o tamanho ou zoom da imagem colada sem perda 
de qualidade (algo que não ocorria se fosse uma simples cópia da área de trabalho). Na imagem seguinte 
apresenta-se um exemplo com um detalhe da imagem ampliada: 
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No entanto, quando a imagem copiada representa uma vista em modo sólido (vista de render), o formato 
não é vetorial mas raster (BMP). Nesses casos, o tamanho da imagem copiada para o ‘clipboard’, em mega 
pixels (milhões de pixels ou pontos), fixa-se nas opções de sólido, na função Ajudas > Render > Opções…, 
na opção Tamanho do BMP ao exportar ou copiar a imagem no separador Geral. Quanto maior o tamanho 

em mega pixels, mais a imagem fica ‘pesada’, porém poderá ampliá-la mais, quando pretender imprimi-la 
ou coloca-la em folhas de grande formato, sem perda apreciável de qualidade. 

Colar 

5903BAo selecionar esta função, visualizam-se interactivamente os elementos a colar, devendo indicar-se um ponto da 
estrutura para a sua inserção. Caso a estrutura atualmente aberta esteja vazia, os elementos que sejam colados, 

inserem-se na mesma posição absoluta que tinham quando foram copiados. O ponto de inserção pode ser um nó, um 
vértice de laje ou um ponto da malha. 
 
O vínculo entre Ações, lajes e superfícies de vento só se mantém se as Ações forem copiadas e coladas na mesma 
operação, que as lajes ou superfícies a que estejam vinculadas. 
 

Colar+Rodar 

O funcionamento desta função é idêntico ao da função Colar… Uma vez terminada a fase de colagem 
de elementos, o programa permite definir uma rotação em redor do eixo Yg. Pode indicar-se o ângulo de 
rotação de forma analítica: 
 

 
 

Também pode ser selecionado graficamente um ponto da estrutura existente, para definir a rotação. A 
rotação é aplicada aos vetores de direção das Ações. 
A função Colar… está desativada quando não existam elementos copiados na área de transferência. 
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3364BNa caixa de diálogo de “Colar + Girar”. Trata-se de Nº de cópias, através do qual se indica ao programa o 
número de cópias que queremos obter. Essas cópias realizam-se em torno do eixo de rotação com um 
espaçamento entre elas igual ao número de graus indicado no campo “Ângulo (graus)”: 

 

Colar desde… 

5904BEsta função permite incorporar na estrutura atualmente aberta os elementos contidos em ficheiros Copiar para…. 

Uma vez selecionado o ficheiro, o funcionamento é igual à função Colar… Importa-se a geometria, as Ações e o 
pré-dimensionamento, de barras, muros, paredes, fundações e lajes. 
 
5905BA opção Pré-visualizar permite ver a estrutura que se pretende inserir, antes de ser importada para o 
programa. 
 

 
 

 





Capítulo 9  

Geometria 

Introdução 

3365BNeste capítulo explicam-se as diferentes formas de definição da geometria das barras da estrutura. Para a 
introdução de outros elementos (sapatas, lajes, muros, etc.) veja os capítulos correspondentes deste 
manual. 

 

3366BDepois de ter terminado de estudar este capítulo, estará preparado para realizar a: 



 

◼ 6486BGeração automática de uma rede geométrica que coincide com os eixos gerais da estrutura. 

◼ 6487BDefinição de planos de trabalho. 

◼ 6488BIntrodução de nós e barras de forma gráfica ou analítica. 

◼ 6489BEliminação de nós e barras. 

◼ 6490BDeslocação de nós e barras. 

◼ 6491BDivisão e ligação de barras. 

◼ 6492BDefinição do tipo de ligação das barras. 

◼ 6493BDefinição de pórticos que incluem conjuntos de barras da estrutura. 

◼ 6494BAnálises de nós e barras. 

◼ 6495BOpções de desenho. 

Definição da geometria. 

3367BO programa  permite realizar a introdução da geometria de diferentes formas, combinando várias 

das funções específicas que possui. Dependendo do tipo de estrutura e das preferências do utilizador, 
utilizam-se várias funções. 

3368BBasicamente, a definição da geometria pode realizar-se de duas formas complementares:  

◼ 6496BDefinição de uma rede geométrica com as linhas principais da estrutura: eixos de pilares, 
asnas, tipo de cobertura. 

◼ 6497BModificação posterior de cada um dos pisos ou planos principais da estrutura definindo um 
plano de trabalho em qualquer posição do espaço, vertical, a cota dada... introduzindo e 
eliminando nós e barras. 

3369BSe a geometria da estrutura apresenta configurações de barras similares, como é o caso de edifícios com 
pisos iguais, e pilares em altura ou asnas separadas de uma distância constante, é possível definir a 
configuração de barras tipo num plano, e efetuar posteriormente uma translação segundo uma direção, 
copiando as barras automaticamente. 

3370BPor exemplo, é possível realizar a introdução de dados, Ações, e pré-dimensionamento de um piso tipo de 
um edifício, e posteriormente translacionar o piso tantas alturas quantas o edifício tiver. O programa realiza 
a cópia automática de todas as barras, com o seu estado de Ações e seções, e além disso cria os pilares 
entre um piso e outro do edifício. 

3371BOutro exemplo interessante será no caso de querer definir uma estrutura de cobertura formada por pórticos 
ou asnas verticais, para o qual será possível definir um pórtico tipo, e depois deslocá-lo tantas vezes 
quantas se repetir na estrutura. 

Rede geométrica 

3372BA função Geometria>Rede... permite a definição de uma rede geométrica de nós e barras segundo 
subdivisões introduzidas. Os eixos X e Z são os horizontais, enquanto o eixo Y é o eixo vertical. 

3373BAs subdivisões introduzem-se em centímetros, com valor positivo, e separadas por ponto e vírgula. Se em 
algum dos eixos X, Y ou Z não se introduzem subdivisões, ou o valor introduzido é 0, então está-se a gerar 
uma estrutura com todas as barras contidas num plano. 

3374BO programa limita o número de subdivisões em cada eixo a 256 e o programa avisa quando se superar 
este número. Se for necessário maior número de subdivisões, será preciso introduzir posteriormente os 
restantes nós de forma gráfica, ou por translação. 



3375BSe num determinado momento da introdução se volta a solicitar a caixa de diálogo de Rede... pode 
acontecer o seguinte: 

 

◼ 6498BPressionando Sim, apaga-se toda a geometria introduzida até ao momento, voltando a rede 
original. 

◼ 6499BPressionando Cancelar, cancela-se a operação não se executando nenhuma ação. 

Tipo de Nós 

3376BÉ possível definir diferentes condições de ligação nos nós de uma barra. Na opção Nós da caixa de diálogo 
de Rede... pode-se indicar que todas as barras geradas automaticamente sejam articuladas ou rígidas. 
Posteriormente pode-se modificar esta condição particularmente para umas determinadas barras. 

Cota 0 

3377BÉ possível definir critérios especiais de geração das barras e nós na cota zero. Existem duas opções: 

510BOpção Descrição 

3378BNós encastrados  Os nós à cota zero são todos nós encastrados. 

3379BCom Barras  Dependendo do tipo de estrutura a gerar, será necessário criar barras horizontais na 
cota zero. No caso de estruturas de edifícios, costumam-se considerar vigas a partir do 
primeiro nível; portanto, a opção Com Barras estará desativada. 

Nave 

3380BA função Geometria>Nave... permite criar, de um modo muito rápido, estruturas com forma de nave 
industrial, formadas por barras de qualquer material (betão, aço, alumínio ou madeira). Esta função define, 
automaticamente, tanto a geometria, como as Ações e o pré-dimensionado de todas as barras da nave; 
incluindo tirantes, conjuntos, cargas de paredes, cargas de vento com painéis e subpainéis, etc. 

3381BAo executar-se a função, mostra-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que permite selecionar entre 
grandes grupos de tipologias, cada um dos quais possuindo centenas de variantes. Os grupos existentes 
são os seguintes: 



 

3382B  

 

3383BNave com cobertura de duas águas 

 

 

3384BNave com cobertura de uma água 

 

 

3385BNave com cobertura em dente de serra 

 

 

3386BSombreador com cobertura de duas águas 

 

 

3387BSombreador com cobertura de uma água 

 

 

3388BNave de anteriores versões do Tricalc 

 

 
3389BCada grupo possui um assistente automático que permite criar uma infinidade de estruturas diferentes, 
como as que se mostram de seguida: 

  



 

3390BNave com cobertura 

3391Bde duas águas 

 

    

3392BSeções 
constantes 

3393BSeções Inércia 
Variável 

3394BPórticos tri -
articulados 

3395BAsnas inglesas 
normais 

    

3396BAsnas inglesas 
elevadas 

3397BAsnas espanholas 3398BAsnas belgas 
normais 

3399BAsnas belgas sem 
montantes 

    

3400BAsnas belgas 

elevadas 

3401BAsnas Polonceau 

simples 

3402BAsnas Polonceau 

compostas 

3403BAsnas de 

pendurão 

    

3404BAsnas alemãs ou 
de tesoura 

3405BPórticos 
triangulados 

3406BVigas Pratt 3407BVigas Howe 

   

3408B... 

3409BVigas Warren 3410BAsnas com 
montante sobre o 

pilar 

3411BPórticos 

assimétricos 
3412BEtc. 

  



 

 

3413BNave com cobertura 

3414Bde uma água 

 

 

    

3415BSeções 
constantes 

3416BSeções inércia 
variável 

3417BInércia variável 3418BAsnas Polonceau 
simples0 

    

3419BAsnas Polonceau 
compostas 

3420BAsnas inglesas 3421BAsnas belgas 3422BAsnas belgas sem 
montantes 

    

3423BAsnas Espanholas 3424BVigas Pratt 3425BVigas Howe 3426BVigas Warren 

    

3427BVigas Warren 
compostas 
superiores 

3428BVigas Warren 
compostas 
inferiores 

3429BVigas Warren 

compostas 
3430BVigas Vierendel 

   

3431B... 

3432BTravamentos 
longitudinais em 

vãos extremos 

3433BTravamentos 
longitudinais em 

todos os vãos 

3434BTravamentos 
longitudinais e 

transversais 

3435BEtc. 

  



 

3436BNave com cobertura 

3437Bem dente de serra 

 

    

3438BSeções 
constantes 

3439BAsnas Polonceau  3440BAsnas inglesas 3441BAsnas inglesas e 
envidraçado com 

vigas Pratt 

    

3442BAsnas belgas 3443BAsnas belgas sem 

montantes 
3444BAsnas espanholas 3445BVigas Pratt 

    

3446BVigas Warren 3447BSeções 
constantes e 
envidraçado 

inclinado 

3448BSeções 
constantes e 
envidraçado 

inclinado com 
vigas Warren 

3449BSeções 
constantes e 
envidraçado 

inclinado com 
vigas Pratt 

    

3450BAsnas Polonceau 
e envidraçado 

inclinado 

3451BAsnas inglesas e 
envidraçado 

inclinado 

3452BAsnas inglesas 
envidraçado 

inclinado com 

vigas Pratt 

3453BAsnas de 
pendorão 
inclinada 

Vierendel 

   

3454B... 

3455BVigas Pratt e 
envidraçado 

inclinado 

3456BVigas Pratt e 
envidraçado 

inclinado com 

vigas Pratt 

3457BVigas Warren e 
envidraçado com 

vigas Warren 

3458BEtc. 

  



 

 

3459BSombreador com 

3460Bcobertura de duas águas 

 

    

3461BPendentes para 
fora com seções 
constantes 

3462BPendentes para 
fora com inércia 

variável 

3463BPendentes para 
fora com inércia 

variável 

3464BPendentes para 
fora com perfis 

aligeirados 

    

3465BPendentes para 
dentro com 

inércia variável 

3466BPendentes para 
dentro com 

inércia variável 

3467BPendentes para 
dentro com alma 

aligeirada 

3468BLados desiguais 
com cartelas e 

pilares 

   

3469B... 

3470BLados desiguais e 
inércia variável 

3471BLados desiguais e 
perfis aligeirados 

3472BLados desiguais e 
dois pilares 

3473BEtc. 

 

 

3474BSombreador com 

3475Bcobertura de uma água 

 

    

3476BSeções 

constantes 

3477BVigas e pilares 

Pratt 

3478BVigas e pilares 

Howe 

3479BVigas e pilares 

Warren 

    

3480BVigas e pilares 
Vierendel 

3481BPilares de secção 
variável 

3482BVigas com inércia 
variável 

3483BVigas de inércia 
variável 

   

3484B... 

3485BVigas de alma 
aligeirada 

3486BVigas e pilares de 
alma aligeirada 

3487BCom travamentos 3488BEtc 



3489BUma vez selecionado o grupo pretendido, surge um assistente que possui as seguintes fichas\passos: 

 3490BDimensões e forma 

 3491BPórticos 

 3492BTravamentos e madres 

 3493BPré-dimensionamento das barras dos pórticos 

 3494BPré-dimensionamento das barras longitudinais e travamentos da nave 

 3495BPosição 

 3496BParedes e cargas de paredes 

 3497BAções do vento 

 3498BCriação 

Dimensões e forma 

3499BA primeira ficha do assistente permite definir as dimensões principais da nave: comprimento e largura, 
número de pórticos, altura, etc. Também permite selecionar se pretende que os pórticos sejam simétricos 
ou assimétricos. 



 

 

3500BA ficha contém as seguintes opções: 

511BOpção Descrição 

512BNúmero de pórticos 

  513BPermite indicar o número total de pórticos da nave, incluindo o primeiro e o último. 

514BSeparação entre pórticos (cm) 

 515BPermite indicar a separação entre os eixos de cada pórtico em cm. A separação pode 
ser igual para todos os pórticos, ou pode variar no primeiro e no último caso se ative 
a seguinte opção. 

516BPórticos de fachada com distintas separações 

 517BEsta opção permite que a separação para os pórticos inicial e final sejam diferentes 
dos restantes. 

 

518BOpção desativada. 

 

519BOpção ativada. 



520BSeparação (cm) Esta casa só se encontra disponível quando a opção anterior estiver ativada. Permite 
indicar a separação para primeiro e último pórtico. 

521BPórticos de fachada distintos dos restantes 

 522BEsta opção permite que o primeiro e último pórtico sejam diferentes dos demais. 
Deste modo, os pórticos que conformam as fachadas podem ser distintos dos 
restantes, o que permite, por exemplo, introduzir pilares intermédios neles e não no 

interior da nave. Quando esta opção se encontra ativada, a ficha  Pórticos do 

assistente desdobra-se em duas:  Pórticos centrais e  Pórticos de fachada., 
que permitem definir as duas geometrias diferentes. 

 

523BOpção desativada. 

 

524BOpção ativada. 

525BPórticos simétricos Esta opção permite selecionar se o alçado dos pórticos é simétrico ou não. Quando 
se encontra ativada, as seguintes casas permitem definir a geometria do pórtico com 
a indicação de somente três valores: Altura dos lados, Largura total do pórtico e 
Altura no eixo central. Quando se desativa, o pórtico define-se através das seguintes 
cotas: Altura no lado esquerdo, Largura no lado esquerdo, Altura no lado direito, 
Largura no lado direito e Altura no eixo central. 

 

526BOpção desativada. 

 

527BOpção ativada. 



 

528BAltura nas laterais Esta casa (que só se encontra disponível quando a opção Pórticos simétricos está 
ativada) permite indicar a altura dos pilares situados nos extremos do pórtico. 

529BAltura no lado esquerdo 

 530BEsta casa (que só se encontra disponível quando a opção Pórticos simétricos se 
encontra desativada) permite indicar a altura dos pilares situados no lado esquerdo 
do pórtico. 

531BAltura no lado direito 

 532BEsta casa (que só se encontra disponível quando a opção Pórticos simétricos se 

encontra desativada) permite indicar a altura dos pilares situados no lado direito do 
pórtico. 

533BLargura total Esta casa (que só se encontra disponível quando a opção Pórticos simétricos se 
encontra ativada) permite indicar a distância entre os pilares extremos do pórtico, ou 
seja, a totalidade do vão. 

534BLargura no lado esquerdo 

 535BEsta casa (que só se encontra disponível quando a opção Pórticos simétricos se 
encontra desativada) permite indicar a distância entre o pilar esquerdo e o eixo 
vertical do pilar seguinte. 

536BLargura no lado direito 

 537BEsta casa (que só se encontra disponível quando a opção Pórticos simétricos se 
encontra desativada) permite indicar a distância entre o pilar direito e o eixo vertical 
do pilar seguinte. 

538BAltura no eixo central 

 539BPermite indicar a diferença de cotas entre a cumeeira e a base dos pilares, ou seja, 
a altura total da nave. 

3501BConforme se vão modificando todas estas dimensões, a zona direita do assistente vai mostrando a 
geometria atual da nave que se está a modelar, bem como cada cota que se vai modificando. 

3502BNesta zona, podem realizar-se zooms, rotações e deslocamentos da nave, como é habitual no Tricalc: 
rodando a roda do rato só; simultaneamente com a tecla Ctrl. ou Shift.; ou pressionando a roda. 

3503BComo complemento, também se disponibilizam os seguintes ícones, que também permitem modificar a 
visualização do modelo: 

 3504BVista pré-definida.- Altera a vista atual para uma perspetiva axonométrica com 60º de azimute e 40º 
de elevação. 

 3505BVistas... .- Mostra a caixa de diálogo da função Ajudas>Vistas. 

 3506BIgualar vista.- Altera a vista atual do assistente para que coincida com a vista que se está a utilizar 
nesse momento na janela principal do Tricalc. 

 3507BAumentar azimute.- Roda a vista ao redor de um eixo vertical, aumentando o ângulo de azimute. 

 3508BDiminuir azimute.- Roda a vista ao redor de um eixo vertical, diminuindo o ângulo de azimute. 

 3509BDiminuir elevação.- Roda a vista ao redor de um eixo horizontal, diminuindo o ângulo de elevação. 

 3510BAumentar elevação.- Roda a vista ao redor de um eixo horizontal, aumentando o ângulo de elevação. 



 3511BRegenerar.- Atualiza a imagem presente no ecrã. 

 3512BAutoCentrado.- Mostra a nave completa, ocupando o maior tamanho possível na sua janela. 

 3513BJanela de render.- Quando esta opção se encontra ativada, mostram-se todas as seções com as suas 
dimensões reais. Caso se desative, mostram-se unicamente os eixos das barras. 

 3514BOpções de render... .- Permite definir os modos de representação da janela de render, mostrando as 

mesmas opções que existe na caixa de diálogo da função Ajudas>Render>Opções. 

Pórticos 

3515BEsta ficha do assistente permite definir o tipo de pórtico a utilizar. No caso de se ter ativado na ficha 
anterior a opção Pórticos de fachada distintos dos restantes, esta ficha mostrar-se-á duas vezes: uma para 
os pórticos centrais e outra para os pórticos de fachada. 

3516BA ficha conta com as seguintes opções: 

540BOpção Descrição 

541BCom pilares intermédios 

  542BPermite colocar, entre os pilares esquerdo e direito do pórtico, um ou vários pilares 
intermédios. A casa permite indicar quantos pilares intermédios se pretendem 
colocar. 

 

543BOpção desativada. 

 

544BActivada com 2 pilares intermédios. 



 

 

 

545BSeparação (cm) Permite definir a distância, em cm, entre o pilar esquerdo e o pilar intermédio. Caso 
se coloquem vários pilares intermédios, podem definir-se várias distâncias diferentes 
entre cada um e o seguinte, utilizando o separador de listas, normalmente o ponto e 
virgula (;). Por exemplo, “300;500;300” indicar que existem 300 cm entre o pilar 
esquerdo e o primeiro pilar intermédio; 500 cm entre o primeiro pilar e o segundo; e 
300 cm entre segundo e o terceiro.  
O separador de listas é normalmente o ponto e virgula (;), porém poderia ser outro 
caractere, consoante esteja definido no Painel de Controlo do Windows> 
Configuração Regional>Personalizar>Número> Separador de listas. 



546BTipo Permite definir o tipo de pórtico a utilizar de entre os seguintes: 

 

3517BPórtico simples 

 

3518BAsna Polonceau simples 

 

3519BAsna Polonceau 
composta 

 

3520BAsna inglesa 

 

3521BAsna belga 

 

3522BAsna belga 
sem montantes 

 

3523BAsna de pendurão 

 

3524BAsna espanhola 

 

3525BAsna alemã 
ou de tesoura 

 

3526BViga triangulada 
Pratt 

 

3527BViga triangulada 
Howe 

 

3528BViga triangulada 
Warren 

 

3529BViga triangulada 
Warren composta 

superior 

 

3530BViga triangulada 
Warren composta 

inferior 

 

3531BViga triangulada 
Warren composta 

 

3532BViga triangulada 
Vierendel 

 

3533BPórtico triangulado 
Pratt 

 

3534BPórtico triangulado 
Howe 

 

3535BPórtico triangulado 
Warren 

 

3536BPórtico triangulado 
Warren composto 

superior 

 

3537BPórtico triangulado 
Warren composto 

inferior 

 

3538BPórtico triangulado 
Warren composto 

 

3539BPórtico triangulado 
Vierendel 

 



 

547BSimples Esta opção (que só está disponível nas asnas Polonceau) permite indicar que 
pretende uma asna normal. 

548BComposta Esta opção (que só está disponível nas asnas Polonceau) permite indicar que 
pretende uma asna composta por duas, unidas com um tirante. 

 

549BSimples. 

 

550BComposta. 

551BCom tirante elevado 

 552BEsta opção (que só está disponível nas asnas Polonceau) permite indicar se o tramo 
central do tirante se encontra elevado relativamente à cota superior dos pilares. 

553BAltura no centro do cordão 

 554BCaso tenha ativada a opção anterior, esta casa permite indicar a altura da asna de 
cada uma das águas. 

 

555BNormal. 

 

556BCom tirante elevado. 

557BSubdivisões do cordão 

 558BEsta casa (que só está disponível para asnas Polonceau compostas, inglesa e belga) 
permite indicar o número de subdivisões que terá o cordão superior em cada uma 
das águas. 

559BAsna elevada Esta opção (que só está disponível para asnas inglesa, belga, de pendurão e 
espanhola) permite elevar o nó central do tirante inferior, de modo a que este deixe 
de estar horizontal. 

560BAltura na cumeeira 

 561BCaso a opção anterior se encontre ativada, esta casa permite introduzir a distância 
entre a cumeeira e o ponto central do tirante inferior. 

 

562BAsna normal. 

 

563BAsna elevada. 



564BComprimento do montante acima do pilar (cm) 

 565BEsta casa permite selecionar se o beiral se encontra na cota superior do pilar ou mais 
acima. 

 

566BNormal. 

 

567BCom comprimento do montante 
acima do pilar. 

568BMontante vertical Esta opção (que só está disponível nos tipos Pratt, Howe e Vierendel) coloca verticais 
as barras montantes destas vigas trianguladas. 

569BMontante perpendicular ao cordão superior 

 570BEsta opção (que só está disponível nos tipos Pratt, Howe e Vierendel) coloca essas 
barras de um modo perpendicular ao cordão superior da viga triangulada. 

 

571BMontante vertical. 

 

572BMontante perpendicular 

ao cordão superior. 

573BSubdivisões Esta casa (que só está disponível em vigas e pórticos triangulados) permite indicar o 
número de subdivisões ao longo da viga triangulada. 

 

574BViga com 4 subdivisões. 

 

575BViga com 7 subdivisões. 

576BCompr. (cm) Esta casa não é editável. Mostra o comprimento resultante de cada uma das 
subdivisões. Em pórticos triangulados, uma vez que o comprimento do primeiro 
tramo depende da altura superior do pilar triangulado, mostra-se este comprimento 
em primeiro lugar e, seguidamente, o comprimento dos restantes tramos da viga. 

577BAltura (cm) Esta casa (que só está disponível em vigas e pórticos triangulados) permite indicar a 
altura da viga triangulada, em cm. 



 

578BSubdivisões (pilar) 

 579BEsta casa (que só está disponível em pórticos triangulados) permite indicar o número 
de subdivisões ao longo do pilar triangulado. 

 

580BPilar com 3 subdivisões. 

 

581BPilar com 5 subdivisões. 

582BAltura sup. (cm) Esta casa (que só está disponível em pórticos triangulados) permite indicar a altura 
do pilar, na sua zona superior. 

583BAltura inf. (cm) Esta casa (que só está disponível em pórticos triangulados) permite indicar a altura 
do pilar, na sua zona inferior. 

Viga de cumeeira unindo pórticos 

Na função “Geometria>Assistentes>Nave”, a opção “Viga em cumeeira unindo pórticos” permite criar uma 
viga horizontal que percorra toda a linha mais alta da nave.  

É recomendável criar esta viga, para que os deslocamentos horizontais de cada pórtico fiquem travados 
através das compressões ou trações dessa viga. Desta forma, reduzem-se este tipo de esforços axiais 
nas madres. 
A viga de cumeeira assume o mesmo pré-dimensionamento que os pares e, caso se ative a opção “Criar 
conjuntos”, inclui-se um conjunto de nome “Viga de cumeeira”. 

 

Travamentos e madres 

3540BEsta ficha do assistente permite definir a geometria das barras que unem alguns pórticos, tanto as madres, 
como os contraventamentos. 



 

3541BA ficha contém as seguintes opções: 

584BOpção Descrição 

585BSituar as madres nos nós do cordão 

 586BPermite colocar as madres diretamente nos nós existentes no cordão superior de 
cada pórtico. É interessante ativar esta opção, uma vez que, deste modo, evitam-se 
momentos excessivos no cordão, fazendo-se trabalhar as barras das asnas 
fundamentalmente ao esforço axial. 

  



 

587BSituar as madres nos 

nós do cordão. 

588BOpção ativada. 

589BSituar as madres nos 

nós do cordão. 

590BOpção desativada. 

591BSeparação entre madres (cm) 

 592BQuando a opção anterior estiver ativada, esta casa não pode ser modificada. 
Apresentará a distância existente entre as madres, coincidente com a separação 
entre os nós do cordão superior do pórtico. Caso se tenha desativada a opção 
anterior, esta casa permite definir a separação entre madres, contando a partir da 

que se encontra mais perto da cumeeira. 

593BDistância dos lados à primeira madre (cm) 

 594BPermite definir a distância desde o beiral até à correia mais perto. 

595BDistância do eixo central à madre (cm) 

 596BPermite definir a distância desde a cumeeira à madre mais perto dela. 

597BMadres da cumeeira distintas das restantes 

 598BEsta opção não se refere à geometria, mas sim às seções das madres. Quando se 
encontra desativada, a secção de todas as madres é a mesma. Caso se ative, pode-
se atribuir uma secção diferente às madres que conformam a cumeeira. Esta situação 
permite atribuir uma maior secção que costuma suportar maiores esforços quando 
se trava com cruzes de Santo André. 

599BTravamento longitudinal 

 600BPermite introduzir cruzes de Santo André entre pilares, nos planos verticais 
longitudinais da nave. 

601BConsiderar como tirante 

 602BEsta opção permite que os tirantes trabalhem só à tração. Para esta consideração, é 
necessário realizar o cálculo de segunda ordem (ver mais detalhes sobre os tirantes 
na função Geometria>Barra>Tirante). 

603BTravamento coberturas 

 604BPermite introduzir cruzes de Santo André nos planos inclinados da cobertura. A casa 
Núm situada à sua direita permite introduzir em cada pano da cobertura uma ou 
várias cruzes. 

 

605BTravamento coberturas com Núm=1. 

 

606BTravamento coberturas com Núm=2. 



607BVão travados Permite selecionar os números de vãos que se pretendem travar. 

 

608BVãos travados 1, 4 e 7. 

 

609BVãos travados 2 e 6. 

610BTravamento transversal 

 611BPermite introduzir cruzes de Santo André entre pilares, nas fachadas transversais da 
nave. 

 

612BSem travamento transversal. 

 

613BCom travamento transversal. 



 

Pré-dimensionamento das barras dos pórticos 

3542BEsta ficha do assistente permite definir as seções a utilizar nas barras incluídas nos pórticos, podendo-se 
utilizar qualquer material (betão, aço, alumínio ou madeira), bem como cartelas, barras de inércia variável 
e perfis de alma aligeirada. Se na primeira ficha do assistente encontra-se ativada a opção Pórticos de 
fachada distintos dos restantes, esta ficha mostrar-se-á duas vezes: uma para os pórticos centrais e outra 
para os pórticos de fachada. 

 

3543BA ficha conta com os seguintes quadros: 

614BOpção Descrição 

615BSeções Este quadro permite selecionar a série e o perfil pretendido para cada tipo de barra 
dentro do pórtico. Ao selecionar-se cada uma das casas, a imagem da zona direita 
mostra as barras selecionadas em cor rosa, para que se possam identificar 
rapidamente.  
Caso se pretenda utilizar perfis de alma aligeirada, é nestas casas onde podem 
selecionar-se, utilizando alguma das séries que incluem esta característica, como 
IPE_C, HE_H, etc. 



616BInércia variável-cartelas 

 617BEste quadro permite utilizar seções de altura variável. Para essa utilização, é 
necessário selecionar no quadro anterior as seções constantes que servem de base 
e indicar neste a variação da altura e os dados da sua geometria.  
Consoante o comprimento que se defina para os tramos de inércia variável, podem 
definir-se cartelas ou barras completas de secção variável. 

 

618BInércia variável em pares, com 

comprimento superior e inferior de 200 cm. 

 

619BInércia variável em pares, com 
comprimento superior de 0 cm e inferior de 

950 cm. 

620BMaciçamento em perfis aligeirados 

 621BEste quadro permite indicar, quando se utilizam perfis de alma aligeirada, se pretende 
que existam tramos de alma cheia, definidos em cm ou em percentagem do 
comprimento da barra. 

 

622BSem maciçamento. 

 

623BCom maciçamento em pares, com 
comprimento superior e inferior de 200 cm. 



 

Pré-dimensionamento das barras longitudinais e travamentos 

3544BEsta ficha do assistente permite definir as seções a utilizar nas barras que unem os pórticos entre si, como 
são as madres, travamentos, etc. 

 

3545BA ficha conta com os seguintes quadros: 

624BOpção Descrição 

625BSeções Este quadro permite selecionar a série e o perfil pretendido para cada tipo de barra. 
Ao selecionar-se cada uma das casas, a imagem da zona direita mostra as barras 
selecionadas em cor mangenta, para que possam identificar-se rapidamente. 

Caso se pretenda utilizar perfis de alma aligeirada, é nestas casas onde se podem 
selecionar, utilizando alguma das séries que incluem esta característica, como 
IPE_C, HE_H, etc. 

626BMaciçamento em perfis aligeirados 

 627BEste quadro permite indicar, quando se utilizam perfis de alma aligeirada, se pretende 
que existam tramos de alma cheia, definidos em cm ou em percentagem do 
comprimento da barra. 



Plano do envidraçado 

3546BEsta ficha do assistente só se mostra quando se seleciona uma nave com cobertura em dentes de serra. 
Permite definir as seções a utilizar nas barras que conformam os planos do envidraçado de cobertura. 

 

3547BA ficha possui os seguintes quadros: 

628BOpção Descrição 

629BBarra triangulada Este quadro permite selecionar o tipo de viga triangulada para o plano envidraçado 
(Pratt, Howe, Warren ou Vierendel) e o número de subdivisões ao longo dela. A casa 
Compr. (cm) mostra o comprimento de cada subdivisão, deduzida automaticamente 

a partir da divisão do comprimento total da nave entre o número de subdivisões. 

630BSeções Este quadro permite selecionar a série e o perfil pretendido para cada tipo de barra. 
Ao selecionar-se cada uma das casas, a imagem da zona direita mostra as barras 
selecionadas em cor mangenta, para que possam identificar-se rapidamente. 
 



 

Posição 

3548BEsta ficha do assistente permite colocar a nave numa determinada posição do sistema de coordenadas 
definido pelos eixos gerais do Tricalc. 

 

3549BA ficha contém as seguintes opções: 

631BOpção Descrição 

632BOrigem Esta casa permite indicar as coordenadas dos eixos gerais do Tricalc nas quais se 
pretende colocar o ponto de inserção da nave, que se representa na imagem da zona 
direita do assistente através de duas circunferências concêntricas de cor verde. As 

coordenadas podem indicar-se numericamente ou selecionando um nó previamente 
existente através do botão >> situado à sua direita. 

633BDirecção Esta casa permite indicar o vetor segundo o qual se orientará a direção longitudinal 
da nave. É possível indicar esse ponto numericamente ou graficamente, pressionando 
o botão >> situado à sua direita, selecionando de seguida os nós previamente 
existentes. 

634BPonto de inserção Este botão permite selecionar o ponto da nave que se está a modelar e que se 
pretende utilizar como ponto de inserção (ficará assinalado com duas circunferências 
concêntricas de cor verde). Para esta operação, pressiona-se o botão e seleciona-se, 
na imagem da zona direita do assistente, o novo nó que se pretende utilizar. 



Paredes e cargas de paredes 

3550BEsta ficha do assistente permite selecionar quais as fachadas que possuem paredes e quais não, o que 
afeta o cálculo das Ações de vento. Também permite introduzir as Ações gravíticas dessas paredes e dos 
planos da cobertura. 

 

3551BA ficha contém os seguintes quadros: 

635BOpção Descrição 

636BParedes Este quadro permite selecionar quais das fachadas possuem paredes. As Ações do 
vento, que se definem na seguinte ficha do assistente, têm em conta a existência ou 

não de cada fachada. Ao ativar-se cada uma das paredes, a imagem da zona direita 
apresenta-a através de uma painel raiado. 

637BAções na cobertura 

 638BEste quadro permite definir as Ações a aplicar nos planos da cobertura. Caso se ative 
a opção Valor da ação igual nos dois lados, o botão Valor situado à sua direita permite 
definir as Ações a utilizar em todos os planos da cobertura. Caso se desative, cada 
plano terá seu próprio botão Valor para utilizar Ações diferentes. Em qualquer caso, 
o botão mostra a caixa de diálogo de introdução de Ações superficiais em barras, que 
permite introduzir Ações permanentes, sobrecargas de manutenção, de neve, etc. 
Ver o capítulo Ações do manual para obter mais informação sobre as Ações 
superficiais em barras. 



 

639BAções em fachadas 

 640BEste quadro permite definir as Ações a aplicar nos planos de fachada. Caso se ative 
a opção Todas as Ações iguais, o botão Valor situado à sua direita permite definir as 
Ações a utilizar em todas as fachadas. Caso se desative, cada uma terá o seu próprio 
botão Valor para utilizar Ações diferentes. Conforme se vai ativando cada uma das 
fachadas, vai-se alterando a cor na imagem da zona direita, o que permite identificá-
la facilmente. 

O assistente de criação de naves (função Geometria > Nave…) tem na versão 8.1 as seguintes novas 

funcionalidades: 

◼ A possibilidade de criar painéis de ação gravítica. Este procedimento realiza-se ao definir o valor da 
carga gravítica na ficha Paredes e ações de paredes no assistente. Ver o apartado de Ações/Painéis de 
carga neste mesmo documento para mais informação. 

◼ A possibilidade de criar as sapatas isoladas da estrutura. Para esse efeito existe uma opção no último 
passo do assistente, tal como indicado na figura. 

◼ A possibilidade de atribuir automaticamente as fases de execução dos elementos da nave. Para esse 
efeito existe uma opção no último separador do assistente, tal como indica a figura seguinte. Se na 
estrutura em que se cria a nave já existem fases de execução criadas, as novas fases correspondentes 
à nave serão adicionadas ao final da lista. Posteriormente à criação da nave, é possível modificar esta 
atribuição e criação automática, tal como se indica no apartado de Geometria / Fases de execução 
deste documento. 

 



Malha Piramidal 

3552BAtravés da função Geometria > Malha piramidal… é possível definir estruturas formadas por barras 
conformando pirâmides de base retangular e justapostas. Desta forma cria-se uma estrutura estérea de 
comportamento bidirecional. 

3553BAo selecionar esta função, aparecerá a seguinte caixa de diálogo: 

 
3554BOs dados necessários são os seguintes: 

Dado Descrição 

641BMódulo Comprimento em cm da base das pirâmides na direção do eixo X e do eixo Z. 

642BNúmero de módulos Número de pirâmides na direção do eixo X e do eixo Z. 

643BAltura Altura em cm das pirâmides 

644BOrigem Posição no espaço a partir da qual se geram as pirâmides nas direções X e Z positivas. 
O botão ‘>>’ permite selecionar com o rato um nó da estrutura atual como origem. 

645BAgregar barras Ao selecionar esta opção, as barras que conformam a rede agregam-se aos seguintes 
conjuntos: Cordão inferior, Cordão superior e Diagonais. 

646BConjuntos Ao pressionar este botão, aparecerá a caixa de conjuntos na qual poderá modificar 
as características dos conjuntos anteriores, tais como o nome, a seção atribuída, o 
tipo de ligação ou a sua cor e espessura. 

647BSeções Neste apartado pode-se indicar a seção dos três tipos de barras que formam a rede 
piramidal. Geralmente são tubos estruturais circulares de aço, porém pode ser de 
qualquer forma ou material suportado pelo programa. 



 

 
3555BAo selecionar o botão Aceitar, se a estrutura atual não estiver vazia, aparecerá a seguinte mensagem, que 
permite indicar se pretende eliminar a estrutura atual ou se pretende adicionar à estrutura a rede piramidal 
definida.  

 
3556BPor predefinição, as ligações das barras que formam a malha piramidal são rígidas, ainda que possam 
modificar-se através dos conjuntos criados (através do botão Conjuntos antes mencionado). Geralmente, 
as ligações reais costumam realizar-se com bolas às quais as barras se roscam ou através de forquilha, 
que em ambos os casos podem considerar-se ligações semirrígidas (tipo de ligação elástica - elástica). 

3557BRelativamente aos apoios, o programa coloca por predefinição um apoio articulado num dos cantos da 
rede e apoios verticais nos outros três cantos. 



Ações do vento 

3558BEsta ficha permite introduzir todas as Ações do vento na nave, criando-se automaticamente todos os 
painéis e subpainéis de vento. Para este cálculo, têm-se em conta as fachadas que possuem paredes e as 
que não possuem, bem como as aberturas existentes nelas. 

 

3559BA ficha conta com as seguintes opções: 

648BOpção Descrição 

649BCriar painéis de vento 

 650BEsta opção permite ativar ou desativar por completo as Ações do vento. É necessário 
ativar esta opção caso se pretenda utilizar as opções seguintes. 

651BDirecção Este quadro permite ativar ou desativar cada uma das direções do vento que se 
pretendem ter em consideração no cálculo. Podem encontrar-se disponíveis duas 
hipóteses ou quatro, dependendo da opção de vento selecionada na função 
Ações>Opções: 2 hipóteses ou 4 hipóteses. A lista de vetores e hipóteses não 
costuma ser necessário modificar, sendo a relação habitual entre elas: W1=Xg+, 
W2=Zg+, W3=Xg- e W4=Zg-. Os botões Dados iniciais e Opções permitem definir 
os valores das pressões e sucções do vento, em função da normativa que se encontre 
selecionada. O capítulo Ações do manual de instruções e o manual de normativas, 
oferecem maior informação relativamente a este tema. 



 

652BDados particulares dos painéis 

 653BEste quadro permite particularizar as características de cada painel de 
vento. A opção Calcular subpainéis segundo a normativa permite que cada 
painel de vento se divida automaticamente em vários subpainéis, segundo 
a normativa que se encontra selecionada nesse momento. 

 

 

 654BA lista situada neste quadro mostra todos os painéis criados na nave. O botão Criar 
Sim/Não permite selecionar se pretendemos criar ou não cada painel; e o botão 
Valores permite definir opções de vento diferentes para cada um dos painéis. 

 655BO botão Adicionar abertura permite introduzir aberturas retangulares nas fachadas, 
que se têm em consideração no cálculo das Ações de vento. Os passos a dar para 
introduzir uma abertura são os seguintes: em primeiro lugar, seleciona-se na lista o 
painel no qual se pretende introduzir; seguidamente, pressiona-se o botão Introduzir 
abertura; marca-se na imagem da zona direita do assistente o primeiro canto da 
abertura e, seguidamente, o canto oposto. A abertura mostra-se graficamente, com 
as cotas que a definem. 

656BAberturas Caso se tenham criado aberturas seguindo o método descrito no parágrafo anterior, 
este quadro mostra todas as aberturas existentes e permite eliminá-las. A lista mostra 
o painel em que cada abertura se situa, as suas dimensões e as suas distâncias desde 
o bordo esquerdo e inferior. 

Criação automática de subpaineis de vento 

3560BSe a normativa selecionada é a espanhola (CTE) ou os Eurocódigos genéricos, pode-se indicar ao programa 
que crie, tanto em fachadas como em coberturas, os diferentes subpaineis (zonas com diferentes 
coeficientes de pressão / sucção) definidas por essas normativas. 



 

3561BNo exemplo da figura (correspondente a uma nave de 2 águas), a cobertura situada a barlavento segundo 
uma determinada direção de vento, terá um painel de vento correspondente à zona H de pressão, sendo 
igualmente gerados os subpaineis correspondentes às zonas F e G (também de pressão) correspondentes 
a essa mesma direção de vento. 

Vento segundo a norma brasileira 

Ao definir com a norma ABNT NBR 6123:1988. uma ação de vento através da função Ações > Definir… 
ou ao criar e modificar um painel de vento, aparece a seguinte caixa de diálogo: 



 

 
Nela aparecem os seguintes elementos: 

◼ Pressão dinâmica, q (kN/m2 ou Kg/m2). Neste grupo, se selecionar Calcular, o valor da pressão dinâmica 
do vento, q, será o resultado de aplicar as expressões da norma a partir dos restantes parâmetros desta 
caixa (o valor que aparece na casa recalcula-se automaticamente caso se modifiquem esses 
parâmetros). Se pelo contrário selecionar Atribuir, o valor da pressão dinâmica do vento, q, será o 
definido pelo utilizador nesta casa. 

No caso de selecionar a opção Calcular, a expressão que obtém o valor de q, em N/m2, é (sendo Vk a 
velocidade característica do vento e m/s): 

q = 0,613·Vk
2 

◼ Coeficiente de pressão / sucção (exterior). Nesta casa define-se o coeficiente de pressão exterior, cpe, 
que será positivo para pressão (para o interior do edifício) e negativo para sucção (de cima para baixo) 
no exterior do edifício). 

◼ Coeficiente de pressão / sucção interior. Nesta casa define-se o coeficiente de pressão interior, cpi, que 
será positivo para pressão (cima para exterior do edifício) e negativo para sução (para o interior do 
edifício). 

◼ Coeficiente de Atrito. Nesta casa define-se o coeficiente de atrito do vento com o parâmetro que, se 
for zero, dá lugar a uma força de vento tangencial ao paramento. 

◼ Velocidade básica do vento, Vo (m/s) depende do lugar no qual se situa a estrutura. É a velocidade de 
uma rajada de 3 s excedida como média uma vez em cada 50 anos a 10 m de altura em campo aberto 



e plano. Vem estabelecida na figura 1 da norma, que pode visualizar-se no programa ao pressionar o 
botão Mapa (pode-se fazer zoom e deslocar a imagem para facilitar a localização no mapa): 

 

◼ Altura a considerar, z (m). Define a altura sobre o terreno em que se pretende calcular a pressão 
dinâmica do vento. Geralmente será o correspondente ao ponto mais elevado do paramento em estudo. 

◼ Tipo de edifício. Aqui define-se o grupo ao que pertence o edifício em estudo, de acordo com a tabela 
3 definida no apartado 5.4 da norma: 

Grupo Descrição 

1 
Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a 
pessoas após uma tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de 
segurança, centrais de comunicação, etc.) 

2 
Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e indústria com alto fator de 
ocupação. 

3 
Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação (depósitos, silos, 
construções rurais, etc.) 

4 Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.) 

5 Edificações temporárias. Estruturas dos grupos 1 a 3 durante a construção. 

◼ Rugosidade do terreno. Aqui define-se a rugosidade do terreno situado a barlavento do edifício, de 
acordo com o apartado 5.3.1 da norma: 

Categoria Descrição 

I 
Superfícies Lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medida na 
direção e sentido do vento incidente. 

II 
Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos 
isolados, tais como árvores e edificações baixas. Obstáculos com altura média abaixo de 
1,0 metros. 

III 
Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-
ventos. Obstáculos com altura média de 3,0 metros. 



 

IV 
Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, 
industrial o urbanizada. Altura média dos obstáculos de 10 metros. 

V 
Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados. 
Obstáculos com altura média de 25 metros ou mais. 

◼ Máxima dimensão do edifício. Aqui define-se a classe do edifício de acordo com o apartado 5.3.2 da 
norma, em função da máxima dimensão (horizontal ou vertical) da projeção do edifício sobre um plano 
vertical perpendicular ao vento: 

Classe A: Todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais de 
estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical seja 
inferior a 20 metros.. 

Classe B: Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou 
vertical da superfície frontal esteja entre 20 e 50 metros. 

Classe C: Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou 
vertical da superfície frontal exceda 50 metros. 

◼ Localização topográfica. Permite definir a localização topográfica do edifício de acordo com o apartado 
5.2 da norma. Definem-se as seguintes possibilidades: 

Protegida. Vales Profundos e protegidos de ventos de qualquer direção. 

Normal. Terreno Plano ou fracamente acidentado 

Exposto: Morros. Corresponde ao caso de colinas. Ao selecionar esta opção, a caixa de diálogo 

mostra a seguinte imagem: 

 

Exposto: Taludes. Corresponde ao caso de terraplenos, por exemplo. Ao selecionar esta opção, a 
caixa de diálogo mostra a seguinte imagem: 



 

◼ Xt: Distância horizontal ao topo (m). Para o caso de localização topográfica exposta, indica a distância 
horizontal em metros da construção ao topo do morro ou talude, considerando-se positiva quando o 
edifício se situa a sotavento da encosta. 

◼ : Pendente (graus). Para o caso de localização topográfica exposta, define a pendente média do morro 
ou talude. 

◼ d: Altura total do morro (m). Para o caso de localização topográfica exposta, define a altura do morro 
ou talude. 

◼ Propagar valores para as restantes direções. Permite indicar que os valores desta caixa, que 
correspondem a uma determinada direção (hipótese) de vento, se copiem para as restantes direções 
(hipóteses) de vento. 

◼ Resultados. Nestes quadros mostram-se alguns parâmetros dependentes dos definidos no resto da 
caixa de diálogo. Mostram-se a título informativo e não podem modificar-se diretamente. São os 
seguintes: 

Velocidade característica do vento, Vk (m/s), de acordo com a seguinte expressão: 

Vk = Vo·S1·S2·S3 

Fator topográfico, S1. Depende da localização topográfica definida (e dos valores de z, Xt,  e d 

se esta é exposta), de acordo com o apartado 5.2 da norma. 

Fator de altura sobre o terreno, S2. Depende da categoria do terreno (sua rugosidade), da classe 
do edifício (da sua máxima dimensão exposta ao vento) e da altura sobre o terreno (z) 
considerada, de acordo com o apartado 5.3.3 da norma. 

Fator estatístico, S3. Depende do grupo (tipo) definido ao qual pertence o edifício, de acordo com 
o apartado 5.4 da norma. 

Ao definir ou modificar um subpainel de vento com esta norma através da função Ações > Vínculos…, 
aparecerá esta mesma caixa de diálogo, porém dependendo do tipo de ação definida (vento exterior, vento 
interior ou vento tangencial) não se mostrarão os coeficientes de pressão / sucção que não correspondam. 

Ao definir a ação do vento no assistente de criação de naves através da função Geometria > Nave…, 
também aparecerá esta mesma caixa de diálogo. 

 

 



 

Criar 

3562BEsta é a última ficha do assistente. Permite definir os últimos dados e criar finalmente a nave através do 
botão Finalizar, adicionando-a à estrutura do Tricalc que se encontre aberta nesse momento. 

 

3563BA ficha conta com as seguintes opções: 

657BOpção Descrição 

658BDescrição Permite atribuir à nave criada uma descrição opcional, que pode ser útil caso se 
pretenda utilizar o mesmo modelo de nave no futuro. 

659BAgrupar barras em conjuntos 

 660BPermite criar, para cada tipo de barras similares, um conjunto de barras de igual 
secção, que poderá gerir-se através das funções do submenu Geometria>Conjunto. 
Por exemplo, todas as madres ficarão incluídas num conjunto, os travamentos de 
cobertura noutro, etc. Este método de trabalho agiliza as modificações posteriores 
que possam ser necessárias, uma vez que, quando se modifica a secção de uma 
barra, todas as do seu conjunto são modificadas simultaneamente. 



661BExportar para base de dados 

 662BEste botão permite guardar o modelo da nave que se acaba de definir no 
assistente. Quando se pressiona o botão, mostra-se uma caixa de diálogo 
que permite selecionar o ficheiro em que se pretende guardar, de extensão 
TRNV. Dentro de um ficheiro TNRV podem guardar-se vários modelos de 
nave, ficando cada um deles identificado através da descrição introduzida 
na casa Descrição. Os modelos exportados deste modo, poderão importar-
se posteriormente executando a função Geometria>Nave e pressionando 
diretamente o botão Importar situado na zona inferior da caixa de diálogo. 

  

Nave de anteriores versões de Tricalc 

3564BQuando se executa a função Geometria>Nave, o último grupo disponível é Nave de anteriores versões do 
Tricalc. A utilização deste grupo não é interessante, uma vez que as possibilidades que oferece foram 



 

superadas pelos grupos mencionados anteriormente. Em qualquer caso, este grupo foi mantido e poderá 
continuar a utilizar-se. 

3565BO grupo Nave de anteriores versões do Tricalc exibe uma caixa de diálogo como a da figura:  

 

3566BEsta caixa apresenta as seguintes alíneas: 

663BOpção Descrição 

664BDimensões  Nesta alínea definem-se as dimensões da nave de acordo com o esquema que aparece na 
própria caixa de diálogo. 

665BOpções  Neste grupo indica-se quando se deseja colocar contraventamentos nas fachadas laterais 
e/ou na cobertura. Os contraventamentos introduzem-se no primeiro e no último vão da 
nave como cruzes de Stº André (duas barras que se cruzam mas não se unem na sua 
intersecção). Existem duas opções que permitem indicar se os contraventamentos laterais 
e/ou os contraventamentos em coberturas devem ter ou não a condição de tirantes. Se 
ativar a condição de tirantes e se realizar um cálculo em 2ª ordem, estes contraventamentos 
não suportarão compressões nas combinações de 2ª ordem estudadas. 

666BPosição  A posição no espaço da nave industrial indica-se através de uma origem e de uma direção. 
Na origem situa-se o arranque do montante de uma das esquinas da nave. Pré-definido 
toma-se a origem das coordenadas (0;0;0). As fachadas laterais da nave serão paralelas à 
direção do vetor que se indique. A nave aparecerá à esquerda do sentido marcado por este 
vetor. Pré-definido é a direção norte - sul (0;0;1). É possível definir graficamente a origem 
e direção de uma nave: ao carregar no botão >> situado à direita do campo Origem, 
desaparece momentaneamente a caixa de diálogo para que possa selecionar um ponto da 



estrutura, da forma habitual, que servirá de origem para a nave. De forma similar, ao 
carregar no botão equivalente à direita do campo Direção, pode selecionar-se o ponto inicial 
e final que indicarão a direção da nave. 

667BSuperfícies de vento 

668BGrupo de opções a partir da qual se pode definir a ação do vento, sem necessidade de 
utilizar o menu Ações. Existe a possibilidade de atribuir parâmetros gerais para todas as 
superfícies ou particularizar para cada uma delas. 

669BSeções  Neste grupo indica-se o dimensionamento das diferentes barras da nave. Poderá indicar a 

série e o nome do perfil desejado. Cada tipo de barra tem associado um botão Procurar... 
que permite selecioná-lo entre a base de dados de perfis de forma análoga à indicada na 
alínea Definir pré-dimensionamento. O programa atribui o posicionamento e rotação das 
barras automaticamente. 

670BInércia Variável-Cartelas 

 671BMontantes: Comprimento superior (cm) 

 672BDefine-se uma barra de inércia variável desde o topo do montante, com o comprimento aqui 
indicado. A zona de maior dimensão situa-se na extremidade superior do montante. Quando 
se indicar um comprimento igual a zero, não se criará nenhuma barra com inércia variável. 

 673BMontantes: Comprimento inferior (cm) 

 674BDefine-se uma barra de inércia variável na parte inferior do montante, com o comprimento 
aqui indicado. A zona de maior dimensão situa-se na extremidade inferior do montante. 
Quando se indicar um comprimento igual a zero, não se criará nenhuma barra com inércia 
variável. 

 675BTravessas: Comprimento superior (cm) 

 676BPode definir-se uma barra de inércia variável nas barras que definem a parte superior da 
travessa, com o comprimento aqui indicado. A zona de maior altura será a zona superior da 
barra. Quando se indicar um comprimento igual a zero, não se criará nenhuma barra com 
inércia variável. 

 677BTravessas: Comprimento inferior (cm) 

 678BPode definir-se uma barra de inércia variável nas barras que definem a parte inferior da 
travessa, com o comprimento aqui indicado. A zona de maior altura será a zona inferior da 
barra. Quando se indicar um comprimento igual a zero, não se criará nenhuma barra com 
inércia variável. 

 679B[...] Definição do elemento de secção variável 

 680BSituado à direita das quatro opções anteriormente mencionadas, existe um botão... que 
permite indicar as características da secção de inércia variável desejada. Aparecerá uma 
caixa de diálogo como a indicada em Elementos inércia variável do capítulo 11. Seções 

deste manual. 

681BMaciçamento em perfil aligeirados 

 682BAo selecionar como secção de pilares ou travessas uma secção de aço de alma aligeirada, 
pode definir-se o maciçado de ambas as extremidades, uma percentagem do seu 
comprimento total ou o comprimento em centímetros. Tenha em conta que no programa, 
de momento, as vigas de alma aligeirada não podem ser de inércia variável. 

683BCriar O botão Criar permite executar a operação. Se existe uma estrutura já definida, o programa 
mostra uma mensagem que lhe permite indicar se deseja eliminar a estrutura anterior ou se 
deseja que ambas as estruturas se mantenham. Neste último caso, deve verificar-se a 
estrutura de modo a corrigir-se possíveis nós ou barras sobrepostas. 

3567BSuperfícies de Vento 



 

3568BUma superfície de vento inclui um conjunto de dados associados à definição da ação. É possível recalcular 
as Ações do vento que existem numa superfície, depois de modificar algum dado, sem necessidade de ser 
redefinido. Os dados associados e guardados em cada superfície são os seguintes: 

◼ 6500BGeometria do polígono, onde se define a ação atuante, incluindo as coordenadas dos seus 
vértices e as aberturas. 

◼ 6501BValor de todas as opções da caixa Ações>>Definir… para a ação do vento: 4 direções, tipo 
de distribuição, separação, distribuição sobre barras fictícias. 

 

◼ 6502BValor de todas as opções que dependem da caixa Dados de cada direção, acessível em 
Ações>Definir…: para cada direção o valor da pressão dinâmica, coeficientes eólicos… 

◼  

 

3569BSuperfícies de vento: Criação automática 

3570BO primeiro passo será indicar ao programa a intenção de aplicação da ação do vento a partir da função 
Nave… . Para esse efeito assinala-se a opção Gerar geometria, que fará com que se ativem dois botões e 
a lista de superfícies. Caso não se encontre ativada a opção Vento>Ativar da função Ações>Opções… o 
programa questiona se pretende confirmar a ativação automática desta opção a partir desta caixa de 
diálogo. 



 

 

3571BSuperfícies de vento: Visualização 

3572BO programa cria de forma automática 6 superfícies (PV01, PV02, PV03… PV06), correspondentes a cada 
uma das 4 fachadas da nave e às 2 águas da cobertura. Selecionando na lista, cada uma das superfícies, 
sendo visualizáveis na janela gráfica da caixa de diálogo. 

 

   

 

3573BSuperfícies de vento: Dados comuns 

3574BAtravés do botão Dados comuns define-se num único passo todos os dados que afetam as superfícies de 
vento correspondentes à nave. Através do botão Dados particulares e selecionando a superfície a definir 
na lista da direita, atribuímos parâmetros de vento concretos. Quando selecionarmos uma superfície 
desdobrável, assinalar-se-á na imagem da nave a respetiva zona que se encontra na parte superior direita 
do assistente, permitindo uma identificação fácil e rápida. 

3575BAo utilizar o botão Dados comuns acede-se à caixa de diálogo Dados de vento para nave: 

 

 

3576BEsta janela tem duas particularidades: a primeira é a possibilidade de assinalar diretamente tantas direções 
como as que queiramos definir através das check-box que aí se encontram à esquerda dos vetores que 
definem as várias direções do vento. A segunda é um novo botão, Dados iniciais, a partir do qual pode 



 

aceder à caixa de diálogo onde se definem os valores da Ação do vento, em função de cada 
regulamentação. 

 

 

3577BSuperfícies de vento: Dados particulares 

3578BUtilizando o botão Dados particulares do assistente de definição de naves, podem ser atribuídas condições 
específicas para uma determinada superfície de forma, para que quando se gere a nave sejam aplicados 

os coeficientes particulares definidos para esta superfície, enquanto para o resto se sejam aplicados os 
valores gerais (dados comuns) definidos como se indicou anteriormente. 

 

3579BNesta janela não se permite selecionar as direções de vento já que isto terá sido executado previamente 
através do botão Dados comuns. No entanto se selecionar os botões Dados… que se encontram à direita 
das referidas direções, pode definir coeficientes que se apliquem em vez dos definidos como comuns. A 
caixa de diálogo que se abre ao pressionar algum destes botões tem a particularidade de ter uma check-
box Propagar os valores para as restantes direções, de tal forma que, se selecionamos como ativo, sejam 
aplicados os parâmetros definidos para esta direção, às restantes direções selecionadas para esta superfície 
de vento. 

 



 

 

3580BGestão das superfícies de vento 

3581BAs superfícies de vento geradas de forma automática a partir da função Nave…, bem como outras 
superfícies que se podem criar com a função Ações>Definir…>Vento, são guardadas para a sua 
posterior visualização ou modificação. O seu tratamento é muito semelhante ao dos vínculos entre lajes 
de vigotas. Por este motivo, na função Ações > Vínculos… encontramos a função Superfícies de Vento 
onde se gerem essas superfícies. 

 

 

3582BA introdução de Ações de vento através de Ações>Definir..., permite a criação da superfície de vento 
associada à ação introduzida. No capítulo Ações comenta-se com maior detalhe a funcionalidade das 
superfícies de vento associadas. 



 

 

Renumerar 

3583BNo processo de introdução da geometria, o programa atribui automaticamente os números das barras e 
dos nós criados segundo uma ordem correlativa. Quando se elimina um nó ou uma barra, o programa 
utiliza o seu número para as seguintes barras ou nós que se introduzam. 

3584BA função Renumerar compacta a numeração, eliminando os números de barras e nós que não se utilizem. 
Se a remuneração se produz depois de ter produzido Ações ou seções, o programa realiza as seguintes 
operações: 

3585BReatribui as Ações aos novos números das barras depois da renumeração. Nos tipos de Ações que referem 
um dos seus valores ao nó de menor numeração, como é o caso das Ações descontínuas, as Ações pontuais 
e os momentos em barras, modificam-se automaticamente os seus valores para conservar a sua definição. 

3586BO pré-dimensionamento reatribui-se à nova numeração de barras. 

3587BAs condições de apoio mantêm-se nos pontos físicos introduzidos, alterando-se apenas a sua numeração. 

3588BPortanto, a utilização da função Geometria>Renumerar é transparente para o utilizador, não observando 
nenhuma modificação nos dados introduzidos. 

Reordenar 

3589BA função Reordenar é semelhante à função Renumerar; realiza igualmente uma compactação da 
numeração da estrutura, e para além disso modifica a numeração dos nós e barras para que estas 
entidades fiquem ordenadas com o seguinte critério: 

◼ 6503BNós. Numeram-se da seguinte forma: 

7597BDa menor à maior cota (da menor à maior coordenada Yg). 

7598BDa menor à maior coordenada Xg. 

7599BDa menor à maior coordenada Zg. 



◼ 6504BBarras (incluindo os lintéis de fundação). Numeram-se da seguinte forma: 

7600BDo menor ao maior número de nó inicial. 

7601BDo menor ao maior número de nó final. 

3590BA reordenação da estrutura é totalmente transparente para o utilizador; conservando-se as Ações, seções, 
posicionamentos, rotações e opções de pré-dimensionamento, armadura, comprovação de seções e 
fundação que se tenham atribuído. 

3591BA reordenação da estrutura implica a perda de resultados dos esforços, armaduras, etc., sendo esta 
situação advertida pelo  mediante uma respetiva mensagem. A utilidade da função Reordenar é 

conseguir que todos os alinhamentos de barras (vigas, pilares ou diagonais) tenham números de nós e de 
barras ordenados, para que as operações que dependem da posição dos nós inicial e final das barras ou 
dos seus eixos (modificação da rotação ou posicionamento, por exemplo) sejam mais intuitivas. 

3592BA reordenação também facilita a localização e identificação de nós e barras da estrutura, tanto no ecrã 
como nas listagens. 

Ferramentas 

3593BO submenu Ferramentas contém diferentes funções que permitem obter informação da geometria da 
estrutura. 

Coordenadas de um ponto 

3594BA função Coordenadas Ponto permite conhecer as coordenadas Xg,Yg,Zg de um nó, nodo, ou vértice de 
laje da estrutura. 

Distância entre dois pontos 

3595BA função Distância Dois Pontos permite conhecer a distância entre dois nós, nodos, ou vértices de uma 
laje da estrutura. A linha que marca a distância permanece desenhada em cor magenta até que se 
abandone a função. 

Ângulo entre duas barras 

3596BA função Ângulo Duas Barras permite conhecer o ângulo formado por duas barras selecionadas, ou o 
formado por dois lados de um polígono de uma laje, inclusive se as barras ou os lados não se intersectam. 

Vetores pré-definidos 
3597BAtravés da função Geometria>Ferramentas>Vetores pré-definidos é possível aceder à listagem de vetores 
pré-definidos no programa. Esta listagem utiliza-se, por exemplo, nas listas desdobráveis de seleção do 
vetor de aplicação das Ações. 

3598BNa caixa de diálogo Lista de vetores aparece uma listagem com os vetores existentes, funções de gestão 
dos mesmos e funções específicas para o cálculo e criação de novos vetores. 



 

 

3599BOs botões destinados à gestão de vetores da lista são os seguintes 

684BBotão Descrição 

685BEliminar Elimina da lista o vetor selecionado. 

686BGirar Modifica o sentido do vetor selecionado. 

687BSubir Permite modificar a posição de um vetor dentro da lista de vetores subindo-o para posições 
superiores. Desta maneira aparecerá nas primeiras posições das listas desdobráveis 

688BDescer Permite modificar a posição de um vetor dentro da lista descendo-o para posições inferiores.  

3600BOs botões destinados ao cálculo e criação de novos vetores são os seguintes 

689BÍcone Descrição 

690BPerpendicular ao plano>> Permite calcular o vetor perpendicular a um plano que passa por um ponto e 
adicionar o mesmo à lista de vetores. Para isso terá de pressionar o botão e 
selecionar três pontos que definam o plano pelos métodos habituais de 
seleção de entidades. 

691BParalelo a barra>> Permite calcular o vetor paralelo a uma barra que passa por um ponto e 
adiciona o mesmo à lista de vetores. Para isso terá de pressionar o botão e 
será necessário selecionar a barra pelos métodos habituais de seleção de 
entidades. 

692BPerpendicular a barra>> Permite calcular o vetor perpendicular a uma barra que passa por um ponto 
e adicionar o mesmo à lista de vetores. Para esse efeito, terá de pressionar o 
botão e selecionar a barra e posteriormente um ponto, pelos métodos 
habituais de seleção de entidades. 

693BPor dois pontos>> Permite calcular o vetor que passa por dois pontos e adicionar o mesmo à 
lista de vetores. Para isso terá de pressionar o botão e será necessário 
selecionar 2 pontos, pelos métodos habituais de seleção de entidades. 

Barra 

3601BNeste ponto explicam-se todas as funções do menu Geometria>Barra. 



 

Barra: Por Dois Nós. 

3602BA função Por Dois Nós suporta várias possibilidades para introduzir os nós extremos de uma barra de forma 
simultânea à criação da barra. Quando está ativado um plano de trabalho e utiliza-se um ficheiro DXF-2D 
como base para a captura de pontos e para introdução de nós, esta função permite: 

◼ 6505BAo pressionar o botão esquerdo do rato o programa procura entre os nós existentes aquele 
que se encontre coincidente com o ponteiro do rato. Se não existe nenhum, procuram-se os 
vértices ou interseções de linhas do ficheiro DXF-2D coincidentes com o ponteiro do rato, para 
criar um novo nó, que será um dos nós da barra. 

◼ 6506BAo pressionar com o botão direito do rato, o programa cria um novo nó na posição do rato, 
dentro do plano de trabalho, que passará a ser um dos nós da barra. 

◼ 6507BQuando não existe nenhum plano de trabalho ativo, o programa permite selecionar somente 
nós já existentes, que se tenham criado anteriormente. 



 

Barra: Por N Nós 

3603BEsta função tem um efeito equivalente ao da função Barra>Por Dois Nós, com a diferença de que o nó 
final de uma barra é considerado o nó inicial da seguinte. Com esta função é possível realizar uma 
introdução de barras mais ágil. 

Divisão automática de barras 

3604BAo introduzir uma barra com a função Por Dois Nós ou Por n Nós o programa verifica se existe algum nó 
intermédio sobre a barra, e caso exista divide a barra introduzida em duas barras. Considera-se que um 
nó está sobre a barra introduzida quando a distância entre a barra e o nó é inferior a 1 centímetro. 

Eliminar 

3605BEsta função permite eliminar uma barra ou um conjunto delas numa operação. Quando se elimina uma 
barra eliminam-se todas as Ações introduzidas nela. O número que tinha a barra atribui-se 
automaticamente à barra seguinte que se introduza. 

3606BPara eliminar uma barra deve-se clicar em cima dela, de preferência o mais perto possível do seu ponto 
médio, a fim de não se confundir com barras contíguas. 

3607BPara eliminar várias barras numa operação, devem-se englobar numa janela de rato. Todas as barras cujos 
nós iniciais e finais estejam totalmente contidos na janela de rato serão eliminadas. 

3608BPara voltar a introduzir uma barra é preciso utilizar qualquer das funções Por Dois Nós ou por N Nós. 

Deslocar 

3609BA função Deslocar permite deslocar uma barra segundo um vetor dado. Para utilizar esta função é 
necessário ter definido um plano de trabalho (ver ponto correspondente neste capítulo). Se não existe 
nenhum plano definido, a função aparecerá inativa no menu. A função aplica o vetor de deslocação aos 
dois nós da barra, afetando no comprimento de outras barras que acedem aos nós da barra deslocada. 

Dividir 

3610BA função Dividir permite dividir uma barra mediante a introdução de um nó interior à mesma. Para utilizar 
esta função é necessário ter definido um plano de trabalho (ver ponto correspondente neste capítulo). Se 

não existe nenhum plano definido, a função aparecerá inativa no menu. A função divide as barras em 
duas, criando um nó e uma barra novos. Eliminam-se todas as Ações que se tenham introduzido na barra 
antes de dividi-la. Se a barra estava pré-dimensionada, o pré-dimensionamento atribui-se à barra criada. 

3611BUma barra pode-se dividir por um nó que esteja contido na sua diretriz, ou por um nó externo a ela. 

3612BO processo a seguir é o seguinte: 

◼ 6508BSe não se tem definido um plano de trabalho, há que defini-lo de maneira a conter o vetor de 
deslocação a aplicar, ou de outra forma, que seja o plano dentro do qual se vai introduzir o 
novo nó. 

◼ 6509BSelecionar a barra que se quer dividir. 



◼ 6510BIntroduzir o ponto que corresponde às coordenadas do novo nó divisório. É necessário 
pressionar o botão direito do rato para capturar um ponto da rede. No nó pode estar contida 
ou não a diretriz da barra.  

◼ 6511BO programa permite realizar várias operações de forma consecutiva, até que se pressione fora 
da janela. 

3613BAo utilizar a função Geometria>Barra>Dividir com uma barra que já tem definidas Ações, o programa 
conserva as Ações introduzidas, atribuindo-as a cada uma das novas barras que se criam. Esta capacidade 
é aplicada igualmente nas funções Dividir por módulo, Dividir em N e Dividir à distância, do menu 

Geometria>Barra. 

Dividir em N partes 

3614BEsta função permite dividir uma barra num número de partes iguais. Uma vez selecionada a função, 
introduz-se o número de partes inteiras e selecionam-se a(s) barra(s) às quais se aplica a operação. As 
barras perdem as Ações ou o pré-dimensionamento que tiveram antes da operação. 

3615BA função Geometria>Unir permite restaurar a barra na sua geometria antes da operação de divisão. 

Dividir por Módulo 

3616BEsta função permite dividir uma barra mediante a introdução de nós interiores a uma determinada 
distância. 

A função Geometria > Barra > Dividir por módulo permite decidir se a divisão começar a partir do nó 
inicial (o de menor numeração) ou a partir do nó final da barra. 

 
A função Geometria>Unir permite restaurar a barra na sua geometria antes da operação de divisão. 

Dividir à distância 

3618BA função Dividir à distância permite introduzir um nó interior numa barra definindo-se o valor em cm da 
distância entre o novo nó e o nó inicial ou final. O novo nó divide a barra antiga em duas novas barras. 

 



 

Unir 

3619BA função Unir permite unir várias barras independentes, passando a ser uma só. As barras a unir devem 
ter a mesma diretriz. Pode-se realizar a união simultânea de várias barras, ainda que seja possível que se 
deva repetir o processo em grupos mais pequenos. 

3620BO processo a seguir é o seguinte: 

◼ 6512BSelecionar a barra ou barras às quais se quer aplicar a união. Utilizar a janela de rato para 
capturar as barras a unir. 

◼ 6513BO programa realiza a união. 

◼ 6514BO programa permite realizar várias operações de forma consecutiva, até que se pressione fora 
da janela. 

3621BQuando se utiliza a função Unir conservam-se as Ações das duas barras que se unem e as do nó que 
desaparece, transformam-se em Ações sobre a barra unida. Este processo não é possível de realizar com 
os seguintes tipos de ação: 

◼ 6515BAções triangulares ou de temperatura sobre as barras. 

◼ 6516BAções do tipo deslocamento imposto ou mola sobre o nó intermédio. 

3622BSe existir algum destes tipos de ação, o programa avisa através de uma mensagem de advertência. 

Utilização de valores pré-determinados 

3623BAtravés da função Utilizar valores pré-determinados... é possível indicar se pretende que as barras que se 
definam a partir desse momento possuam uma determinada secção, posicionamento e tipo de ligação, que 
se fixa com esta função. Desta forma facilita-se a introdução de grupos de vigas ou pilares de iguais 
características. 

3624BAo selecionar a função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura: 

 

3625BNela se define a secção, posicionamento e tipo de ligação pressionando o botão Definir… correspondente. 

Ao definir a série e o perfil que se utilizará como valor pré-determinado, o botão “Capturar>>” permite 
capturar a seção atribuída a qualquer barra da estrutura, para que esta seja a que se utilize. 



Posicionamento 

3626BA função Posicionamento... permite relacionar o eixo ideal da barra, segundo o qual se calcula, com o eixo 
físico segundo o qual se constrói. O posicionamento fixado com esta função considera-se no cálculo dos 
pormenores de armaduras para vigas e pilares de betão. 

3627BUma mesma vertical de pilares não pode ter diferentes critérios de posicionamento. Quando se modifica o 
critério de posicionamento de um pilar, o programa muda automaticamente o posicionamento de todos os 
da sua vertical. 

3628BPara utilizar com pilares esta função, é aconselhável utilizar uma vista em planta, sem nenhum plano 
definido. Para modificar o posicionamento de vigas ou diagonais, costuma ser melhor trabalhar com planos 
de trabalho à cota dada. 

3629BO processo é o seguinte: 

◼ 6517BSe deseja fixar o eixo de posicionamento no eixo da peça, no centro de uma das faces ou em 
uma das esquinas, assinale com o rato o ponto desejado na parte superior direita da caixa. 

◼ 6518BSe deseja movimentar o eixo de posicionamento de uma determinada distância de um dos 
nove pontos anteriores, selecione o tipo de movimento que deseje e a distância: 

694BÀ face a  com esta opção poderá movimentar o eixo de posicionamento à distância que se fixe desde 
o centro de uma face (por exemplo, o ponto situado a uma distância d do ponto 3, na 
figura). 

  

695BAo eixo a  com esta opção poderá movimentar o eixo de posicionamento à distância que se fixe desde 
o centro da peça (por exemplo, o ponto situado a uma distância d do ponto 1, na figura). 



 

  

696BAo canto a  com esta opção poderá movimentar o eixo de posicionamento à distância que se fixe desde 
uma das esquinas (por exemplo, o ponto situado a uma distância d e d' do ponto 6, na 
figura). 

  

◼ 6519BEm ambos os casos, selecionar seguidamente a barra ou barras que vão ter este tipo de 
posicionamento. Se está numa vista em planta, pode-se utilizar uma janela com o rato para 
englobar a vertical dos pilares. 

◼ 6520BPressionando o botão direito do rato poderá mudar o posicionamento da barra ou barras 
selecionadas, de modo correlativo e rotativo, desde o valor escolhido. O posicionamento fixado 
em cada momento é visualizado no ecrã no nó inicial de barras. 

◼ 6521BPressionando o botão direito do rato fora da janela aceita-se o posicionamento selecionado. 

◼ 6522BAparece de novo a janela de posicionamento. Quando se pressiona Sair, termina-se a função. 
Quando se pressiona Sim, repete-se o mesmo processo com outra barra. 

3630BOs tipos de posicionamento possíveis dependem do tipo de barra: nas vigas e diagonais só é possível fixar 
o posicionamento num ponto da face superior da peça. 



Ajustamento gráfico do posicionamento 

3631BAs funções de posicionamento de barras, placas de ancoragem, vigas de laje, sapatas, muros de cave e 
paredes resistentes permitem definir o posicionamento com a ajuda de um desenho (em formato DWG, 
DXF ou DBU) importado no , ou clicando sobre a malha. Para utilizar um desenho, deve ser 

primeiramente importado (por exemplo uma planta de arquitetura), selecionar um plano de trabalho 
adequado (plano à cota da planta baixa, por exemplo), e rebate-lo através da função Ajudas>Autocentrar. 
Selecione então a função de posicionamento adequada (neste caso, Geometria>Barra> 

Posicionamento…). 

 

3632BO processo é o seguinte: 

◼ 6523BUma vez selecionado o tipo de Posicionamento no grupo Deslocamento, pressiona-se o botão 
Ajustar, desaparecendo então a janela anterior. 

◼ 6524BSelecciona-se o elemento (viga, pilar, sapata...) ou elementos aos que se pretende ajustar o 
posicionamento. 

◼ 6525BSelecciona-se então a linha ou ponto do desenho a que se pretende ajustar o elemento, com 
o botão primário do rato (geralmente o esquerdo) ou então um ponto da malha através do 
botão secundário (direito) do rato. 

◼ 6526BOs elementos selecionados modificarão então o seu posicionamento para que uma das suas 
faces coincida com a linha selecionada ou passe pelo ponto selecionado. 

3633BNo caso de se selecionar um plano horizontal (uma planta) e se ajuste o posicionamento de um pilar, esta 
função permite: 

◼ 6527BSe seleciona um ponto como ajuste, e selecionou a opção Ao canto a, o posicionamento do 
pilar modifica-se para que um dos cantos coincida com o ponto. 

◼ 6528BCaso selecione uma linha do desenho, e em função do tipo Deslocamento selecionado e do 
posicionamento inicial do pilar, esta função permite ainda a ajustar a secção do pilar para que 
uma das faces seja paralela à linha em questão. 

3634BEm qualquer caso, há que ter em conta que o elemento nunca pode ser tal que a sua secção transversal 
fique exterior à sua linha ou plano de definição. Ou seja, no caso de um pilar, a barra deve situar-se no 
interior ou bordo da secção. 



 

Paralela por um ponto 

3635BA função Paralela por Ponto permite criar uma barra paralela a outra já existente, com as mesmas 
dimensões, que passe pelo ponto que se especifique, à sua mínima distância e criando-se na mesma 
operação os nós dos seus extremos. 

3636BO processo a seguir é o seguinte: 

◼ 6529BSelecionar a barra da qual se deseja criar outra, paralela a ela. 

◼ 6530BSelecionar um ponto: um nó já existente, com o botão esquerdo do rato ou, quando se tem 
um plano de trabalho definido, um ponto da malha com o botão direito. 

Paralela a distância 

3637BA função Paralela a Distância permite criar uma barra paralela a outra já existente, das mesmas dimensões, 
situada à distância e na direção que se especifique e criando-se na mesma operação os nós dos seus 
extremos. 

◼ 6531BO processo a seguir é o seguinte: 

◼ 6532BSelecionar a barra da qual se deseja criar outra, paralela a ela. 

◼ 6533BSelecionar um ponto para ter uma direção sobre a que medir a distância. 

◼ 6534BIndicar, a distância em centímetros à que se deseja situar a nova barra. 

Perpendicular por um ponto 

3638BA função Perpendicular por ponto cria, a partir de uma barra e de um ponto exterior a ela, uma barra 
ortogonal à primeira que passe pelo ponto especificado. A barra inicial, por sua vez, fica dividida em duas 
pelo ponto de intersecção com a barra assim criada. Além disso, criam-se na mesma operação os dois nós 
extremos da barra criada. 

3639BO processo a seguir é o seguinte: 

◼ 6535BSelecionar a barra da qual se deseja criar outra, paralela a ela. 

◼ 6536BSelecionar um ponto: um nó já existente, com o botão esquerdo do rato ou, quando se tem 
um plano de trabalho definido, um ponto da malha com o botão direito. 

Tipo de Ligação 

3640B  permite considerar nós articulados e nós encastrados nas barras, assim como situações 

intermédias: 

3641BPodem existir cinco tipos de barras: 

697BRígida-Rígida  Barra cujos dois nós são rígidos. 

698BArticulada-Articulada  Barras cujos dois extremos são articulados. 

699BArticulada-Rígida  Barra cujo nó inicial é articulado e o seu nó final é rígido. 

700BRígida-Articulada  Barra cujo nó inicial é rígido e o seu nó final é articulado. 

701BElástica-Elástica  Barra cujos extremos possuem uma determinada rigidez em cada extremo e em 
cada um dos três eixos principais. 



  

3642BO processo para modificar o tipo de ligação dos nós de uma barra é o seguinte: 

◼ 6537BDefinir na caixa de diálogo de ligação de barras o tipo de ligação requerido. 

◼ 6538BQuando se selecionou o tipo Elástico-Elástico, pressionar o botão Valores... para indicar o 
grau de rigidez desejado. Ao pressionar este botão aparece uma caixa de diálogo, na qual, 
para o nó inicial e o final, e em cada um dos três eixos principais da barra, se pode indicar um 
grau de rigidez à rotação entre 0% (rigidez nula, equivalente a articulação) e 100% (rigidez 
infinita, equivalente a uma ligação rígida). 

◼ 6539BSelecionar a(s) barra(s) às quais a operação afeta. 

◼ 6540BO programa desenha as ligações articuladas com uma circunferência perto do nó, e as ligações 
elásticas com um círculo perto do nó. 

◼ 6541BA opção Cancelar termina a função. A função Geometria>Barra>Desenhar>Ligação permite 
repor e retirar o desenho da ligação nas barras 

3643BAo selecionar a função Barras > Tipos de Ligação (Esforços)…, aparece uma caixa de diálogo como a da 
figura: 

 
 

3644BO botão Capturar permite selecionar com o rato uma barra e copiar os valores dos seus tipos de ligação 
para esta caixa de diálogo. Ao selecionar a opção Elástico-Elástico, e selecionar o botão Valores…, 

aparecerá uma caixa de diálogo como a da figura: 



 

 
 

3645BAlém de poder definir a rigidez da ligação como uma percentagem entre 0% (articulação) e 100% (ligação 
rígida) é também possível definir a rigidez da ligação através de gráficos Momento – Rotação, ativando a 
opção correspondente. Também é possível definir a rigidez da ligação de maneira diferente no nó inicial e 
final da barra. 

3646BSe selecionar a opção Gráfico M/Ø, pode indicar ao programa, através da opção Utilizar os dados de T-

Connect quando for possível, que em vez de utilizar os gráficos M/Ø definidos através desta função, se 

utilizem os gráficos calculados por T-Connect para esse nó extremo da barra. Para que isso seja possível: 

◼ 6542BA barra, no seu extremo, deve pertencer a uma ligação entre barras de aço de T-Connect. 

◼ 6543BEssa ligação deve ser viável (deve estar bem definida sem erros geométricos), apesar de não 
ser necessário que esteja calculada. 

◼ 6544BA ligação deve ser de um dos tipos que T-Connect permite calcular a sua rigidez. 

3647BAo carregar no botão >>, aparece a seguinte caixa de diálogo para definir os gráficos M/Ø: 

 
 



3648BOs gráficos Momento – Rotação apresentam a rigidez de uma ligação ao relacionar e momento atuante na 
ligação com a rotação relativa produzida entre a barra unida e a ligação em relação à situação inicial de 
ausência de esforços. No programa pode definir-se através de uma poli linha de até 10 pontos, que deve 
cumprir: 

◼ 6545BDeve iniciar na origem. 

◼ 6546BQualquer reta que passe pela origem deve cortar o gráfico por um único ponto ou passar por 
dois vértices consecutivos (existindo um segmento do gráfico coincidente com a reta). 

◼ 6547BA pendente do gráfico deve estar sempre entre 0 e +, ou seja, os momentos devem 

introduzir-se em valor absoluto. 

Partes do gráfico momento – rotação 

3649BOs valores mais representativos de um gráfico momento – rotação são: 

◼ 6548BO primeiro segmento do gráfico representa a rigidez inicial da ligação (Sj,ini). 

◼ 6549BO máximo momento por que passa o gráfico representa o momento resistente da ligação 
(Mj,Rd). 

◼ 6550BA máxima rotação que alcança o gráfico representa a capacidade de rotação da ligação (ØCd). 

3650BNo programa, o gráfico resultante dos valores introduzidos desenha-se de cor preto com o nome Sj,2. A 
rigidez inicial, Sj,ini, desenha-se de cor azul claro. A rigidez a utilizar num cálculo elástico, Sj,ini / , desenha-
se de cor azul-escuro, com o nome Sj,1. Consulte o capítulo “Rigidez a utilizar no cálculo de esforços” deste 
manual para mais informação. 

3651BAlguns gráficos momento – rotação típicos são: 

  
5699BLigação rígida perfeita e ligação articulada perfeita 

 

  

5700BLigação rígida – plástica e ligação elástica (semirrígida) 

 



 

 

5701BLigação elasto – plástica 
 

Rigidez a utilizar no cálculo de esforços 

3652BNo cálculo de esforços de primeira ordem, quando a rigidez da ligação se define através de um gráfico 
Momento – Rotação, utiliza-se a rigidez Sj,1 = Sj,ini / , tal como permite, por exemplo, a alinha 5.1.2 (4) 

da norma europeia EN 1993-1-8:2005 e a alinha 5.2.3 (5) da norma espanhola CTE DB SE-A. Em ambas 
as normas, estabelece-se que o valor de  (letra grega eta) será: 

◼ 6551B = 1 se o momento atuante na ligação, Mj,Ed, não supera 2/3 do momento resistente, Mj,Rd. 

◼ 6552B = 2 em ligações viga – pilar quando Mj,Ed > 2/3·Mj,Rd. 

◼ 6553B = 3 em ligações diferentes de viga – pilar quando Mj,Ed > 2/3·Mj,Rd. 

3653BNo caso de realizar-se um cálculo de esforços de 2ª ordem (como permite o programa desde a versão 
7.0), poderia, além de utilizar-se o mesmo método descrito para o cálculo em primeira ordem, realizar-se 
um cálculo em que cada iteração de cada combinação de esforços, se ajuste a rigidez Sj a utilizar com 
base no momento existente na ligação da iteração anterior e o gráfico M/Ø (no caso que o momento 
atuante não supere 2/3 do momento resistente, ambos os procedimentos são equivalentes). Este segundo 
método estará disponível em versões posteriores à versão 7.1. 

Definição do gráfico 

3654BAs opções da caixa de diálogo são as seguintes: 

702BOpção Descrição 

703BNovo ponto Permite introduzir um valor de momento (em kN·m ou T·m), um valor de rotação 
(em radianos entre 105) e ao carregar no botão Adicionar, cria-se um novo ponto 
no gráfico. Se o ponto a adicionar faz com que o gráfico não cumpra os requisitos 
mencionados anteriormente, o ponto não se adicionará e aparecerá uma 
mensagem de erro indicando o problema. Os valores sempre se adicionam de 
menor para maior Ø e para o mesmo Ø, de menor a maior M. 

704BLista de pontos Nesta lista, aparecem os pontos atuais do gráfico. Pode selecionar uma ou várias 
linhas da lista do mesmo modo que no explorador de Windows. 

705BEliminar Ao selecionar este botão, elimina-se o ponto ou pontos selecionados da lista. 



706BCortar Ao selecionar este botão, elimina-se o ponto ou pontos selecionados da lista e 
também se copiam para a área de transferência de Windows. 

707BCopiar Ao selecionar este botão, copia-se para a área de transferência do Windows o ponto 
ou pontos selecionados da lista. 

708BColar Ao selecionar este botão, colam-se os pontos que estejam na área de transferência 
do Windows. Podem ser pontos da lista previamente copiados ou cortados, podem 
provir de outra ligação ou podem provir de outra aplicação (por exemplo de uma 
folha de cálculo). Para que Tricalc possa colar os valores, devem estar separados 

por tabuladores e retornos de linha, utilizando o separador de decimais, que esteja 
fixado no Painel de Controlo do Windows. 

709BImportar… Ao selecionar este botão é possível abrir um ficheiro de texto que contenha pontos 
a importar para o gráfico. Cada ponto deve estar numa nova linha; cada linha deve 
constar de dois valores (momento e rotação) separados por um tabulador ou pelo 
separador de listas definido no Painel de Controlo do Windows (o ponto e vírgula é 
o considerando pré-definido em Portugal); os valores devem usar como separador 
decimal o indicado no Painel de Controlo do Windows. 

710BExemplos… Ao selecionar este botão aparecerá uma lista com exemplos de ligações, que podem 
usar-se como dados de início. Ao selecionar um exemplo, substituem-se os valores 
atuais do gráfico pelos do exemplo selecionado. 

 

711BEixo Nesta zona indica-se o eixo ou esforço para o que se define o gráfico M/Ø. Para o 
caso de momentos no eixo z e cálculo em 2ª ordem é possível distinguir entre a 
rigidez aos momentos negativos (trações no banzo superior) e positivos (trações 
no banzo inferior). Consulte o capítulo “Rigidez a utilizar no cálculo de esforços” 
deste manual para mais informação. 

712BCoeficiente  É um fator que divide a rigidez inicial Sj,ini para obter a rigidez elástica a utilizar no 
cálculo de esforços de 1ª ordem, Sj,1. Consulte o capítulo “Rigidez a utilizar no 
cálculo de esforços” para mais informação. 

713BIgualar Mz+ e Mz- Permite, quando está selecionado o eixo Mz+ ou Mz-, copiar os valores deste eixo 
para o eixo contrário. 

Dar nome… 

3655BA função Geometria>Barra>Dar nome... permite atribuir um nome a cada uma das barras da estrutura. 
Deste modo é possível identificar as barras não só pela sua numeração (atribuída de forma automática e 
que não é possível modificar), mas também por um nome selecionado pelo utilizador. As listagens e 



 

resultados gráficos que se obtêm no  podem conter o nome das barras como referência, pelo que 

a sua utilização é bastante interessante em determinados casos. Por exemplo, é habitual que os pilares de 
uma estrutura de edificação tenham a mesma designação em todos os pisos. O programa permite atribuir 
o mesmo nome a todas as barras que se pretenda. Os nomes podem ter um máximo de 6 caracteres 
alfanuméricos. 

 

 

 
 

714BOpção Descrição 

3656BNome Introduzir o nome que se pretende atribuir à barra ou barras da estrutura. 

Atribuir o nome do pilar à sapata e maciço de encabeçamento 

 3657BAo selecionar esta opção e renomear um pilar, esse nome atribui-se também à sapata 
ou maciço de encabeçamento que lhe servem de fundação. Simplifica a interpretação 
dos quadros de pilares e de sapatas, uma vez que tanto o pilar como a sapata ou 
maciço sobre o qual se encontram definidos terão o mesmo nome. 

Igual nome para todas as vigas de um piso de um pórtico 

 3658BAo selecionar esta opção e renomear uma viga ou uma viga de laje, esse nome atribui-
se também ao resto das vigas e vigas de laje situadas no seu pórtico e planta. 

Igual nome para toda a linha de pilares 

 3659BAo selecionar esta opção e renomear um pilar, esse nome atribui-se também ao resto 
dos pilares situados na vertical do primeiro. 

3660BAceitar Selecionar graficamente a barra ou barras a que se pretende atribuir o nome. É possível 
selecionar individualmente ou capturar várias barras com uma janela do rato. Fazer 

clique em um ponto vazio da área de trabalho ou pressionar a tecla  para finalizar a 

atribuição do nome. Caso pretenda introduzir outros nomes pode atribui-los, seguindo 
o mesmo procedimento. Uma vez finalizada a tarefa, fazer clique no botão Cancelar 
para fechar a caixa de diálogo. 

 

3661BSe o nome introduzido já existe em alguma barra ou viga de laje da estrutura, aparece uma mensagem 
de advertência. 

 



 

 

3662BA função Geometria>Barra>Desenhar>Nome permite ativar ou desativar a representação gráfica do nome 
nas barras. Também é possível modificar o tamanho e o aspeto dos textos através da função 
Ajudas>Escalas... 

3663BNas listagens onde se utiliza como referência o número das barras, aparecerá também o nome das barras 
que tenham nome atribuído. 

Nome automático 

3664BEsta função permite atribuir de forma automática um nome a todos os pilares e vigas de uma estrutura. 
Ao executar aparece a caixa de diálogo Mudar Nomes de Barras que permite selecionar indistintamente 
pilares e vigas. 

 

 

 



 

3665BAs opções desta caixa de diálogo são as seguintes: 

Opção Descrição 

715BPilares Atribui automaticamente um nome a todos os pilares da estrutura. Os 
pilares situados na mesma vertical receberão o mesmo nome. 

716BPor ordem Permite selecionar os 0, 1 ou 2 primeiros caracteres do nome. O nome 
será formado pelos caracteres indicados e 3 números atribuídos de acordo 
com um critério de proximidade à origem das coordenadas, recorrendo 
primeiro ao eixo X e seguidamente ao eixo Z. 

Com quadricula de alinhamentos 

 717BEsta opção atribui um nome formado por uma letra e um número, 
recorrendo aos dois eixos, respectivamente, que se podem definir através 
de um vetor pré-definido o introduzido de forma gráfica, pressionando o 
botão >> 

Atribuir o nome do pilar à sapata e ao maciço 

 718BEstabelece o mesmo nome para o pilar e o elemento de fundação sobre o 
qual se encontra definido (sapata ou maciço). Esta opção simplifica a 
interpretação dos quadros de pilares, sapatas e maciços, pois os 
elementos situados na mesma vertical ficam com o mesmo nome. 

719BVigas Atribui automaticamente um nome a todas as vigas e diagonais da 
estrutura. 

720BDar nomes barras Realiza a atribuição de nomes às vigas e diagonais formadas por barras 

normais (não se incluem as vigas de laje). 

721BDar nomes vigas de laje Realiza a atribuição de nomes às vigas de lajes. 

Renomear lintéis e vigas flutuantes 

 722BCom esta opção ativada, o programa também renomeará os lintéis de 
fundação e as vigas flutuantes. 

Primeiros caracteres do nome (0, 1 ou 2) 

 723BPermite selecionar os 0, 1 ou 2 primeiros caracteres do nome. Por 
predefinição utiliza-se a letra "V". O nome será formado pelos caracteres 
indicados e por 3 números atribuído de acordo com um critério de 
proximidade à origem das coordenadas ou numeração dos pórticos. 

724BRenomear por plantas Se selecionar esta opção, o primeiro caractere numérico (ou primeiros, 
dependendo do número de plantas) indicará a planta à que pertence a 
viga. O botão Plantas… permite ao utilizador selecionar as cotas 
consideradas como plantas. Na lista de cotas aparecem todas as cotas em 
que tenham lajes aligeiradas, fungiformes aligeiradas ou maciças. No caso 
de na estrutura não haver lajes em planos horizontais, na lista de cotas 
aparecem todas as cotas em que haja alguma viga. 



  

 725BO comprimento do nome das barras resultado da renomeação automática 
não é fixa, mas a partir desta versão será calculada pelo programa em 
função das opções selecionadas e o número de barras da estrutura, de 
forma que todas as barras renomeadas tenham o mesmo número de 
caracteres, para isso utilizar-se-ão os zeros que sejam necessários à 
esquerda da zona numérica do nome. Por exemplo, no caso de vigas, se 
forem utilizadas as opções definidas na imagem e o número máximo de 
vigas mais vigas de laje de uma planta é 80, o nome terá a estrutura Vxyy; 
sendo x um número entre 0 e 3 que indica a planta (0 para a cota 0, 1 

para a cota 250, 2 para a cota 350 e 3 para a cota 700) e yy um número 
entre 00 e 79 que indica o número da ordem dentro de cada cota. 

Nome igual para todas as vigas de um piso em um pórtico 

 726BCaso se tenham definido pórticos na estrutura, é possível atribuir o mesmo 
nome a todas as barras que formam a viga contida no pórtico. 

Por ordem do pórtico e número de barra 

 727BOs nomes automáticos vão ser atribuídos segundo a mesma ordem em 
que se encontram os pórticos e, dentro deles, segundo a numeração das 
barras. 

728BPela direção das barras A ordem que se segue ao numerar é a do eixo que se seleciona nesta 
opção (Xg+, Zg+, etc.). O eixo selecionado corresponderá à direção das 
vigas principais. 

Barra fictícia 

3666BUma barra fictícia é aquela que, ainda que a tenhamos definido como sendo de betão ou de aço, não se 
deseja que intervenha no cálculo de armaduras ou de comprovação de seções. A sua principal utilidade é 
a de assumir o comportamento de um elemento estrutural que não é uma barra. É o caso, por exemplo, 
da rigidez no seu plano que apresentam as paredes resistentes, que se podem substituir por uma malha 
de barras fictícias de rigidez equivalente. 

3667BA função Barra fictícia permite trocar uma barra normal por uma fictícia e vice-versa. As barras fictícias 
representam-se no  por traços. 



 

Tirantes. Definição de barras à tração 

3668BInclui-se a função no menu Geometria>Barra através da qual se pode atribuir a qualquer barra da 
estrutura a condição de tirante, para que só trabalhe à tração. O processo é o seguinte: 

◼ 6554BDefinir a condição de “tirante” às barras e atribuir-lhes o pré-dimensionamento. 

◼ 6555BNo processo de cálculo, para identificar as barras-tirante que trabalham à tração é necessário 
primeiro realizar o cálculo de esforços em primeira Ordem e analisar as combinações nas quais 
as barras estão a trabalhar à compressão.  

◼ 6556BPara estas combinações, realiza-se uma análise de 2ª Ordem, eliminando estas barras em 
cada iteração do processo de cálculo na 2ª Ordem. É possível que entre diferentes iterações 
da mesma combinação, a barra alterne o seu estado de trabalho entre tração e compressão, 
considerando-se numas iterações e noutras não. Realizar um cálculo de 2ª Ordem para poder 
identificar as barras que, portanto devemos ativar a comprovação destas na correspondente 
caixa de diálogo que aparece ao selecionar a função: Cálculo>Esforços>Opções>2ª Ordem, 
opção Ter em conta que as barras definidas como tirantes só trabalham à tração. 

◼  

◼  

◼  

◼ 6557BQuando se realiza um cálculo de esforços em 2ª ordem com a opção “Ter em conta que as 
barras definidas como tirantes só trabalham à tração” ativada, não deveriam aparecer 
compressões nas barras definidas como tirantes. No entanto, como consequência de erros de 
arredondamento e as forças internas do próprio tirante (por exemplo as devidas ao seu peso 
próprio), aparecem umas pequenas compressões que fazem que sejam comprovadas à 
compressão e encurvadura. 

◼ 6558BNos tirantes de aço ou madeira, nas combinações de 2ª ordem, desvalorizam-se os axiais de 
compressão menores que 0,05·Ax·(fy ou fm0k), sendo Ax a área da secção, fy o limite elástico 
do aço e fm0k a resistência característica à compressão paralela às fibras da madeira. Desta 
forma, evita-se a realização da comprovação à encurvadura e a comparação da esbelteza com 
o limite imposto nas opções de comprovação para o caso de compressão. 

◼  

◼  

3669BPor outro lado, este tipo de elementos, permite modelar apoios com o deslocamento restringido num dos 
sentidos. A forma de introduzi-lo seria definir o nó como livre e em vez de um apoio, introduzir um tirante 
de secção importante e de pouco comprimento, de forma a restringirmos o deslocamento à tração porém 
permitirmos o mesmo à compressão. 

 



Barras tirante e sismo 

3670BO cálculo da ação do sismo dinâmico é realizada através de espectros de resposta (que é a opção pré-
definido no programa e nas diferentes regulamentações de sismo), tendo em conta que não se pode 
considerar os elementos como os tirantes, que só trabalham num único sentido (tração, neste caso): este 
método supõe que a estrutura vibra em ambos os sentidos de cada direção, com igual rigidez. 

3671BPara ajustar-se o mais possível à realidade do fenómeno, o programa considera neste caso e só quando 
se avaliam os modos de vibração, que os tirantes se consideram (para compressão e tração) a 60% da 

rigidez teórica da secção. Esta simplificação é perfeitamente válida se (como é habitual) existem tirantes 
similares em ambos sentidos de cada direção (não sendo necessário que num mesmo vão, se forme uma 
cruz de Santo André). 

3672BExiste uma solução mais aproximada à realidade, que consiste em calcular o sismo através de uma 
integração passo a passo no domínio do tempo, mas esta é geralmente inviável porque as normas sísmicas 
não apresentam os acelerogramas a utilizar para cada ponto do território. 

 

Geometria>Barra>Tirante 

3673BPara atribuir a condição de tirante a uma barra seleciona-se simplesmente a função 
Geometria>Barra>Tirante e pressiona-se sobre as barras correspondentes. 

3674BAs barras com a condição de tirante representam-se no modo arame através de seta em cada um dos 

extremos da barra: 

 

 

3675BPara eliminar a condição de tirante, basta voltar a ativar a mesma função e selecionar os tirantes, que 
serão convertidos novamente para barras. 

3676BA distribuição de Ações superficiais e de vento é opcional sobre os tirantes, para que recebam ou não essa 
ação. 

3677BExistem verificações de geometria relacionados com os tirantes: 

• 3678BNão se considera advertência que dois tirantes se cruzem, nem se dividem dois tirantes que se 
cruzem mesmo que ative a opção de “Dividir as barras que se cruzam”. 



 

• 3679BConsidera-se um erro de geometria que um tirante esteja dentro de uma parede resistente, uma 
parede de contenção ou um muro de cave. Também se considera erro que um tirante seja uma 
consola curta ou um lintel de fundação. 

• 3680BSe a um nó apenas se ligarem tirantes, cria-se uma advertência, pois pode produzir-se um 
mecanismo ou um erro de convergência se todos os tirantes estiverem comprimidos em alguma 
combinação. 

 

 

 
5906BVisualização de pilares 
5907BA função de visualização Geometria>Barra>Desenhar>Pilares permite a possibilidade de selecionar 
quais os pilares a visualizar numa cota, quer sejam os superiores, os inferiores ou ambos. 

 

Opções de desenho 

3681BO programa  permite controlar, no submenu Geometria>Barras>Desenhar, a informação que 

aparece no ecrã. É possível repor/retirar as seguintes opções: 

729BNúmero  Desenha o número das barras. 

730BNome  Desenha o nome das barras. 



731BLigação  Desenha o tipo de ligação das barras. 

Analisar 

3682BCom esta função visualiza-se no ecrã Ao canto a informação referente a uma determinada barra 
selecionada graficamente. Os dados fornecidos por esta função são os seguintes: 

 

◼ 6559BNúmero da barra. 

◼ 6560BTipo de ligação: 

732B[R-R] Rígido - Rígido 

733B[A-A] Articulado - Articulado 

734B[A-R] Articulado - Rígido 

735B[R-A] Rígido - Articulado 

736B[E-E] Elástico - Elástico e as correspondentes percentagens de rigidez. 

◼ 6561BNúmeros dos nós inicial e final. 

◼ 6562BComprimento. 

◼ 6563BSérie escolhida no pré-dimensionamento, e secção atribuída. 

Ver Barra e Ver Nó 

3683BEstas funções permitem localizar de uma forma mais fácil os nós e barras da estrutura a partir do seu 
número. O elemento procurado desenha-se em cor vermelha e azul, alternativamente, permanecendo 
inclusive quando se modifica a vista através de zooms. 

3684BA caixa de diálogo permanece no ecrã até que o utilizador a elimine, podendo utilizar-se a função sem 
aceder aos menus. 

Planos pré-definidos automaticamente 

3685BMediante o comando Geometria>Plano>Automáticos o programa gera todos os planos pré - definidos 
paralelos aos planos XY e ZY que passem por todos os nós da estrutura nos quais haja pelo menos uma 
barra. Por exemplo, o plano XY00720 é um plano que se afasta 720 cm da origem. 

3686BOs planos assim gerados comportam-se como se tivessem sido definidos mediante o comando Pré - Definir 
deste mesmo menu. 



 

Vigas invertidas 

3687BAtravés da função Viga Invertida... é possível definir vigas com o posicionamento invertido, ou seja, a laje 
de um ou ambos os lados situa-se na face inferior da viga. Desta forma também é possível definir pequenos 
desníveis entre lajes. 

3688BPara definir uma viga invertida, existem dois procedimentos alternativos: 

◼ 6564BAtribuir diretamente, às vigas que se pretenda, o posicionamento que tem a laje de um e 

outro lado. 

◼ 6565BIndicar, ao criar ou modificar uma laje aligeirada, fungiforme aligeirada ou maciça, que a laje 
se situa na face inferior das vigas em que apoia. Para esse efeito existe uma nova opção 
denominada Situar a laje na face inferior das vigas. Posteriormente, deve-se utilizar o botão 
Atribuir segundo as lajes a barras e vigas de laje tal como se indica seguidamente. 

3689BEm qualquer caso é importante destacar que a viga nunca se desloca verticalmente independentemente 
do tipo de viga invertida atribuído: assume-se sempre que é a laje a que se desloca. Portanto, se em uma 
determinada cota de um pórtico uma viga está invertida mas a seguinte (com a mesma altura) não está, 
não se produzirá uma quebra na viga, mas um escalonamento na laje. 

3690BAo selecionar a função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura: 

 

3691BNa parte superior da caixa existe o botão Atribuir segundo as lajes a barras e vigas de laje que permite 
atribuir no momento da sua seleção, o tipo de viga invertida adequado a todas as barras e vigas de laje 
da estrutura em função das opções definidas nas lajes aligeiradas, fungiformes aligeiradas e maciças 
introduzidas. Como se indica no apartado correspondente, ao definir ou modificar uma laje (aligeirada, 
fungiforme ou maciça) é possível indicar se pretende que apoie na face superior ou na face inferior das 
vigas. 

3692BO resto da caixa de diálogo permite definir explicitamente o tipo de viga invertida de uma determinada 

barra. Para esse efeito, uma vez indicado se existe laje ou não em um ou ambos os lados da viga, e se 
esta está situada na sua parte superior ou inferior (o desenho esquemático da viga indica a todo o momento 
a opção atualmente selecionada), pode-se pressionar o botão Atribuir para indicar a barra ou barras às 
quais atribuir a opção fixada. 

3693BUma vez selecionada(s), o cursor toma a forma  e aparece um esquema de como ficará atribuída a 
opção nos extremos das barras selecionadas. Pressionando o botão secundário do rato (o direito, 
geralmente), é possível modificar a opção atribuída refletindo-se no esquema a alteração realizada. 
Pressionando então o botão primário do rato (normalmente o esquerdo), aceita-se a opção selecionada. É 
uma forma de trabalho semelhante à da função Geometria>Barra>Posicionamento…. 



Possíveis incongruências 

3694BO programa utilizará sempre o tipo de viga invertida atribuído à barra, ainda que não tenha 
correspondência com as lajes realmente introduzidas ou com os posicionamentos dessas lajes. Para que 
as vigas possuam um tipo de viga invertida congruente com as lajes, basta pressionar o botão Atribuir 

posicionamento coerente com lajes a vigas  desta caixa. 

3695BEm qualquer caso, a função de verificação de geometria adverte se existem barras ou vigas com esta 
incongruência. Ainda assim, ao calcular a armadura das barras de betão, deteta-se se alguma barra tem 
este tipo de incongruência, e o programa permite atribuir nesse momento o tipo de viga invertida adequado 
e coerente com as lajes existentes. 

Implicações 

3696BComo se indica nos apartados correspondentes, o tipo de barra invertida que se atribui tem incidência 
tanto na visualização da estrutura em modo sólido, como nos desenhos de armaduras de pórticos e em 
plantas (por exemplo as plantas com a armadura das lajes fungiformes ou maciças). 

3697BTambém incide no cálculo da armadura transversal dos estribos, já que se a viga está invertida, a totalidade 
ou parte da carga que suporta acomete à parte inferior da viga e é necessário transferi-la para a parte 
superior através das adequadas armaduras de suspensão. 

Nós 

3698BNeste ponto explicam-se todas as funções do menu Geometria>Nó... 

 

Introduzir 

3699BEsta função permite introduzir nós de forma gráfica. É necessário ter definido um plano de trabalho para 
poder aceder à função. 

3700BUm nó introduz-se na reticula de pontos que se cria com a malha, sobre o plano de trabalho. Para 
ampliações sobre a origem e eixos de coordenadas do plano de trabalho, ver o cap. Ajudas. 

3701BO processo a seguir para a introdução dos nós é o seguinte: 

◼ 6566BDefinir um plano de trabalho. É importante fixar a origem e eixos locais do plano. Modifique 
as divisões ou subdivisões da malha segundo a resolução requerida. 

◼ 6567BUtilize a função Recentrar para colocar a vista segundo a normal ao plano de trabalho. 



 

◼ 6568BSelecionar a vista mais adequada para a introdução do nó, fazendo uso das funções de zoom, 
deslocamento...do menu de Janelas. 

◼ 6569BSituar o cursor no ponto com as coordenadas que aparecem no ecrã. 

◼ 6570BPressionar o botão direito do rato. Aparece o nó no ecrã, junto ao número atribuído. Ainda 
que não esteja reposta a opção Nó>Desenhar Número, no momento da criação representa-
se o número. 

◼ 6571BRepetir a operação quantas vezes se pretender. 

◼ 6572BPara terminar com a função, Clicar com o botão direito do rato fora dos limites da janela. 

Por Coordenadas 

3702BEsta função permite introduzir um nó mediante a definição das suas coordenadas (x; y; z), em eixos gerais. 
Introduzem-se valores em centímetros. 

 

Eliminar 

3703BEsta função permite eliminar um nó ou conjunto de nós. Quando se elimina um nó eliminam-se igualmente 
todas as Ações que tinha introduzido. Quando se elimina um nó eliminam-se automaticamente todas as 
barras que nele concorrem. 

3704BO número que tinha o nó ou nós eliminados atribui-se ao seguinte nó que se introduza. A função 
Geometria>Renumerar compacta a numeração dos nós e barras, eliminando os números não utilizados. 

Deslocar 

3705BA função Deslocar permite efetuar uma deslocação de um nó ou conjunto deles segundo um vetor de 
direção e uma grandeza definida. Quando se desloca um nó, as barras que lhe concorriam alargam-se ou 
encurtam-se no seu comprimento até à nova posição. 

3706BO processo a seguir é o seguinte: 

◼ 6573BDefinir um plano de trabalho. Modifique as divisões ou subdivisões da malha segundo a 

resolução requerida. 

◼ 6574BSelecionar dois pontos que definem a direção e grandeza da deslocação. Utilizar para isso o 
botão direito do rato para capturar pontos da rede, ou o botão esquerdo para capturar nós já 
existentes. 

◼ 6575BPara finalizar com a função, pressionar fora dos limites da janela com o botão direito ou 
esquerdo do rato, indistintamente. 

3706BPara colocar um nó dentro do plano de uma parede pode-se utilizar o seguinte procedimento: 

◼ Selecionar, com o botão primário do rato (esquerdo), uma parede resistente. Neste caso, os 
nós deslocam-se até ao plano de definição da parede em direção perpendicular a esse plano. 
Desta forma facilita-se a correção do erro “Nó contido em uma parede resistente, porém fora 
do seu plano de definição”. 



Translação 

3707BEsta função permite realizar uma translação de nós da estrutura. Definido um vetor de translação, em 
eixos gerais, o programa desloca os nós selecionados segundo o vetor. Como aplicação desta rotina estão: 

◼ 6576BCopiar em altura um edifício a partir da sua planta ou plantas tipo, criando automaticamente 
os pilares. 

◼ 6577BTranslaccionar um pórtico de uma nave para uma distância entre pórticos, criando travessas. 

3708BEm geral, copiar partes de uma estrutura que são iguais. 

3709BÉ possível realizar uma translação de nós, ou uma translação e uma cópia ao mesmo tempo, produzindo-
se novos nós. Os nós criados têm como coordenadas as resultantes de aplicar o vetor de translação 
introduzido às coordenadas de origem do nó. 

3710BO processo de translação pode-se repetir automaticamente o número de vezes (número de cópias) que 
seja necessário. 

3711BSe existia uma barra entre dois nós que foram deslocados, o programa cria uma nova barra entre os nós 
deslocados. 

3712BÉ possível indicar ao programa que crie uma nova barra que una um nó origem com outro criado a partir 
da deslocação. 

3713BPor exemplo, quando se definem as barras que configuram um piso tipo de um edifício, e se quer levantar 
o piso cinco alturas, em vertical 300 centímetros, copiando os pisos, e criando pilares entre os nós 
levantados, os dados da função são: 

737BVECTOR X=0, Y=300, Z=0 

738BCópias 5 

739BCopiar Barras Sim 

740BCriar Barras Sim 

 

 

 



 

3714BOs parâmetros da função são: 

741BVECTOR  Define os componentes do vetor em eixos gerais. Por exemplo, um vetor (0;300;0) supõe 
uma deslocação em Y positivo de 300 cm; (500;0;0) supõe uma deslocação em eixo X 
positivo de 500 cm. 

742BCópias  Define o número de vezes que se repetirá a operação de forma automática. 

743BCopiar Barras  Indica que se criam novos nós e/ou barras, deixando os originais nas suas coordenadas. 

744BCriar Barras  Permite a criação de novas barras paralelas ao vetor de translação ou de rotação, porém 

sem necessidade de criar novas barras nos nós translacionados que estavam unidos por 
barras. Por exemplo, é possível realizar uma translação de eixo vertical criando somente 
os pilares sem criar vigas, ou realizar uma translação de eixo horizontal criando as 
travessas de uma cobertura. 

 745BA opção Só se existem associada à opção Criar Barras. Esta opção permite que ao 
translacionar apenas se criem as barras em que o nó que se translaciona chegue uma 
barra na direção da translação. O caso mais representativo é: uma planta em que 
existem nós a que chegam pilares desde uma planta inferior e outros nós aos quais não 
chegam pilares.Com esta opção consegue-se que ao translacionar esta planta para criar 
uma superior apenas se criem pilares nos nós aos quais chegam pilares do piso inferior. 

746BCopiar Seções  Permite copiar as Ações e as seções das barras que se translacionam ou rodam para as 
barras resultantes. 

747BCopiar/Mover Lajes 

Se estiver ativada, no mesmo momento em que se translacionem os nós, também se 
translacionam automaticamente as lajes que estejam definidas sobre eles. 

Rotação 

3715BEsta função permite a rotação de um conjunto de nós ao redor de um eixo, de um determinado ângulo. 
As opções Número de Cópias, Copiar Barras e Criar Barras são aplicáveis igualmente à rotação, seguindo 
os mesmos critérios da deslocação. 

3716BO eixo de rotação deve de ser uma das barras da estrutura. Se não existe nenhuma barra que coincida 
com o eixo necessitado, dever-se-á criar uma de forma temporal, para posteriormente proceder à sua 
eliminação. 

3717BO programa toma o tipo de ligação definida como o tipo de ligação das barras que cria. 

3718BSe uma barra deslocada tinha Ações introduzidas, estas também se deslocam. Se tinha pré-
dimensionamento atribuído, igualmente se atribui a este a barra deslocada. 

Numerar nós 

3719BO programa  permite controlar a quantidade de informação que aparece no ecrã. É possível 

repor/retirar as seguintes opções: 

3720BNumerar Nós. Desenhar o número dos nós.  

Analisar 

3721BEsta função visualiza em ecrã informação referente a um determinado nó, que se seleciona graficamente. 
Os dados fornecidos pela função são os seguintes: 



◼ 6578BNúmero do nó. 

◼ 6579BCondições de apoio do nó. 

◼ 6580BCoordenadas X, Y e Z do nó. 

Nó por Intersecção 

3722BA função Geometria>Nós>Por Intersecção permite definir um nó na intersecção de duas barras que se 

cruzam. Cada uma das duas barras divide-se em duas barras novas, uma de cada lado do nó criado. 

Ver Nó 

3723BPermite visualizar um nó determinado indicando o seu número. 

Pórtico 

3724BNo programa  um pórtico está constituído por um conjunto de planos verticais de comprimento 

infinito ou limitado. Desta forma, barras que não se encontram num mesmo plano podem-se agrupar no 
mesmo pórtico. 

3725BA definição de pórticos não tem nenhum efeito no cálculo da estrutura, uma vez que se realiza sempre um 
cálculo tridimensional. A definição de pórticos deve-se realizar para: 

◼ 6581BVisualizar parcialmente a estrutura, só o conjunto de barras contidas num pórtico. 

◼ 6582BObter planos de pormenorização de armaduras de vigas contínuas, em estruturas de betão 
armado. 

◼ 6583BObter listagens de resultados agrupados por pórticos, em vez de ser por barras. 

3726BA definição de pórticos pode-se realizar em qualquer momento da introdução de dados, não afetando as 
Ações e seções introduzidas anteriormente. 

3727BA introdução de um pórtico realiza-se mediante a definição dos diferentes planos que o formam. Um plano 
de um pórtico define-se através de dois nós situados nos limites do plano. Considera-se um plano finito no 
plano horizontal e finito ou infinito no eixo Y. 



 

 

Pórtico: Introduzir 

3728BA função Pórtico>Introduzir... permite a definição de pórticos da estrutura. Para isso segue-se o seguinte 
processo: 

◼ 6584BIntroduzir um nome do pórtico para o identificar, até um máximo de oito caracteres 
alfanuméricos. 

◼ 6585BSelecionar graficamente os pares de nós extremos que formam os diferentes planos do 
pórtico. É válido qualquer nó, não sendo necessário que esteja à cota zero. Utilizar o botão 
esquerdo do rato. 

◼ 6586BPara terminar a definição dos planos pressionar fora dos limites da janela. O programa 
desenha o símbolo do pórtico, assim como o seu nome em cada um dos pares de nós 
selecionados. 

◼ 6587BPara finalizar a função pressione Cancelar na caixa de diálogo. 

3729BO programa permite repor ou retirar o desenho dos pórticos mediante a função Desenhar do menu 
Geometria>Pórtico Quando se repõe o desenho de pórticos, as barras contidas num pórtico que se 
apresentam de cor diferente. 

3730BÉ possível definir as cotas entre as quais existe um pórtico, da seguinte forma: 

◼ 6588BAo introduzir um pórtico de forma individual o utilizador, opcionalmente, pode definir as cotas 
superior e/ou inferior do pórtico. 



 
◼ 6589BSe ao introduzir um pórtico o utilizador ativar as opções Limitar cota superior ou Limitar cota 

inferior e não define os valores das cotas, estes valores obtêm-se dos pontos que tenha 
selecionado ao definir o pórtico. 

◼ 6590BUma barra pertencerá a um pórtico sempre que esteja contida no plano do pórtico (como até 
agora) e pelo menos um dos seus dois nós, esteja dentro da margem de cotas do pórtico ou 
um nó esteja por baixo da cota inferior e o outro por cima da superior. Sucede de forma 
similar com outros elementos, como paredes ou vigas de laje. 

 

Eliminar Pórtico 

3731BA função do menu Geometria>Pórtico permite eliminar um pórtico da listagem de todos os pórticos 
definidos, que aparecem no ecrã. Eliminam-se todos os planos do pórtico selecionado. 

Eliminar Plano 

3732BA função Geometria>Pórtico>Eliminar Plano permite eliminar um plano de um pórtico introduzido 
previamente. Um pórtico elimina-se totalmente quando se eliminam todos os seus planos. 

3733BPara eliminar um plano de um pórtico procede-se da seguinte maneira: 

◼ 6591BPara selecionar a opção Desenhar do menu Pórtico, se não estava selecionada, e redesenhar 
a imagem. Desenham-se no ecrã todos os pórticos definidos. 

◼ 6592BSelecionar a vista mais adequada, de modo a que se encontrem incluídos no ecrã os nós que 
estão marcados com o símbolo do pórtico. 

◼ 6593BSelecionar a função Eliminar Plano. 

◼ 6594BPressione com o botão esquerdo do rato os pares de nós com o símbolo do pórtico do plano 
que se quer eliminar, aqueles que se utilizaram para a sua definição. Um pórtico não se elimina 

enquanto não se apagar todos os planos que o formam. 

◼ 6595BPara terminar a operação pressionar fora dos limites da janela. 

Pórticos 

3734BDentro deste submenu inclui-se uma função Geometria>Pórticos>Girar Pórtico...  que permite girar os 
pórticos para posteriormente poder ver os desenhos dos mesmos alterando os nós inicial-final. Não se 
poderá alterar o sentido do desenho de armaduras de barras isoladas: se o utilizador pretender, pode 
definir um pórtico que englobe só essa barra e atribuir-lhe o sentido que deseje. 



 

 

3735BDepois de solicitar esta função é necessário recalcular as armaduras das barras para atualizar as alterações 
nos desenhos de armaduras. 

3736BNa introdução de um pórtico por mais de dois pontos, comprova-se agora se existem zonas sobrepostas: 
se introduzir uma zona sobreposta com as já introduzidas noutros pórticos, o programa não a tem em 
conta e avisa do problema com um som. 

Pórtico: Desenhar 

3737BA função Desenhar permite repor ou retirar o desenho dos pórticos definidos na estrutura. Quando se 
desenha um pórtico desenham-se as barras contidas em todos os planos do pórtico. 

3738BQuando está reposta a função Desenhar do menu Geometria>Pórtico produzem-se os seguintes efeitos: 

◼ 6596BEm cada um dos nós utilizados para a definição dos planos do pórtico aparece um símbolo 
característico do plano, assim como os caracteres que formam o nome do pórtico. 

◼ 6597BAs barras contidas nos planos dos pórticos aparecem representadas com uma cor diferente. 

Pórtico: Analisar 

3739BA função ...>Pórticos>Analisar faz com que, ao selecionar uma barra,  indique a que pórtico 

pertence. 

Pórtico: Automáticos 

3740BA função ...>Pórticos>Automáticos cria de forma automática todos os pórticos de uma estrutura, em 
função das opções definidas. 

748BCaractere inicial do nome  Permite definir o caractere que se utilizará para identificar 
automaticamente os pórticos. Por exemplo, se introduzir P (de pórtico), 

criam-se os pórticos P1, P2, P10...; se introduzir M (de marco), criam-se 
os pórticos M1, M2... 



 

 

749BCota de definição(cm)  Identifica a cota na qual se irão representar os símbolos(textos) que 
servem para representar os pórticos. 

750BÂngulo máximo entre planos  Define um intervalo de variação em graus para incluir no mesmo pórtico 
barras que não estejam totalmente alinhadas. Qualquer pórtico que seja 
necessário definir-se com outros valores fora do intervalo fixado de 0º a 

45º, pode definir-se manualmente através da função ...>Pórticos 

>Introduzir.... 

751BPré-definir Planos  Permite pré-definir todos os planos da estrutura de forma simultânea à 
criação automática dos pórticos. A opção Eliminar pórticos de um só vão 
só é aplicável a barras, não a vigas de lajes maciças ou de fundação. A 
opção Incluir barras fictícias permite considerar as barras fictícias 
existentes na criação automática de pórticos. 

752BPor Ordem Conserva o mesmo funcionamento como nas versões anteriores, 
estabelecendo o carácter inicial de numeração dos pórticos. As opções de 
“Critério de ordem para a numeração” são as mesmas opções que se 
utilizam na função Barra > Nome Automático 

753BCom retícula Permite a definição de 2 eixos para “Direção letras” e “Direção números”. 
Estas direções permitem definir os eixos sobre os que se atribuem as letras 
A,B,C… e os números 1,2,3… de cada pórtico. Por exemplo, com as opções 
pré-definido da caixa, e numa estrutura de pórticos paralelos aos eixos 
gerais, os nomes seriam “Pórtico A”, “Pórtico B”, “Pórtico C”… para os 
paralelos ao eixo OgXg, e “Pórtico 1”, “Pórtico 2”, “Pórtico 3”… para os 
paralelos ao eixo OgZg. 

 

Apoios 

3741BA função Geometria>Apoios... permite definir as condições de apoio dos nós da estrutura. É possível definir 
condições de apoio em todos e cada um dos nós da estrutura. 



 

 

3742BAs condições de apoio de um nó fixam-se restringindo os três deslocamentos e as três rotações em cada 
um dos três eixos gerais. Portanto, os diferentes tipos de condições de apoio serão combinações dos seis 
possíveis graus de liberdade restringidos. 

3743BCada um dos ditos eixos, além disso, pode possuir uma restrição parcial no deslocamento e/ou na rotação 
mediante a aplicação de uma mola. 

3744BNa caixa de diálogo da função Apoios... encontram-se pré-fixadas as condições de apoio mais usuais: NÓ 

LIVRE, NÓ APOIADO e NÓ ENCASTRADO. Quando se seleciona alguma destas, repõem-se/retiram-se os 
deslocamentos e rotações nos eixos correspondentes. Também existe opção MOLAS. Esta opção tem 
associado um botão ... que permite aceder a uma caixa na qual se fixa as constantes da mola desejadas. 

3745BNão é possível fixar na mesma operação, uma mola e outro tipo de apoio. É possível realizá-lo em 
operações sucessivas, tendo em conta porém que é absurdo fixar a um mesmo eixo um apoio e uma mola. 
As molas também se podem fixar no menu de Ações: veja o capítulo de Ações para mais informações 
sobre molas. 

3746BPara modificar as condições de apoio de diferentes nós de uma estrutura procede-se da seguinte maneira: 

3747BDefinir a condição de apoio ou a mola a atribuir, na caixa de restrições em apoios, pressionando em seguida 
o botão Sim. 

3748BSelecionar com o rato, e da forma habitual (com o botão esquerdo quando se assinala um nó, com o botão 
direito quando se englobam numa janela um conjunto de nós) o nó ou nós desejados. 

3749BPara terminar com a operação, pressione com o rato fora da janela. 

3750BPara fechar a caixa de apoios, pressione o botão Cancelar. 

3751BEm cada nó com uma condição de apoio representa-se um símbolo referente ao tipo de restrição imposta. 
Cada símbolo representa-se num plano paralelo ao eixo no qual tem a restrição, e pode-se apresentar de 

duas formas: 

◼ 6598BTRIÂNGULO: Restrição ao deslocamento (apoio). 

◼ 6599BRECTÂNGULO: Restrição à rotação. 

3752BAs molas visualizam-se como Ações: uma circunferência de cor vermelha tanto maior quanto maior seja a 
constante de mola. 
 

  

2395BImportante 

2396B 
3753BNão se deve confundir uma condição de apoio do tipo ENCASTRAMENTO com uma 
barra com nós rígidos. No primeiro caso trata-se de uma condição exterior à 
estrutura (fundação, apoio simples...) e no segundo, de um tipo de ligação de uma 
barra com um nó (rótulas, ligações soldadas ou aparafusadas...). 



  

Filtro de visualização 3D 

3754BA função Geometria>Filtro de visualização 3D mostra ou oculta uma lista de filtros que permitem selecionar 
os elementos que se pretendem visualizar. 

 

3755BA imagem mostra a lista de filtros, que permitem colocar, a cada momento, visíveis os elementos sobre os 
quais se pretende trabalhar, deixando de visualizar momentaneamente os restantes. 

3756BPor exemplo, caso se pretenda atribuir um pré-dimensionamento igual para todos os pilares, sem modificar 
o das vigas, pode ativar-se na lista o filtro Pilares e desativar-se o filtro Vigas; executando-se, de seguida, 
a função Seções e dados>Definir secção.  



 

 

3757BActivou-se o filtro Pilares e desativou-se o filtro Vigas. 

 

3758BTambém é possível filtrar os elementos por material (betão, aço, madeira, alumínio e outros) ou por 
conjuntos. Os conjuntos que se mostram são os definidos pelo utilizador através da função 
Geometria>Conjuntos>Definir. 

 



 

3759BEsta função substitui e amplia várias funções existentes nas versões 7.3 e anteriores, que já não existem 
nesta: Geometria > Lajes aligeiradas > Desenhar vigotas,  Geometria > Barra > Desenhar pilares,
 Geometria > Laje maciça > Desenhar>nervuras e ábacos, Geometria > Muros de cave-contenção 
> Desenhar parede,  Geometria > Sapata>Desenhar sapata, Geometria > Maciços > Desenhar 
maciço e Geometria > Placas de ancoragem > Desenhar placas. 

3760BA mesma função Geometria > Filtro de visualização 3D pode encontrar-se também em Ajudas > Ver > 
Filtro de visualização 3D, com idêntico funcionamento. 

Números de nós secundários 

As barras situadas dentro uma parede resistente, as barras de inércia variável e as vigas de laje de uma 
laje reticular ou laje maciça, geram nós interiores ao modelar a estrutura (que desaparecem quando se 
perde a modelação). A estes nós chamamos-lhe nós secundários. Desde esta versão é possível indicar que 
se mostre o seu número (através da função Geometria > Nó > Numerar Nós Secundários) de forma 
independente da opção equivalente para o resto de nós (através da função Geometria > Nó > Numerar 

Nós). 

Também é possível ativar esta opção nos filtros de visualização ou no apartado de Geometria da função 
Ficheiro > Opções > Todas as Opções. 



 

  

Filtros de visualização para etiquetas emergentes 

Inclui-se uma nova e mais potente gestão das etiquetas emergentes entre os filtros de visualização: 
Geometria, ações, deslocamentos, reações, tensões… 

 

Fases de execução 

Na versão 8.1 aparece um novo conceito denominado Fase de execução aplicável a toda a estrutura, para 
que a construção da obra possa ser dividida em uma ou várias fases ou etapas. Este conceito é portanto 



similar ao conceito que já existia nas paredes de contenção, porém agora estendido à totalidade dos 
elementos da estrutura. 

Nesta versão, as fases de execução permitem: 

◼ Visualizar os elementos pertencentes à(s) fase(s) de execução que se pretenda. Desta forma pode-se 
melhorar o trabalho em geral no programa com esta nova possibilidade de selecionar o que se pretende 
ver ou não a cada momento. 

◼ Obter, a partir do modelo completo da estrutura, uma nova estrutura que contenha somente os 
elementos construídos até uma determinada etapa. Desta forma é possível realizar facilmente o cálculo 

da estrutura em qualquer etapa intermédia da sua construção (o que em várias normativas se 
denomina de situações transitórias). Esta análise pode ser importante em estruturas de carácter 
evolutivo em que as cargas ou restrições exteriores se alteram em certas fases. 

◼ Visualização, numa animação, da execução da estrutura fase a fase. Esta função, além de ser uma 
possível ferramenta de promoção da capacidade de projeto da empresa ou projetista, pode inclusive 
ajudar na planificação da própria construção. 

A definição das fases de execução, possibilita ainda que o programa, em próximas versões, possa: 

◼ Realizar cálculos que dependem do tempo, tanto pela aparição ou eliminação de elementos estruturais 
(escoramentos temporários, por exemplo), como pela variação de cargas exteriores com o tempo 
(história de cargas) ou o comportamento variável no tempo dos materiais (reologia do betão e da 
madeira, por exemplo). 

◼ Realizar um cálculo de 2ª ordem mecânico, que tenha em consideração leis tensão – deformação não 
lineares dos materiais. 

Janela das fases de execução  

Com a função Geometria > Fases de execução… apresenta-se ou oculta-se uma janela acoplável com as 
fases de execução da estrutura. 



 

 
Inicialmente, todos os elementos da estrutura pertencerão à Fase Final, que é a última fase de execução 

e que sempre está presente. 

Nesta janela aparecem as fases atualmente definidas. As funções existentes nesta caixa são: 

Função Descrição 

Nova fase Permite criar uma nova fase, com o nome que se indique. Inicialmente situar-se-á 
antes da fase atualmente selecionada. 

Geração autom. Permite criar as fases de execução da estrutura com base no seu posicionamento no 
espaço. Para esse efeito, aparecerá uma lista das diferentes cotas presentes na 
estrutura nas quais se pode indicar quais são para ser selecionadas como uma nova 
fase de construção, que o programa ordenará desde a cota mais baixa à mais alta. 
Um elemento (barra, laje, sapata…) pertencerá a uma fase se o seu nó ou vértice 
mais baixo está numa cota igual ou superior à da fase e inferior à da fase seguinte. 
Esta função eliminará todas as fases previamente criadas. 

Modificar fase Permite modificar o nome de uma fase já criada. 

Eliminar fase Permite eliminar a fase selecionada. Os elementos que pertencerem à fase de 
execução eliminada, passam a ser assignados à fase seguinte da lista. 

Subir fase Permite que a fase atualmente selecionada suba uma posição. 

Baixar fase Permite que a fase atualmente selecionada desça uma posição. 

Atribuir fase Permite atribuir, à fase atualmente selecionada, os elementos da estrutura que se 
selecionem. 

Gerar Animação Permite gerar um ficheiro de vídeo em formato ‘.avi’ onde irão aparecendo as 
diferentes fases de execução. Para esse efeito primeiro indicamos o lapso de tempo 
entre cada fase, em segundos, e posteriormente, o formato de compressão do vídeo. 
O vídeo será gerado com base na janela da estrutura atual, com o seu tamanho, vista 
(alçado, axonométrica, cónica…) e opções (arame ou janela de render). 



Ver animação Permite visualizar a animação anteriormente gerada. É a mesma função presente em 
Resultados > Gráficos > Sismo > Ver animação. 

Criar estrutura Permite criar uma nova estrutura com base na fase selecionada: o programa 
pergunta se pretende que a nova estrutura somente contenha os elementos da fase 
atual ou também os de todas as fases anteriores. Para a nova estrutura o programa 
propõe como nome o da estrutura atual seguido do nome da fase selecionada, ainda 
que possa definir-se outro nome qualquer. 

 

Os elementos da estrutura aos que é possível assignar uma determinada fase são: 

◼ As barras 

◼ As sapatas, juntamente com as placas de ancoragem que existam sobre elas. Para esse efeito deve 
selecionar-se o nó da sapata. 

◼ Os maciços conjuntamente com as suas estacas e as placas de ancoragem que existam sobre elas. 
Para esse efeito deve selecionar-se o nó do maciço. 

◼ As placas de ancoragem que não estejam sobre uma sapata ou maciço. 

◼ As lajes unidirecionais, fungiformes, maciça ou de fundação. 

◼ A sapata dos muros de cave ou contenção. 

◼ Cada uma das alturas dos muros de cave e contenção. 

◼ A sapata das paredes resistentes. 

◼ Cada uma das alturas de uma parede resistente. 

◼ As paredes de contenção. 

 

A função que cria uma nova estrutura a partir da fase selecionada possui as seguintes características e 
particularidades: 

◼ Na nova estrutura todos os elementos conservam o seu histórico (menu Geometria > Histórico) 
incluindo o seu código de identificação único.  

◼ Comprova-se a não existência de muros de cave, escadas, paredes resistentes ou ações no plano, que 
estejam somente em parte na(s) fase(s) que se exporta(m). Caso se verifique este caso, surgirá uma 
mensagem que identifica esta eventualidade e não será gerada a nova estrutura. 

Filtro de visualização por fases de execução 

Dentro da janela acoplável Filtro de visualização, adicionou-se a possibilidade de filtrar também pela fase 
de execução assignada a cada elemento, para que seja possível visualizar só os elementos de uma fase 
ou de determinadas fases de execução. 

Tenha em consideração que, como no resto dos critérios de filtragem, este filtro por fases de execução 
também será tido em consideração na exportação para o formato BIM da estrutura: só se exportarão os 
elementos cuja fase de construção esteja selecionada no filtro de visualização. 

Os nós não têm fase própria, pelo que se desenharão quando nele exista um elemento (barra, sapata, 
maciço…) que pertença a uma fase de execução ativa. 

As esperas dos pilares desenham-se quando estiver selecionada a fase a que pertence a sapata, maciço, 
laje… no qual estão contidas. 



 

Plano 

3761BO programa permite definir um plano de trabalho no espaço. Quando se define um plano de trabalho, só 
se representam as barras contidas no plano. Uma barra está contida num plano quando os seus dois nós 
estão contidos no mesmo. 

3762BA utilidade de definir um plano de trabalho pode-se concretizar em: 

3763BReduzir a visualização das barras das estruturas a um número limitado, aumentando a visualização das 

mesmas. 

3764BObter gráficos e diagramas de esforços nas barras contidas num plano. 

3765BUm plano de trabalho pode-se definir em qualquer posição do espaço. O programa  contempla as 

seguintes opções: 

◼ 6600BPlano paralelo a XZ. 

◼ 6601BPlano paralelo a ZY. 

◼ 6602BPlano paralelo a XY. 

◼ 6603BPlano por Três Nós. 

◼ 6604BPlano De Barra. 

◼ 6605BPlano De Pórtico. 

◼ 6606BPlano À Cota. 

3766BOs planos criam-se e eliminam-se no processo de trabalho com o programa, não formando parte dos 
ficheiros da estrutura. No plano de trabalho pode-se utilizar uma malha, a definir pelo utilizador, que facilite 

a introdução gráfica de nós. 

3767BQuando se executam funções em que é necessário selecionar pontos, quer sejam da malha ou reais, é 
possível capturar esses pontos de diferentes janelas gráficas onde estejam planos definidos, ainda que 
sejam planos distintos. 

Trabalho com vários planos e/ou pórticos 

3768BÉ possível visualizar e trabalhar com vários planos/pórticos ativos numa mesma janela gráfica. Existe uma 
opção Modo Múltiplos Planos, modificável através do comando Geometria >Plano>Modo Múltiplos Planos 
ou através do ícone correspondente na caixa de planos pré-definidos, que determina a forma de trabalhar 
com os planos. 

3769BOs planos pré-definidos e pórticos podem ter vários estados, que podem ser diferentes em cada uma das 
janelas gráficas existentes no ecrã. Os estados são: Selecionado, Ativo ou Fechado. 

Plano ou pórtico selecionado 

3770BAs características de um plano ou pórtico selecionado são: 

◼ 6607BVisualiza-se todo o seu conteúdo. 

◼ 6608BÉ possível selecionar qualquer elemento contido no plano ou pórtico (nó, barra, laje, etc.). 

◼ 6609BA malha visualiza-se e está ativa nesse plano ou pórtico. 

◼ 6610BSó pode haver um único plano ou pórtico selecionado numa janela gráfica, pelo que ao 
selecionar um plano ou pórtico, o que estiver selecionado previamente passa a estar ativo 
(Modo Múltiplos Planos ativado) ou fechado (Modo Múltiplos Planos desativado). 



◼ 6611BPara que um pórtico possa estar selecionado, deve conter somente um plano: os pórticos 
quebrados ou formados por múltiplos planos não podem selecionar-se. 

◼ 6612BNa caixa de planos ou pórticos, caso se faça um duplo clique sobre o plano ou pórtico 
selecionado com o rato, passará a estar fechado. 

Plano ou pórtico ativo 

3771BAs características de um plano ou pórtico ativo são: 

◼ 6613BVisualiza-se todo o seu conteúdo. 

◼ 6614BÉ possível selecionar qualquer elemento existente no plano ou pórtico (nó, barra, laje, etc.). 

◼ 6615BA malha não se visualiza nem está ativa nesse plano ou pórtico. 

◼ 6616BPodem existir até 15 planos e/ou pórticos ativos simultaneamente em cada janela gráfica. 

◼ 6617BSe não estiver ativado o modo de trabalho Múltiplos Planos, ao ativar um plano ou pórtico 
encerram-se os restantes planos ou pórticos, e o plano que se pretendia ativar, passará a 
estar selecionado. Em qualquer caso, é sempre possível assinalar um conjunto de planos ou 
pórticos e ativá-los simultaneamente, ainda que o modo de trabalho Múltiplos Planos não 
esteja ativado. 

◼ 6618BNa caixa de planos ou pórticos, ao fazer-se um duplo clique sobre algum dos planos ou pórticos 
ativos com o rato, passará a estar fechado. 

Plano ou pórtico fechado 

3772BAs características de um plano ou pórtico fechado são: 

◼ 6619BNão se visualiza o seu conteúdo (salvo se estiver desativada a opção Geometria>Plano> Ver 

só Plano Ativo, em cujo caso o seu conteúdo se visualizará numa cor ténue). 

◼ 6620BNão é possível selecionar nenhum elemento no plano ou pórtico (nó, barra, laje, etc.). 

◼ 6621BNa caixa de planos ou pórticos, se fizermos um duplo clique sobre um plano ou pórtico fechado 
com o rato, passará a estar selecionado. 

Plano: Paralelos aos eixos gerais 

3773BO programa  permite definir planos de trabalho paralelos aos eixos gerais X, Y, Z. Para a definição 

de cada plano será necessário pressionar num nó da estrutura pelo qual passa o plano. 

Plano: Por Três Nós 

3774BEsta forma de introdução de um plano é a mais genérica, incluindo todas as outras. Esta função é 
especialmente indicada para a definição de planos de trabalho inclinados, como é o caso de coberturas 
inclinadas, planos de fundações, etc. 

3775BÉ necessário selecionar graficamente os nós que determinam o plano. A ordem de seleção determina a 
origem, primeiro nó, e eixos da malha, segundo e terceiro nó, que se definem no plano de trabalho. (Ver 
capítulo Janela>Malha). 



 

Plano: de Pórtico 

3776BEste submenu permite a definição dos pórticos a visualizar, assim como a visualização sequencial dos 
pórticos existentes. 

 

3777BA função Selecionar permite selecionar um pórtico ou todos os pórticos definidos previamente, para 
visualizar exclusivamente as barras nele(s) contidas.  

3778BEsta função é a única que permite a visualização de barras que estão contidas em diferentes planos, os 
diferentes planos de um pórtico. 

3779BAtravés da função De Pórtico>Selecionar… exibe-se uma caixa de diálogo com os nomes de todos os 
pórticos definidos até esse momento. Esta caixa permanece ativa até que se elimine, permitindo desta 

forma realizar operações de forma interativa com alteração do pórtico ativo.  

 

3780BA caixa de pórticos possui agora os seguintes ícones (da esquerda para a direita): 

754BSelecionar Permite indicar o pórtico que se pretende selecionar. O pórtico que se encontra 
selecionado aparecerá com este ícone à esquerda do seu nome. 



755BActivar Permite indicar o pórtico que se pretende visualizar. O pórtico ou pórticos que se 
encontrem ativados aparecerão com este ícone à esquerda do seu nome. 

756BDesactivar Permite deixar de visualizar um determinado pórtico. Os pórticos que se encontrem 
desativados aparecerão com este ícone à esquerda do seu nome. 

757BDesactivar todos Permite deixar de ver todos os planos de pórtico que estão ativados. Se não existe 
nenhum selecionado nem ativado nenhum plano de trabalho, esta função fará com 
que se visualize a estrutura em toda a sua totalidade. 

758BModificar Permite mudar o nome de um pórtico e alterar as cotas que o limitam. 

759BOrdenar Permite ordenar todos os pórticos numérico - alfabeticamente. 

760BDefinir Permite definir um novo pórtico. 

761BEliminar Permite eliminar um pórtico. 

3781BVer o apartado Trabalho com vários planos e/ou pórticos dentro do capítulo referente a Geometria>Planos 
para mais informação. 

3782BA caixa de diálogo da função Geometria>Planos>De Pórtico>Selecionar… pode colocar-se em qualquer 
parte da janela da aplicação, e da mesma forma que ocorre com as barras de ícones, pode ser flutuante 
ou estar fixa nos bordos da janela. 

Plano: De Barra 

3783BEsta função permite selecionar graficamente uma barra da estrutura, para a visualizar de forma exclusiva. 
Só é possível selecionar uma barra. Utilize o botão esquerdo do rato. Para retirar o plano de barra 

selecionado, utilizar a função Desativar do menu de Geometria>Plano. 

Plano: de Parede  

3784BEsta função permite selecionar graficamente uma parede resistente, e cria como plano de trabalho o plano 
que contém a parede. 

3785BA partir de um desenho 2D (por exemplo de uma planta), pode-se aceder ao plano de uma parede 
resistente ou de um muro de cave (esta última função só é possível se esse plano estiver pré-definido) 
através desta função. Para esse efeito temos que clicar na etiqueta com o nome do muro ou parede. 

Plano: À Cota... 

3786BEsta função permite selecionar um plano de trabalho horizontal, paralelo a XZ, a uma cota dada, em 
centímetros. A cota mede-se desde a origem de coordenadas, podendo adotar valores positivos ou 
negativos. 

3787BEsta função é a única que permite para definir um plano, sem que exista pelo menos um nó definido. O 
programa mostra na caixa de diálogo da função, os planos da estrutura nos quais existe pelo menos um 
nó. 

Plano: Cota Superior 

3788BSe já existe definido um plano de trabalho paralelo a XZ, esta função permite passar para o plano de 
trabalho à cota superior mais próxima, na qual exista pelo menos um nó da estrutura. 



 

Plano: Cota Inferior 

3789BSe já existe definido um plano de trabalho paralelo a XZ, esta função permite passar para o plano de 
trabalho à cota inferior mais próxima, na qual exista pelo menos um nó da estrutura. 

Plano: Desativar 

3790BEsta função permite desativar o plano de trabalho atualmente definido, e visualizar todas as barras da 
estrutura em 3D. 

Plano: Pré-definir. Ativação de planos de trabalho 

3791BA função Geometria>Plano>Pré-Definir... acede a uma listagem de planos para poder ativar/desativar. 
Os planos definidos podem ser os mais característicos da estrutura, ou aqueles que forem necessários para 
trabalhar. Os planos podem ser horizontais, verticais ou inclinados. 

 

3792BDos planos definidos nesta função pode-se obter um desenho com as dimensões reais das barras (funções 
Ver Planos>Desenhos e Calcular Planos>Desenhos capítulo 18). 

3793BOs planos definidos nesta função podem-se utilizar para a introdução de lajes sobre os mesmos. (capítulo 
21). 

3794BUma vez selecionada a função Geometria>Plano>Pré-Definir..., aparece uma caixa de diálogo num 
extremo do ecrã, onde se mostra a lista dos planos definidos até esse momento. O programa define de 
forma automática os planos correspondentes a todas as cotas da estrutura, e atribui-se-lhes como nome 
o correspondente à cota em centímetros. Por exemplo, uma estrutura com nós nas cotas 0, 340, 640 e 
940 cm., terá definido os planos horizontais 0, 340, 640, e 940. 

3795BA caixa de planos possui agora os seguintes ícones (da esquerda para a direita): 

762BSelecionar Permite selecionar o plano com o qual se pretende trabalhar. O plano que está 

selecionado terá na lista de planos este ícone à esquerda do seu nome. 

763BActivar Permite indicar o plano que se pretende visualizar. O plano ou planos que estejam 
selecionados terão na lista de planos este mesmo ícone à esquerda do seu nome. 

764BDesactivar Permite deixar de visualizar um determinado plano. Os planos que estejam 
desativados terão na lista de planos este ícone à esquerda do seu nome. 

765BDesactivar todos Permite deixar de ver todos os planos que estiverem ativados ou selecionados. Se 
não existe nenhum plano selecionado nem nenhum plano de trabalho ou pórtico 
ativado, e visualizará a estrutura na sua totalidade. 

766BMudar nome Permite mudar o nome de um plano. Não é possível mudar o nome dos planos 
horizontais identificados pela sua cota. 

767BOrdenar Permite ordenar todos os planos numérica - alfabeticamente. 



768BGirar Permite girar um plano, para que ao utilizar a função Ajudas>Autocentrar se visualize 
a sua face contrária. 

769BDefinir Permite definir um novo plano. 

770BEliminar Permite eliminar um plano. Não é possível eliminar os planos horizontais identificados 
pela sua cota. 

771BModo Permite intercambiar entre os modos de trabalho Múltiplos planos e Um só plano. 

3796BA caixa de diálogo Pré-definir… do menu Geometria>Planos também pode permanecer flutuante dentro 

da janela do programa, com o que se pode gerir da mesma forma que o resto das barras de ícones. 
Pressionando o ícone com a flecha que aparece na parte superior da lista de planos disponíveis, aparece 
um menu desdobrável com as funções que existem para esta caixa de diálogo. 

Caixa de planos 

3797BÉ possível filtrar a lista de planos que vão aparecer nesta caixa, podendo ativar ou desativar a visualização 
de diferentes planos horizontais, verticais ou inclinados. 

 

Plano Seguinte e Plano Anterior 

3798BEstas funções permitem ativar o plano pré-definido seguinte ou anterior ao atualmente ativado, segundo 
a ordem da listagem de planos pré-definidos. 



 

Planos pré-definidos automaticamente 

3799BMediante o novo comando Geometria>Plano>Automáticos o programa gera todos os planos pré-definidos 
paralelos aos planos XY e ZY que passem por todos os nós da estrutura nos quais exista pelo menos uma 
barra. Por exemplo, o plano XY00720 é um plano que se afasta 720 cm da origem. 

Plano: Ver só Plano Ativo 

3800BA opção Ver só Plano Ativo do menu Geometria>Plano permite visualizar no ecrã os elementos contidos 
no plano selecionado, e simultaneamente visualizar todos os restantes elementos da estrutura. Quando 
esta opção se encontra desativada desenham-se em cor cinza todas as barras, Ações, vigotas, lajes fung. 
aligeiradas e todos os restantes elementos que não estejam contidos no plano ou pórtico selecionado, 
enquanto os elementos incluídos no plano selecionado representam-se com as suas cores correspondentes. 
Se a opção se encontrar ativada, visualizam-se exclusivamente os elementos contidos no plano 
selecionado. 

 



Estratos de terreno 

3801BA função Geometria>Estratos permite definir as características do terreno no qual se encontra a estrutura, 
podendo este, estar dividido em diferentes estratos, cujas características podem ser definidas 
individualmente ou recuperar-se da base geral de características de terrenos, na função Seções e 

Dados>Terrenos…  

 

 
 
3802BO conjunto de estratos definidos para a estrutura é único e pode ser opcionalmente utilizado no cálculo de 
paredes, muros, sapatas e estacas. Através desta função consegue-se centralizar as características do 
terreno a utilizar em diferentes elementos da fundação ou contenção da estrutura. 

Verificar Geometria 

3803BA função Geometria>Verificar que permite realizar uma comprovação da coerência da geometria em 
qualquer momento da introdução de dados. 

3804BA caixa de diálogo que exibe as mensagens procedentes da verificação de geometria incorpora os seguintes 
ícones: 

 



 

  772BPermite imprimir a lista com os erros encontrados. 

  773BPermite atribuir um pré-dimensionamento à(s) barra(s) selecionada(s). A caixa de diálogo permite a 

seleção múltipla de várias linhas, a fim de aplicar a mesma operação a todas elas. 

  774BPermite visualizar no ecrã a(s) barra(s) selecionada(s), com o mesmo critério utilizado na função Ver 

Barra… 

 775BModificar as opções particulares de comprovação de seções. Permite modificar as opções particulares 

de comprovação das barras correspondentes aos erros selecionados. Não é necessário que essas 
barras possuam previamente atribuídas opções particulares de comprovação.  

 776BAo pressionar o botão aparecerá uma caixa de diálogo com as opções que nesse momento tiver a 
barra selecionada. Caso se selecionem vários erros (e como consequência, várias barras) que tenham 
opções de comprovação de seções distintas, na caixa aparecerão inicialmente as opções gerais de 
comprovação. 

3805BCada uma das linhas tem na primeira coluna um ícone que indica se a linha corresponde a um ERRO  

ou a uma ADVERTÊNCIA . Os erros impedem a realização do cálculo de esforços, enquanto as 
advertências permitem continuar com o cálculo. Quando se imprime a listagem de verificação de 
geometria, aparece um primeiro caractere em cada linha que pode ser (X) no caso de se tratar de um 
erro, ou (!) no caso de se tratar de uma advertência. 

3806BFazem-se as seguintes comprovações: 

◼ 6622BExistência de cruzamentos entre barras. 

◼ 6623BArredondamento automático das coordenadas dos nós a centímetros evitando certas 
incongruências sobretudo com as geometrias importadas de ficheiros DXF. 

◼ 6624BExistência de pilares cujo nó inferior é livre e não tem nenhum apoio definido. 

◼ 6625BAplicação de todas as verificações existentes para as barras aos lintéis de fundação. 

◼ 6626BExistência de coeficientes de segurança nulos. 

◼ 6627BExistência de números de nó e/ou barra sem utilizar, como consequência das eliminações 
efetuadas no processo de introdução da geometria. Será necessário utilizar a função 
Geometria>Renumerar. 

◼ 6628BExistência de nós repetidos ou coincidentes. 

◼ 6629BExistência de nós isolados, sem pertencer a nenhuma barra. 

◼ 6630BExistência de nós perto de barras, sem pertencer à barra. 

◼ 6631BExistência de barras total ou parcialmente coincidentes. 

◼ 6632BExistência de barras sem pré-dimensionar. 

◼ 6633BExistência de pelo menos um nó com restrição ao deslocamento X, Y e Z. 

◼ 6634BEliminam-se automaticamente as sapatas incluídas em muros. 

◼ 6635BEliminam-se os lados de polígonos de ábacos e de Ações superficiais com ângulos menores 
que 3 graus, ou demasiado próximos. 

◼ 6636BFornece-se informação da posição dos ábacos na verificação de Ábaco sem pilar ou nó 

apoiado; não se permitem aberturas de superfície menor a 1 m2 em lajes fungiformes 
aligeiradas ou lajes maciças. 

3807BA listagem de erros de geometria pode ordenar-se pelo tipo de erro pressionando no cabeçalho da coluna. 
Deste modo permite-se um rápido agrupamento dos distintos erros. 



Verificação de geometria 

3808BAo executar a função Geometria>Verificar aparece a caixa de diálogo Opções de Verificação da Geometria 
onde pode dirigir-se a verificação da mesma para que em determinados casos o programa tome as decisões 
desejadas pelo utilizador. 

 

777BOpção Descrição 

778BSolucionar ... Viga Invertida Permite definir se deseja que as incongruências viga – laje se 
solucionem automaticamente ou não. Se ativar a opção, às vigas e 
vigas de laje será atribuída a existência de laje e se esta estiver 
alinhada pela face superior ou inferior da viga, em função do que se 
tenha definido nas lajes (aligeiradas, fungiformes ou de laje maciça) 
da estrutura. 

779BDividir as barras que se cruzam Gera de forma automática um nó na intersecção de barras que se 
cruzem, ficando estas divididas em 4 novas barras. 

780BDividir as barras que cruzam lajes fungiformes e/ou maciças  

 781BDividem-se as barras que cruzam uma laje fungiforme ou uma laje 

maciça, bem como aquelas que estão parcialmente contidas, 
gerando um nó no ponto de intersecção de ambos os elementos. 

782BAdaptar as vigas de laje interiores à discretização da laje  

 783BProlongam as vigas de laje interiores até à nervura, viga de laje ou 
nó mais próximo, para evitar o erro de extremo de viga de laje não 
permitido. 

784BDividir as barras e vigas de laje que cruzam paredes resistentes 

 785BDivide as barras que cruzam paredes resistentes e as barras e vigas 
de laje parcialmente contidas em paredes resistentes, gerando um 
nó no ponto de intersecção de ambos os elementos. 



 

786BCriar viga de laje na intersecção entre paredes resistentes e lajes fungiformes ou maciças 

 787BEsta função passa a ser opcional, já que até agora não o era criando-
a sempre. 

788BAtribuir pré-dimensionamento às novas vigas de laje 

 789BÉ necessário que a opção anterior esteja ativada. A secção atribuída 
à viga de laje será uma secção retangular de betão, com a altura da 
laje e a espessura do muro (ou a mais parecida possível). A secção 
que atribua pertencerá, dependendo do idioma, à série HOR.PRF, 

BET.PRF ou CONC.PRF. 

790BVigas de laje coincidentes... Permite que o utilizador selecione no caso das vigas de laje 
coincidentes com lados comuns, que tenham diferente secção, que 
secção atribuir às mesmas podendo selecionar entre Assumir a de 

maior secção, "Assumir a de menor secção" ou Não modificar nada 
para soluciona-lo de forma manual. 

791BBarra coincidente ... viga de laje Permite ao utilizador decidir, no caso de existirem previamente à 
verificação da geometria na mesma posição uma barra e uma viga 
de laje, a secção a atribuir à viga de laje resultante, podendo 
selecionar entre Assumir secção da barra, Assumir secção da viga de 

laje ou Não modificar nada. 

A opção Dividir barras com nós coincidentes permite dividir as barras que possuem um nó sobre ela. Caso 
não se ative e existe este problema, a verificação de geometria indicará com uma advertência identificando 
o nó coincidente sobre barra. 

A opção Criar nós nos extremos das vigas de laje permite que, quando o extremo de uma viga de laje 
interior não coincide com uma viga de laje (interior ou exterior) nem com uma nervura ou nó, o programa 
crie um nó nesse extremo. Esta opção é alternativa à já existente Adaptar as vigas de laje interiores à 

discretização da laje, que prolonga a viga de laje até que o seu extremo coincida com uma nervura , viga 
de laje ou nó. 
 

Também se introduzem verificações de geometria para localizar tanto as barras como as vigas de laje 
Vigas em vários pórticos, de maneira que apareça uma nova advertência se localizar uma viga que 
pertença a mais de que um pórtico. 

Uma das verificações que se realiza é que os pilares tenham um apoio no seu nó inferior. Neste ponto, os 
apoios elásticos também são considerados como apoios. 

Conjuntos de barras 

3810BO programa utiliza o conceito de conjunto como um grupo de barras quer sejam vigas, diagonais, pilares 
e vigas de laje, que têm o mesmo pré-dimensionamento, a mesma série e o mesmo perfil. Num mesmo 
conjunto podem existir diferentes tipos de barras, ou seja vigas com diagonais, vigas com pilares… 

3811BA modificação da secção atribuída a uma barra de um conjunto implica automaticamente a modificação da 
secção do conjunto e como consequência de todas as barras pertencentes ao mesmo. 

3812BComo exemplos da utilidade da utilização dos conjuntos podem citar-se as madres de uma estrutura 
metálica, os pilares de fachada de um determinado piso, as vigas secundárias de um piso ou de vários 
pisos… 

3813BNo processo de cálculo automático, o programa utiliza os conjuntos definidos para modificar o pré-
dimensionamento das barras que pertencem a conjuntos e que necessitem aumentar a sua secção. No 



caso de perfis metálicos, procura-se o perfil de maiores capacidades mecânicas de entre todas as barras 
de um conjunto, e atribui-se um novo perfil ao conjunto. 

Definição de conjuntos 

3814BAtravés da função Geometria>Conjunto>Definir… realiza-se a definição e modificação dos conjuntos. 
Cada um dos ícones realiza as seguintes funções: 

 

792BNovo conjunto  Cria-se um novo conjunto, introduzindo-se o seu texto de descrição 

793BEliminar conjunto  Elimina os conjuntos selecionados. Não se eliminam as barras 
pertencentes a cada conjunto, mas todo o conjunto propriamente dito. O 
pré-dimensionamento das barras após a eliminação do conjunto mantém-

se. 

794BAdicionar barras  Permite adicionar barras a um conjunto já existente, selecionando-se as 
barras de forma gráfica (com o rato). 

795BEliminar barras  Elimina a(s) barra(s) selecionada(s) na parte direita da caixa. O ícone está 
desativado quando não existe nenhuma barra selecionada. 

796BVer barras dos conjuntos selecionados  

  797BExibe no ecrã, através de alterações de cor todas as barras dos conjuntos 
selecionados. 

798BVer barras selecionadas  Exibe no ecrã somente as barras selecionadas num conjunto. 

799BAtribuir pré-dimensionamento  Este ícone tem a mesma funcionalidade que nas outras caixas do 
programa (Verificar Geometria, Armadura>Gráfico de erros…). Permite 
procurar e atribuir uma secção da base de dados aos conjuntos 
selecionados. 

800BTipos de ligação É possível atribuir o mesmo tipo de ligação, a cada um dos conjuntos. O 
tipo de ligação atribuído a um conjunto é partilhado por todas as barras 
incluídas no mesmo. Também é possível que um conjunto não tenha um 
tipo de ligação definido, podendo cada barra a ele pertencente, ter um 
tipo de ligação diferente. 

 801BO ícone   dá acesso à caixa de diálogo Ligação Barras, onde é possível 

definir o tipo de ligação, a atribuir a todas as barras do conjunto. Aparece 
dentro da caixa uma nova coluna denominada Ligação onde se indica o 
tipo de ligação associado a cada um dos conjuntos. 



 

  

802BEspessura de linha  Define a largura, em pixéis para o ecrã e em pontos caso seja para a 
impressora, das barras pertencentes a conjuntos. 

803BCor da linha  Define a cor de representação das barras de conjuntos. 

3815BNa parte direita da caixa representam-se os números e nomes das barras do conjunto selecionado. 

3816BNo caso de atribuir um tipo de ligação a todas as barras de um conjunto e posteriormente modificar um 
tipo de ligação de uma dessas barras, através da função Geometria>Barra>Tipo de ligação, esse tipo de 
ligação passará a ficar atribuído à totalidade das barras do conjunto.  

3817BCaso não se atribua nenhum tipo de ligação a todas as barras de um conjunto, estas poderão ter diferentes 
tipos de ligação, sendo necessário atribui-lo com a função Geometria>Barra>Tipo de ligação. 

3818BInclui-se na caixa a função Conservar o cálculo ao modificar o pré-dimensionamento, que permite 
conservar o cálculo de esforços, apesar de posteriormente modificarmos o perfil atribuído a um conjunto. 
Desta forma comprovar-se-á o novo perfil atribuído ao conjunto, com os esforços obtidos no cálculo da 
estrutura realizado com o perfil anterior. 

 

3819BNa listagem de pré-dimensionamento aparecem 2 novas colunas Série Calc e Nome Calc, onde se 
especifica a série e nome da secção da barra no momento do cálculo de esforços. As colunas Série e 

Nome, especificam a série e nome da secção da barra com a qual se realizou a comprovação. 

3820BAo adicionar um grupo de barras através de uma janela de seleção, com o rato para adiciona-las a um 
determinado conjunto, uma mensagem de confirmação aparece para cada uma das barras que já 
pertenciam a outro conjunto. 

 
 



3821BIntroduz-se a possibilidade de eliminar barras de um conjunto de forma gráfica. 

 

Ao selecionar um conjunto, faz-se “duplo clique” com o botão primário do rato em cima da sua seção, 
ligação, opções de fogo, espessura ou cor, tem a mesma funcionalidade que pressionar sobre o 
correspondente ícone para assim alterar essa propriedade do conjunto, porém de uma forma mais fácil e 
produtiva. 

Fogo em conjuntos 

Uma nova propriedade denominada Considerar ao Fogo é e adicionada às propriedades de um conjunto. 
Serve para excluir da comprovação ao fogo as barras pertencentes aos conjuntos que tenham desativada 
esta opção. Um caso típico é excluir o conjunto formado pelas madres ou vigas secundárias de uma nave 
ou cobertura ligeira, que em algumas normas não necessita de comprovação ao fogo, enquanto que para 

os pilares, pórticos ou vigas entre pórticos pertencem ao mesmo recinto de incêndio.  

Aparecem dois novos botões na barra de ferramentas da caixa de conjuntos Considerar ao fogo e Não 

considerar ao fogo e aparece uma nova coluna na lista desta mesma caixa. No relatório de fogo aparecem 
indicados os conjuntos cujas barras ficam excluídas da comprovação ao fogo. 

 

Elementos de uma peça formados por várias barras 

Na caixa de diálogo da função “Geometria>Conjunto>Definir”, o icone “Considerar como elemento único  
para barras colineares e contínuas” permite que todas as barras do mesmo conjunto que se encontrem 
alinhadas sejam consideradas como uma única peça no momento em que se exportem para ficheiros de 
modelo BIM em formato IFC. 

Para que se considere que várias barras pertencem a uma mesma peça, devem cumprir-se as seguintes 
condições: 

• Que pertençam ao mesmo conjunto, pelo que terão o mesmo pré-dimensionamento. 

• Que sejam colineares. 

ELIMINAR ONJUNTO 



 

• Que o posicionamento e rotação da secção sejam iguais. 

• Que tenham um nó em comum. 

• Que o tipo de ligação nesse nó seja rígido. 

• Que o material seja aço, aluminio ou madeira. 

Na imagem seguinte, à esquerda, pode-se observar como cada tramo é um elemento independente, por 
não estar ativada esta opção. À direita, a opção encontra-se ativada e portanto, considera-se como um 
elemento de uma única peça.  

 

Função Reatribuir 

3822BEsta função permite repetir a atribuição do pré-dimensionamento definido num conjunto a todas as barras 
pertencentes ao mesmo, já que é possível que durante o processo de cálculo (em cálculo automático) 
existam barras que tenham aparecido com uma secção distinta do conjunto.  

3823BPor exemplo, a função Pré-dimensionamento Automático tem prioridade sobre os conjuntos definidos 
manualmente, pelo que é possível que depois de solicitar o pré-dimensionamento automático apareçam 
barras com uma secção diferente da do conjunto. O utilizador deverá de decidir, nos casos em que seja 
necessário, se deseja manter o pré-dimensionamento proposto pelo programa ou o definido no conjunto. 

3824BA função Geometria>Verificar deteta esta incongruência emitindo uma mensagem correspondente ao 
erro. Esta incongruência impede a realização do cálculo de esforços enquanto não estiver resolvida. 

Desenhar Conjuntos 

3825BEsta opção ativa ou desativa o desenho dos conjuntos definidos. A função Resultados> 

Gráficos>Geometria imprime a geometria da estrutura incluindo os conjuntos. 

Conjuntos: Opções particulares 

3826BÉ possível definir todas as opções particulares disponíveis no programa (pré-dimensionado automático, 
armadura de barras, armadura de consola curtas, comprovação de seções de aço e madeira) aos conjuntos. 



 

3827BEstas opções particulares são definidas e modificam-se através das mesmas caixas de diálogo que se 
utilizam quando as opções particulares pertencem a pórticos ou barras, onde é possível selecionar cada 
conjunto e através do botão Opções definir opções específicas de armado ou comprovação. 

3828BA prioridade das opções particulares designadas segue a seguinte ordem: 

3829BPara opções de armadura e comprovação:  

◼ 6637BA barras 

◼ 6638BA conjuntos  

◼ 6639BA pórticos / cotas 

3830BPara as opções de pré-dimensionamento existe uma modificação na prioridade com a finalidade de 
conservar a filosofia de que os conjuntos têm um único pré-dimensionamento para todas as suas barras:  

◼ 6640BA conjuntos 

◼ 6641BA barras 

◼ 6642BA pórticos / cotas 

◼ 6643BAs opções particulares designadas aos diferentes conjuntos ficam refletidas nas listagens de 
dados de cálculo da estrutura. 



 

Histórico 

3831BAo longo do processo de definição de uma estrutura, o programa permite armazenar o estado da geometria 
em diferentes momentos, o que permite conhecer com exatidão as alterações que se tenham realizado 
entre determinadas fases de trabalho. 

3832BDenominamos Histórico ao conjunto das diferentes geometrias armazenadas numa estrutura e que 
correspondem a diferentes etapas da sua definição. 

3833BAs funções do histórico permitem realizar um exaustivo controlo das alterações efetuadas entre duas 
quaisquer fases das armazenadas pelo utilizador e, inclusive, recuperar elementos que se eliminaram ou 
modificaram em sessões de trabalho anteriores. Os utilizadores do módulo  de comunicação 

com programas de CAD-BIM dispõem de funções adicionais que permitem comparar a estrutura com o 
modelo de arquitetura, bem como realizar uma exportação seletiva dos elementos modificados. Essas 
funções encontram-se descritas no capítulo deste manual correspondente ao módulo . 

3834BOs elementos estruturais que são contemplados no histórico são os seguintes: 

◼ 6644BPilares 

◼ 6645BVigas e diagonais 

◼ 6646BLajes aligeiradas 

◼ 6647BLajes fungiformes aligeiradas 

◼ 6648BLajes maciças 

◼ 6649BLajes de fundação 

3835BPara o correto funcionamento do histórico, todos os elementos devem estar pré-dimensionados, uma vez 
que as barras sem pré-dimensionamento atribuído NÃO ficam armazenadas no histórico. Também não se 
consideram as barras fictícias nem as vigas - sapata sem pré-dimensionamento ou cálculo. No caso das 
paredes, não se incluem as sapatas. 

3836BAs funções do histórico não se encontram disponíveis no . 

Adicionar histórico 

3837BA função do menu Geometria>Histórico>Adicionar histórico... armazena a geometria da estrutura no 
momento em que se utiliza a função. O utilizador pode realizar esta operação a qualquer momento e 
armazenar o número de estados que pretenda. Cada um dos estados da geometria armazena-se como um 
ficheiro de formato *.NTR na própria pasta da estrutura. 

3838BAo executar a função Adicionar histórico... aparece uma caixa de diálogo que permite introduzir uma 
descrição. Além desta descrição, o programa guarda automaticamente a data e hora correspondentes. 
Esta mesma caixa de diálogo também oferece a opção Guardar cópia da estrutura em formato *.ZIP, que 
permite armazenar um ficheiro comprimido da estrutura paralelamente aos ficheiros do histórico, o que 
pode ser útil para recuperar a estrutura completa e não só a geometria num determinado momento. Ter 
em conta que o histórico da geometria NÃO armazena informação de Ações, opções de cálculo, resultados, 
etc. 

 



 

Ver histórico 

3839BAtravés da função Geometria>Histórico>Ver histórico... acede-se a uma caixa de diálogo que contém 
informação sobre o histórico armazenado na estrutura, bem como algumas funções de gestão e 
comparação dos ficheiros desse mesmo histórico. 

 

 

 

3840BNa janela Histórico da geometria aparece uma listagem com todos os ficheiros adicionados ao histórico, 

indicando a descrição, data e hora e o nome atribuído a cada ficheiro *.NTR. Além disso, inclui-se sempre 
uma primeira linha que corresponde ao estado atual da estrutura. 

3841BEsta janela possui as seguintes funções: 

Função Descrição 

804BComparar Permite examinar as alterações realizadas entre dois ficheiros quaisquer do histórico. O 
botão Comparar só se encontrará acessível quando se selecionarem dois ficheiros na 
lista do histórico. Recordamos que para selecionar dois elementos de uma lista no 

Windows é necessário utilizar o cursor do rato e a tecla C simultaneamente. 

805BComparar IFC Mostra as alterações realizadas entre um qualquer ficheiro do histórico e um ficheiro do 
modelo BIM gerado com um programa de CAD, em formato *.IFC ou *.NTR. O botão 



 

Comparar IFC só se encontrará acessível quando estiver selecionado um ficheiro na lista 
do histórico, e só será funcional se tiver o módulo . Para mais informação, 

consulte o capítulo do manual correspondente ao módulo . 

806BEliminar Esta função permite eliminar qualquer ficheiro do histórico. Para esse efeito, basta 
selecionar o ficheiro ou ficheiros que se pretendem eliminar e pressionar o botão. 

 

3842BNesta janela aparece a opção Comparar a posição do eixo das vigas e pilares, que permite distinguir  vigas 
e pilares cujo volume no espaço é coincidente ainda que a posição geométrica das barras não o seja, 

devido a um ajuste dos posicionamentos. Também existe outra opção denominada Adaptar o modelo de 

arquitetura ao modelo estrutural antes de comparar ficheiro IFC, que realiza uma conversão do modelo 
BIM para estrutura para poder efetuar a comparação de forma correta. Ambas as opções estão dirigidas 
ao trabalho com ficheiros de modelo BIM, pelo que se oferece mais informação no capítulo do manual 
dedicado ao módulo . 

Comparar 

3843BAo executar esta função aparece a janela Resultado da comparação, que possui um resumo informativo 
acerca do número total de elementos que existem em cada ficheiro, quantos deles são iguais em ambos 
os ficheiros, quantos são diferentes e o número de elementos que não existem no ficheiro do histórico 
com o qual se está comparando. 

 

 

 

3844BEsta janela permite visualizar graficamente o resultado da comparação entre os ficheiros do histórico. Caso 
se pressione o botão Sim, desaparece a janela e acede-se a um novo modo gráfico, denominado Modo 

histórico. Neste modo de visualização da geometria, inclui-se a envolvente tridimensional dos elementos. 
Através de um código de cores identificam-se os elementos que são iguais em ambos os ficheiros do 
histórico, os que são distintos e os conteúdos exclusivamente em cada um deles. 

3845BNeste novo modo gráfico é possível utilizar todas as funções relacionadas com a visualização da estrutura, 
como janelas, vistas, planos de trabalho, modo sólido/render, etc. Também é possível utilizar as funções 
Geometria/Copiar e Geometria/Copiar para... o que permite copiar para a área de transferência do 
Windows um qualquer elemento de qualquer versão da estrutura armazenada no histórico, para utilizá-lo 



posteriormente, colando-o onde o utilizador pretenda. Deste modo é possível recuperar elementos 
eliminados em sessões de trabalho anteriores. 

3846BQuando se acede ao Modo histórico, a barra de título da janela principal do programa passa a mostrar o 
nome dos ficheiros do histórico que se estão a comparar. Além disso, abrem-se automaticamente as janelas 
de Comparação de geometria e Histórico da geometria. 

3847BA janela Comparação de geometria oferece informação ampliada dos resultados obtidos na comparação 
dos ficheiros do histórico. Esta janela possui a mesma funcionalidade que as restantes janelas de listagens 
do , ou seja, pode-se situar em qualquer zona da área de trabalho, redimensionar-se, manter-se 

como janela flutuante ou ancorada a uma margem do ecrã bem como funções de impressão, exportação 
de dados, etc. 

 

 

 

3848BA janela Histórico da geometria permite selecionar que elementos se pretendem visualizar, com as 

seguintes opções: 

 



 

 

 

Opção Descrição 

 807B1=2 O elemento é igual nos dois ficheiros do histórico. 

 808B1<>2 Elemento do ficheiro 1 é diferente do mesmo elemento do ficheiro 2. 

 809B2<>1 Elemento do ficheiro 2 é diferente do mesmo elemento do ficheiro 1. 

 810B1 Elemento que só se encontra presente no ficheiro 1. 

 811B2 Elemento que só se encontra presente no ficheiro 2. 

 

3849BNa parte inferior da janela Histórico da geometria existem também as opções Pilares, Vigas, Lajes e 

Paredes, que permitem visualizar uma ou várias destas distintas tipologias estruturais suportadas pelo 
histórico. 

Opções histórico 

3850BA função Geometria>Histórico>Opções histórico... permite mostrar ou ocultar a janela do Histórico da 

geometria em qualquer momento. No entanto, esta janela aparece de forma automática quando se acede 
ao Modo histórico e desaparece quando se abandona esse modo. 

Modo histórico 

3851BA função Geometria>Histórico>Modo histórico... utiliza-se para abandonar o Modo histórico e regressar 
novamente ao modo de trabalho normal em geometria. Esta função só se encontra disponível quando está 

ativado o Modo histórico. 

 

 



Capítulo 10  

Ações 

Introdução 

3852B  permite introduzir diferentes tipos de Ações: Ações sobre barras, Ações nos nós, Ações superficiais, 

Ações de vento e sísmicas. O programa faz a combinação automática de diferentes hipóteses de carga, 
obtendo a envolvente de combinações. 

3853BNeste capítulo explicam-se os seguintes assuntos: 

◼ 6650BIntrodução, eliminação e visualização de Ações em barras e em nós. 

◼ 6651BDesenho das Ações e gráfico das Ações. 

◼ 6652BIntrodução de Ações superficiais. 

◼ 6653BCálculo da estrutura com a ação do vento e do sismo. 

◼ 6654BDefinição de coeficientes de segurança das Ações e de combinação das diferentes hipóteses. 



 

 

Tipos de Ações 

3854BO programa agrupa as Ações a introduzir em três grupos: 

◼ 6655BAções em Barras. 

◼ 6656BAções em Nós. 

◼ 6657BAções em Planos. 

3855BO programa contempla o cálculo automático das Ações de vento e das forças provenientes da ação sísmica. 

Hipóteses e Combinações de Ações  

3856BO processo de definição das hipóteses de Ações que afetam uma estrutura consiste na atribuição, por 
parte do utilizador, da hipótese atuante numa determinada ação. Posteriormente, o programa realiza as 
combinações de hipóteses segundo os critérios estabelecidos, obtendo a envolvente mais desfavorável das 
combinações. Através da função Ações>Opções… pode aceder ao quadro de diálogo de Combinações de 
Hipóteses onde pode definir as seguintes opções: 



 

◼ 6658BTipo de Combinações a realizar: automáticas (as indicadas pela regulamentação selecionada) 
ou explícitas (as definidas pelo grupo de combinações selecionado). 

◼ 6659BActivar ou no a consideração do peso próprio das barras. 

◼ 6660BActivar ou não as Ações de Vento. Se ativar e as combinações selecionadas sejam as 
automáticas, é possível ativar ou não o sentido  do vento e se deseja utilizar 2 ou 4 hipóteses 

de vento. 

◼ 6661BActivar ou não as Ações de Sismo. Se ativar, é possível selecionar o tipo de cálculo sísmico 
(estático, dinâmico ou genérico). Além disso, se as combinações selecionadas forem as 
automáticas, é possível ativar ou não o sentido  do sismo. 

3857BSe as combinações selecionadas forem as automáticas, pode pressionar o botão Opções para definir os 
coeficientes de majoração e combinação das diversas hipóteses de ação ou o botão Hipóteses de Ação 
para definir as etiquetas e descrições de todas as hipóteses de ação. 

3858BSe as combinações selecionadas forem as explícitas, com o botão Criar>Modificar é possível selecionar, 
criar ou modificar os grupos de combinações explícitas. 

Coeficientes de majoração 

5908BModifica-se o limite dos valores que se podem introduzir nos coeficientes de majoração, passando de 2,0 

para 5,0. Os valores utilizados pelas regulamentações estão entre 1,33 a 1,50. 
 



 

 

Visualizar Ações por hipóteses 

5909BAtravés da função Ações>Gráfico… é possível selecionar os tipos de Ações e as hipóteses a visualizar. 
No grupo Tipos selecionam-se os tipos de ação e no grupo Hipóteses as suas hipóteses. É possível, 
portanto visualizar todas as Ações contínuas (tipo=Contínua), só das sobrecargas Q1 e Q2 (1 e 2) ou as 
Ações superficiais em planos das hipóteses 7 e 8… 
 
5910BOs botões Ativar todos e Desativar todos permitem selecionar todos (ou nenhum) dos tipos e hipóteses 
de Ações. 

 
 
5911BNesta mesma caixa utiliza-se em Resultados>Listagens>Opções… para selecionar os tipos e hipóteses 
de ação a listar, Tipos de Ações…: 
 



 
 

3859BNa representação das Ações em barras, em nós, pontuais em plano, tanto em lajes maciças, como em 
paredes e momentos em plano, até agora somavam-se as Ações do mesmo tipo e com a mesma posição 
e direção da ação; a partir de agora comprova-se também que o sentido das Ações a somar seja o mesmo. 
As Ações lineares em plano, tanto em maciças como em paredes, somam-se com os mesmos critérios que 
as pontuais em plano: a posição, direção e sentido da ação têm que coincidir. 

Combinações explícitas 

3860BIntroduz-se a possibilidade do utilizador definir as combinações a utilizar no cálculo. Pode selecionar-se 
entre as combinações automáticas que o programa realiza ou as combinações explícitas.  

3861BAdapta-se a caixa de diálogo Combinação de Hipóteses de definição de combinações explícitas para que 
dentro da epígrafe Norma seja possível selecionar a nova norma Espanha (EHE, CTE...) 

3862BModifica-se igualmente a caixa de edição de Hipóteses de ação para indicar que os coeficientes de reologia 
da madeira aplicam-se tanto ao Eurocódigo como ao CTE 

Tipo de cada hipótese de Ação 

3863BAs combinações automáticas têm fixado o tipo de ação que corresponde a cada hipótese (a hipóteses 0 é 
de Ações permanentes, as hipóteses 1 e 2 são sobrecargas alternativas, as hipóteses 3 e 4 são de vento, 
etc.). Contudo, cada grupo de combinações explícitas pode definir o seu próprio tipo de ação para cada 
hipótese. 

3864BPor tanto, se numa determinada estrutura com Ações já introduzidas, ao utilizar a função Ações>Opções 
se o programa deteta que foi modificado o tipo de alguma hipótese de ação, aparece a seguinte mensagem 



 

 

3865BSe aceitar Sim, aparecerá uma caixa de diálogo na qual pode definir a que nova hipóteses de ação 
correspondem as hipóteses das Ações já introduzidas, procedendo seguidamente à modificação das 
hipóteses correspondentes, de todas as Ações introduzidas. 

 

Biblioteca de Combinações Explícitas 

3866BAo pressionar o botão Criar>Modificar da caixa de opções de Ações, aparece a seguinte caixa de diálogo: 

 

3867BEsta caixa tem diferentes partes, que se explicam em seguida. 



Lista de Grupos de Combinações 

3868BEm Grupos de Combinações aparece a lista dos grupos de combinações explícitas definidos e gerais do 
programa (que podem utilizar-se em qualquer estrutura). Cada grupo é guardado num ficheiro diferenciado 
(com extensão *.Comb) e encontra-se guardado na pasta definida em Pasta do programa (que aparece 
na caixa entre parênteses). 

3869BEm cada grupo aparece o nome do ficheiro, assim como a sua descrição. É possível ordenar a lista pelo 
nome ou pela descrição, pressionando no cabeçalho correspondente. 

3870BAparecem nesta lista os seguintes elementos: 

812BElemento Descrição 

813BFiltro Se selecionar a opção Só da regulamentação selecionada, só aparecerão nesta caixa, os 
grupos de combinações aplicáveis à regulamentação atualmente selecionada no programa 
(Cada grupo de combinações pode aplicar-se a uma regulamentação ou a várias). 

814BSelecionar Ao pressionar este botão, o grupo de combinações selecionado da lista nesse momento, 
copia-se como Grupo de Combinações Selecionado (Combinações pré-definido). 

815BNovo Permite definir um novo grupo de combinações. 

816BEliminar Elimina-se o grupo de combinações selecionado nesse momento na lista. 

817BEditar Permite modificar o grupo de combinações atualmente selecionado na lista. 

Combinações da estrutura atual 

3871BSe estiver aberta uma estrutura, aparecerá aqui o grupo de combinações definido para a mesma (se 
existir). Este grupo guarda-se com um nome fixo (DEFAULT.COMB) na pasta da estrutura. 

3872BSe ao calcular uma estrutura, definir que deseja utilizar as combinações explícitas, utilizar-se-ão as 
combinações definidas nesse ficheiro. Se este não existir, o programa utiliza o grupo de combinações da 
biblioteca definido como Combinações pré-definido, copiando-o em primeiro lugar para a pasta da 
estrutura, com o nome Default.Comb. Se também não existir um grupo de combinações pré-definido, não 
é possível realizar o cálculo, aparecendo uma mensagem alusiva. 

3873BAparecem neste grupo os seguintes elementos: 

818BElemento Descrição 

819BCopiar da Biblioteca Permite copiar este grupo de combinações na Biblioteca geral do programa, definindo 
para ele um nome de ficheiro. 

820BEliminar Elimina-se o grupo de combinações da estrutura. 

821BEditar Permite modificar o grupo de combinações da estrutura atual (sem modificar nenhum 
grupo da biblioteca geral do programa). 

Grupo de Combinações pré-definido 

3874BÉ o grupo de combinações, dos existente na Biblioteca geral do programa, que se utilizará nas estruturas 
que não possuam já um na sua pasta (guardando num ficheiros de nome Default.Comb), quando nas 
opções de Ações se definir que se desejam utilizar as combinações explícitas. 

3875BNeste caso, o programa previamente copia esse grupo, para o diretório da estrutura com o nome 
Default.Comb. 



 

Modificação de um Grupo de Combinações Explícitas 

3876BCada grupo de combinações tem uma definição própria dos tipos de ação que se deseja utilizar (com o 
seu número de hipóteses, tipo de ação e descrição), assim como uma série de combinações dessas 
hipóteses de ação. 

3877BCada combinação poderá utilizar-se numa única regulamentação ou em várias, para um só material ou 
vários, para Estados Limite Último ou Estados Limite de Utilização, etc. 

3878BAo editar um determinado Grupo de Combinações Explícitas aparece uma caixa de diálogo como a 

seguinte: 

 

3879BNo título da caixa aparece entre parênteses o nome do ficheiro em que está a guardar este grupo. 

3880BNa Descrição, é possível definir um texto de descrição para este grupo de combinações. 

3881BEm Combinações, aparece uma lista das combinações definidas. Em cada combinação aparece um texto 
de descrição, a Regulamentação e material para que se definiu e se corresponde a um estado limite último 
ou de utilização. Se uma combinação se define para mais do que uma regulamentação ou material, 
aparecerá seguida de reticências; e se definir para todas as regulamentações ou materiais aparecerá a 

palavra Todas ou Todos. É possível ordenar esta lista pressionando em qualquer um dos cabeçalhos das 
colunas. Também é possível limitar as combinações listadas, através das opções do grupo Filtro situado à 
sua direita (por exemplo, se selecionar Betão mas não selecionar outro material, só aparecerão as 
combinações definidas pelo menos para o betão). 

3882BDebaixo da lista de combinações existem os seguintes botões: 

822BBotão Descrição 

823BNova Permite criar uma nova combinação. 

824BEliminar Elimina-se a combinação atualmente selecionada na lista. 

825BEditar Permite modificar a combinação atualmente selecionada na lista. 



3883BEm Hipóteses de Ação aparecem as hipóteses de ação deste grupo de combinações, com indicação do seu 
número (de 0 a 26), o seu nome (até 3 caracteres), o seu tipo e descrição. É possível ordenar esta lista, 
pressionando em qualquer um dos cabeçalhos das colunas. Com o botão Editar situado a sua direita é 
possível modificar a hipóteses atualmente selecionada nesta lista, tal como se indica no capítulo Tipos de 

Hipóteses de Ação. 

Tipos de Hipóteses de Ação 

3884BTanto nas combinações automáticas como nas explícitas, é possível definir uma etiqueta (até três 
caracteres) para cada hipótese assim como um texto de descrição. Nas combinações explícitas é possível 
também, para cada grupo de combinações, definir o tipo de ação correspondente a cada hipótese, assim 
como os seus coeficientes correspondentes para a reologia da madeira segundo Eurocódigo 5. 

3885BOs tipos de hipóteses de ação existentes são: 

826BTipo Descrição 

827BDesactivada Corresponde a uma hipótese não utilizável nas combinações. 

828BPeso Próprio Nesta hipótese guarda-se a ação correspondente ao peso próprio da estrutura (que é 
calculado automaticamente pelo programa). Em combinações automáticas, a hipóteses 0 é 
desse tipo. 

829BPermanente Para as Ações permanentes da estrutura. Só se deveria utilizar este tipo quando seja 
necessário distinguir entre o peso próprio da estrutura e o resto das Ações permanentes. No 
caso habitual, não se definirá nenhuma hipótese deste tipo, atribuindo as Ações 

permanentes a hipótese de peso próprio. 

830BSobrecargas Para as Ações variáveis alternativas de tipo gravíticas. Em combinações automáticas, as 
hipóteses 1, 2, 9 e 10 são deste tipo (além das hipóteses 7 e 8 em algumas 
regulamentações). 

831BVento Para as sobrecargas de vento. As funções de introdução de Ações de vento só permitem 
selecionar hipóteses do tipo vento. Em combinações automáticas, as hipóteses 3, 4, 25 e 26 
são deste tipo. 

832BNeve Para as sobrecargas de neve. Em combinações automáticas, a hipótese 22 é deste tipo. 

833BSismo X Para o sismo horizontal. No sismo dinâmico e genérico, a função que introduz as Ações 
sísmicas, introduz nesta hipótese as Ações correspondentes à direção X geral da estrutura. 
Em combinações automáticas, a hipóteses 5 é deste tipo. 

834BSismo Y  Para o sismo vertical. No sismo dinâmico e genérico, a função que introduz as Ações 
sísmicas, introduz nesta hipótese as Ações correspondentes à direção Y geral da estrutura 
(vertical). Em combinações automáticas, a hipóteses 24 é deste tipo. 

835BSismo Z  Para o sismo horizontal. No sismo dinâmico e genérico, a função que introduz as Ações 
sísmicas, introduz nesta hipótese as Ações correspondentes à direção Z geral da estrutura. 
Em combinações automáticas, a hipóteses 6 é deste tipo. 

836BSismo X2 Para o sismo horizontal em regulamentações que definam duas excentricidades acidentais 
por direção (por exemplo a regulamentação Portuguesa RSA). No sismo dinâmico e genérico, 
a função que introduz as Ações sísmicas, introduz nestas hipóteses as Ações 
correspondentes à segunda excentricidade da direção X geral da estrutura. Em combinações 
automáticas (destas regulamentações), a hipóteses 7 é deste tipo. 

837BSismo Z2 Para o sismo horizontal em regulamentações que definam duas excentricidades acidentais 
por direção (por exemplo a regulamentação portuguesa RSA). No sismo dinâmico e genérico, 
a função que introduz as Ações sísmicas, introduz nesta hipótese as Ações correspondentes 



 

à segunda excentricidade da direção Z geral da estrutura. Em combinações automáticas 
(destas regulamentações), a hipóteses 8 é deste tipo. 

838BSem definir Para o resto do tipos de Ações: por exemplo as Ações de temperatura, acidentais ou móveis. 

3886BExistem as seguintes limitações: 

◼ 6662BA etiqueta de cada hipótese deve ser única, não podendo haver duas hipóteses com a mesma 
etiqueta. Se for detetado este caso, o programa indica através de uma mensagem 
correspondente. 

◼ 6663BNo caso de grupos de combinações explícitas, naqueles que é possível definir o tipo de cada 
hipótese, não é possível que mais do que uma hipótese de ação, seja do tipo Peso Próprio, 
Sismo X, Sismo Y, Sismo Z, Sismo X2 ou Sismo Z2. 

 

Criação e Modificação de uma combinação determinada 

3887BAo criar ou editar uma determinada combinação, aparece a seguinte caixa de diálogo: 



 

3888BEm Descrição define-se um texto descritivo desta combinação. 

3889BEm Combinação define-se que hipóteses de ação intervêm nesta combinação, com que coeficientes de 
majoração (ou de combinação) e se deseja contemplar também o sentido inverso da hipóteses (sentido 
). 

3890BNa lista de hipóteses aparecem só as hipóteses de ação não desativadas (com indicação do seu número, 
nome ou etiqueta, tipo e descrição). É possível ordenar esta lista pressionando o cabeçalho de cada coluna 
correspondente. Ao ativar as hipóteses para esta combinação (na primeira coluna) é possível definir um 
valor máximo e um valor mínimo de combinação, assim como selecionar ou não a consideração do seu 
sentido inverso (sentido ). 

3891BO valor máximo de combinação só corresponde ao valor desfavorável da ação correspondente e ao valor 
mínimo só corresponde ao valor favorável (um valor de zero indica que a hipóteses correspondente pode 
não aparecer). 

3892BCada combinação definida pode decompor-se em várias combinações a realizar, segundo as hipóteses e 
valores que se definam. Por exemplo, a combinação definida na figura, desenvolve-se nas seguintes 6 
combinações a realizar: 

7602B1,50 · G + 1,60 · Q1 + 1,60 · Q2 

7603B1,50 · G + 1,60 · Q1 

7604B1,50 · G + 1,60 · Q2 

7605B1,00 · G + 1,60 · Q1 + 1,60 · Q2 

7606B1,00 · G + 1,60 · Q1 

7607B1,00 · G + 1,60 · Q2 

3893BEm Regulamentação indica-se a regulamentação ou regulamentações, para as quais se deseja utilizar esta 
combinação. Deve definir-se pelo menos uma regulamentação. 

3894BEm Material indica-se para que material ou materiais, para os quais se deseja aplicar esta combinação. 
Deve definir-se pelo menos um material. 



 

3895BEm Estado define-se para que estado de ação se deseja utilizar esta combinação. Em relação a este 
assunto, deve ter-se em conta o seguinte: 

◼ 6664BO Estado Limite Último (Rotura) Majorado utiliza-se em general para o dimensionamento de 
seções (cálculo de armadura de barras, lajes, muros, fundações, comprovação de seções de 
aço e madeira, …). Na regulamentação Mexicana do Distrito Federal, também se utiliza para 
a comprovação da tensão admissível do terreno no dimensionamento das fundações. 

◼ 6665BO Estado Limite Último sem Majorar utiliza-se para a comprovação da tensão admissível do 
terreno e no dimensionamento das fundações (exceto na regulamentação Mexicana do Distrito 

Federal). 

◼ 6666BO Estado Limite de Utilização utiliza-se para a comprovação das deformações (flechas). 

◼ 6667BO Estado Limite de Utilização com para Fissuração ativado utiliza-se para a comprovação da 
fissuração em betão armado. 

3896BEm Reologia Madeira (ASCE 16-95) pode definir-se o coeficiente de reologia de resistência (se a 
combinação for de estado limite último) ou de deformação (se a combinação for de estado limite de 
Utilização), sempre que a combinação corresponda ao material de madeira e a regulamentação México-

USA, Chile-USA, Brasil, México-DF ou Argentina. 

Utilização de combinações explícitas no cálculo 

3897BAo calcular esforços ou Ações sísmicas, se tiver definido um determinado grupo de combinações explícitas, 
o programa realiza uma verificação prévia das mesmas, com objetivo de detetar possíveis incongruências. 
As mensagens que podem aparecer são: 

839BMensagem Não existe nenhuma hipótese de ação onde armazenar o peso próprio. 

840BDescrição Tenha em conta neste caso que o programa não poderá considerar o peso próprio da 
estrutura. 

841BMensagem Não existe nenhuma hipótese de ação onde armazenar o vento. 

842BDescrição Esta mensagem só aparecerá se tiver ativado o Vento. Não poderá neste caso introduzir 
Ações de vento na estrutura. 

843BMensagem Não existe nenhuma hipótese de ação onde armazenar o sismo horizontal. 

844BDescrição Esta mensagem só aparecerá se tiver ativado o Sismo. Se aparecer, o programa não poderá 
ter em conta as Ações de sismo na estrutura. 

845BMensagem Não existe nenhuma hipótese de ação onde armazenar o sismo vertical. 

846BDescrição Esta mensagem só aparecerá se tiver ativado o sismo vertical. Neste caso, não poderá ter 
em conta a ação vertical do sismo. 

847BMensagem Não existem Combinações definidas. 

848BDescrição Se aparece esta mensagem, todos os esforços da estrutura serão de zero. 

849BMensagem Não existem Combinações definidas para o material Betão. 

850BDescrição  Esta mensagem não será exibida se a estrutura não utilizar barras ou outros elementos de 
betão. Se aparecer, não se calcularão corretamente as armaduras.  

851BMensagem Não existem Combinações definidas para o material Aço. 

852BDescrição Esta mensagem não será exibida se a estrutura não utilizar barras de aço. Se aparecer, 
todas as barras de aço terão esforços nulos. 

853BMensagem Não existem Combinações definidas para o material Outros. 



854BDescrição Esta mensagem não será exibida se não existirem barras de material outros nem paredes 
de alvenaria. 

855BMensagem Não existem Combinações definidas para o material Madeira. 

856BDescrição Esta mensagem não aparecerá se a estrutura não utilizar barras de madeira. Não se 
comprovarão corretamente as barras de madeira (terão esforços nulos). 

857BMensagem Não existem Combinações definidas para o Estado Limite Último. 

858BDescrição Não se realizarão corretamente as comprovações desse estado. 

859BMensagem Não existem Combinações definidas para o Estado Limite de Utilização. 

860BDescrição Não se realizarão corretamente as comprovações desse estado. 

861BMensagem Não existem Combinações definidas para E.L.U. de Ações majoradas. 

862BDescrição Não se realizarão corretamente as comprovações desse estado. 

863BMensagem Não existem Combinações definidas para E.L.U. de Ações sem majorar. 

864BDescrição Não se realizarão corretamente as comprovações desse estado. 

865BMensagem Não existem Combinações definidas para E.L.S. de fissuração. 

866BDescrição Não se realizarão corretamente as comprovações desse estado. 

867BMensagem Existem Combinações com Hipóteses de ação desativadas. 

868BDescrição Existem combinações de hipóteses que contemplam hipóteses de Ações atualmente 
desativadas. As Ações correspondentes a essas hipóteses não são contempladas. 

869BMensagem Não existem Combinações definidas com alguma(s) hipótese de ação ativa(s). 

870BDescrição Não se terão em conta as Ações dessas hipóteses. 

871BMensagem Não existem Combinações definidas pela Regulamentação atualmente selecionada. 

872BDescrição  Equivale a não ter combinações definidas. 

873BMensagem Não existem nenhumas hipóteses onde armazenar o sismo horizontal de 2ª excentricidade. 

874BDescrição  Esta mensagem só aparecerá se tiver ativado o sismo e a regulamentação atual contemple 
duas excentricidades acidentais por cada direção de sismo (como por exemplo a 
regulamentação portuguesa). 

875BMensagem Não está definido ou não se pode ler o conjunto de combinações explícitas. 

3898BDescrição É necessário definir um conjunto de combinações explícitas. 
 

  

2397BNota 

2398B 
3899BSe existem erros, o programa permite cancelar ou continuar com o cálculo. Em 

função das mensagens de erro existentes é possível que os resultados obtidos não 
sejam os adequados. 

  

Definição dos coeficientes de reologia para a madeira 

3900BEm cada hipótese de ação define-se o valor do coeficiente de resistência e de deformação para cada uma 
das três classes de serviço definidas. 



 

3901BPara o resto das regulamentações, define-se um valor de coeficiente de resistência ou deformação em 
cada uma das combinações que se defina (dependendo se a combinação é de estado limite último ou de 
utilização). 

Importação/Exportação de Combinações explícitas no formato 
ASCII 

3902BDentro da caixa de diálogo Biblioteca de combinações de Hipóteses a que se acede a partir da função 
Ações>Opções>Explícitas>Criar/Modificar incluem-se 2 novos botões Exportar e Importar, para exportar 
e importar ficheiros de combinações explícitas no formato ASCII. O formato de exportação e importação 
de combinações explícitas permite utilizar programas ofimáticos ou outros criados para uso próprio, para 
criar as combinações e logo importa-las no .  

Formato do ficheiro 

3903BOs dados encontram-se num único ficheiro de texto, em formato ASCII. O separador de registos é o fim 
de linha CR+LF (ASCII 13 + ASCII 10). 

3904BOs valores alfanuméricos, serão definidos entre aspas (ASCII 34). 

3905BIgnoram-se os caracteres em branco (ASCII 32) e tabulações (ASCII-9), exceto se são um valor 
alfanumérico e entre aspas. Também se ignoraram os caracteres existentes entre o separador de 
comentário e o final da linha. 

3906BA primeira linha do ficheiro definirá, por esta ordem, o indicador de tipo de registo, o separador de campos, 
o separador decimal ou separador de comentários.  

3907BExemplo: 

7608B#,.; 

3908BNas especificações e exemplos que se seguem, utilizar-se-ão estes indicadores. 

3909BUma linha que comece pelo indicador de tipo de registo definirá o conteúdo dos registos (os parágrafos) 
seguintes, através do caractere situado atrás desse indicador. Não existe nenhuma ordem estabelecida 
para a posição dos diversos tipos de registo ao longo do ficheiro. Seguidamente, definem-se os diversos 
tipos de registo que constituem este formato. 

Registo de versão (V) 

3910BSó deve existir um registo deste tipo no ficheiro. Tem o seguinte formato 

3911B#V 

3912BVersão, Descrição 

876BVersão É a versão de  desde a qual é compatível este formato de ficheiro.  

877BDescrição Indica para que regulamentação é aplicável ao ficheiro de combinações.  

3913BExemplo 

3914B#V 

3915B725, "Eurocódigos"; versão, descrição 



Registo de Hipóteses (H) 

3916BSó deve haver um registo deste tipo no ficheiro. Tem o seguinte formato 

#H 

Nº de Hip, Tipo, Etiqueta, Descrição, Reologia Madeira Deformação Classe 1, Reologia Madeira 
Deformação Classe 2, Reologia Madeira Deformação Classe 3, Reologia Madeira Resistência Classe 1, 

Reologia Madeira Resistência Classe 2, Reologia Madeira Resistência Classe 3 

878BNº Hip Identifica-se com um valor numérico o número de Hipóteses, de 0 a 26 

879BTipo Especifica-se se a hipótese responde ao peso próprio (1), ação permanente(2), 
sobrecarga(3), vento(4), neve(5), sismo X(6); sismo Y(7); sismo Z(8);sismo X2(9); sismo 
Z2(10); por definir(11) ou se está desativada (0). 

880BEtiqueta Identifica a etiqueta que se vai atribuir a essa hipótese e que aparecerá nas diferentes 
listagens. Pode ter até 3 caracteres e não se pode repetir a mesma etiqueta em mais de 
uma hipótese. 

881BDescrição Descreve a que conceito faz referência a hipótese 

882BRMD Classe 1 Atribui-se um valor de reologia de madeira para deformação na classe 1 

883BRMD Classe 2 Atribui-se um valor de reologia de madeira para deformação na classe 2 

884BRMD Classe 3  Atribui-se um valor de reologia de madeira para deformação na classe 3 

885BRMR Classe 1  Atribui-se um valor de reologia de madeira para resistência na classe 1 

886BRMR Classe 2  Atribui-se um valor de reologia de madeira para resistência na classe 2 

887BRMR Classe 3  Atribui-se um valor de reologia de madeira para resistência na classe 3 

3917BExemplo 
3918B#H 

3919B0, 1, "G", "P.P. e Ações Permanentes", 0.6, 0.8, 2.0, 0.6, 0.6, 0.5 

Registo de Combinações (C) 

3920BTem o seguinte formato 

3921B#C 

3922BDescrição, Norma Espanha, Norma Portuguesa, Norma Brasileira, Norma Mexicana, Norma Espanhola 
EH91, Norma Argentina, Norma Mexicana USA, Norma Chilena, Norma Espanhola EHE, Norma Eurocódigo, 
Material Betão, Material Aço, Material Outros, Material Madeira, Material Alumínio, ELU/ELS, Majorado, 

Fissuração, Reologia Madeira Deformação, Reologia Madeira Resistência, HipXX V máx, HipXX V min, +- 

888BDescrição Especifica-se uma descrição para identificar a combinação de Hipóteses. 

889BNorma Espanha Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

890BNorma Portuguesa Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

891BNorma Brasileira Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

892BNorma Mexicana Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

893BNorma Espanhola EH91 Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 



 

894BNorma Argentina Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

895BNorma Mexicana USA Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

896BNorma Chilena Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

897BNorma Espanhola EHE Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

898BNorma Eurocódigo Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

899BMaterial Betão Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 
Salienta-se que materiais como Termoargila ou blocos de betão calculados 
segundo o Eurocódigo ou CTE devem considerar-se dentro deste grupo. 

900BMaterial Aço Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

901BMaterial Outros Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

902BMaterial Madeira  Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 
com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

903BMaterial Alumínio  Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada ou não 

com esta normativa. (0) caso não se considere ou (1) caso se considere. 

904BELU/ELS Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada para 
o estado limite de serviço ou para o estado limite último. (1) para ELU ou 
(0) para ELS. 

905BMajorado Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada 
majorada ou não. Só se utiliza este valor se a combinação é de Estado 
Limite Último. (0) caso não se considere majorada ou (1) caso se 
considere. 

906BFissuração Define-se através de um valor se a combinação vai ser considerada para 
o estado de fissuração ou não. Só se utiliza este valor se a combinação é 
de Estado Limite de Serviço. (0) se não se considerar (1) se for 
considerada. 

907BReologia Madeira Deformação Atribui-se um valor de reologia da madeira para deformação.  

908BReologia Madeira Resistência Atribui-se um valor de reologia de madeira para resistência. 

909BHipXX V máx  Atribui-se o valor máximo de combinação que pode tomar cada hipótese 
dentro desta combinação.  

910BHipXX V min Atribui-se o valor mínimo de combinação que pode tomar cada hipótese 
dentro desta combinação. 

911B± Define-se através de um valor se os coeficientes de combinação máximos 
e mínimos podem tomar valores positivos e negativos ou só positivos. (0) 
para valores positivos ou (1) para valores positivos e negativos.  

3923BSerá necessário introduzir em cada linha, um terno de valores (Vmáx, Vmin, ±) para cada uma das 27 
hipóteses permitidas pelo programa, definidas no registo de hipóteses "H" 

3924BSerá necessário introduzir uma linha por cada combinação de hipóteses que se queira definir 



3925BExemplo 

3926B#C 

3927B"G+Q", 1,1,0,0,1,1,0,0, 1,1,1,1, 1,1,0, 0.6,0.6, 1.35,1.00,0, 1.5,0.0,0, ... 

Forma de trabalho da função Importar Grupo de Combinações 

3928BO ficheiro que define uma série de combinações em formato ASCII deverá copiar-se para o disco rígido, 
preferencialmente para a pasta de instalação do programa. Pode ter qualquer extensão, mesmo que pré-

definido se utilize a extensão .TCOMB. 

3929BAo chamar a função Importar, aparecerá uma caixa standard de seleção de ficheiros como a da figura, na 
qual deve que selecionar o ficheiro a importar. 

 

3930BProcede-se à transformação da série para o formato interno do programa. As combinações guardam-se 
numa pasta com o nome do ficheiro a importar e a extensão .COMB, que se situa na pasta definida como 
de programa através da função Ficheiro>Preferências…. 

3931BCaso os ficheiros a importar não correspondam exatamente ao formato indicado no apartado Formato do 

ficheiro, o programa mostrará uma lista de erros na qual se indicam os erros detetados. 

Mensagens de erro 

3932BA comprovação da importação de combinações explícitas pode produzir as seguintes mensagens de erro: 

912BMensagem Erro no registo de Versão (V) 

913BDescrição Não se conseguiu importar o registo "V". 

914BMensagem Registo de Versão duplicado (V) 

915BDescrição O registro "V" está duplicado. 



 

916BMensagem Erro no registo de Hipóteses de ação) (H)    

917BDescrição Não se leu corretamente o registo "H". 

918BMensagem Erro no registo de Combinações (C) 

919BDescrição Não se leu corretamente o registo "C". 

Seleção automática de hipóteses de carga 

3933BNas caixas de definição de cargas, é possível visualizar o número da hipótese juntamente com o tipo de 
carga a que faz referência. É possível selecionar as hipóteses através de um menu desdobrável. O tipo de 
carga depende da normativa selecionada em cada momento. Por exemplo as hipóteses 7 e 8 são do tipo 
"Sobrecargas" na normativa EHE-Espanha, enquanto na norma portuguesa REBAP são hipóteses de Sismo. 

Armazenamento de vetores de Ações 

3934BOs vetores de atuação das Ações podem-se selecionar num menu desdobrável, estando definidos pré-
definido os vetores paralelos aos eixos principais Xg, Yg e Zg. É ainda possível adicionar novos vetores, 
que ficam armazenados no programa, de modo a que se possam recuperar os 16 últimos vetores definidos 
nas diferentes sessões. 

 

Introdução de Ações 

3935BO processo de introdução de Ações consiste nos seguintes passos: 

◼ 6668BIntrodução dos valores das Ações a introduzir no menu Ações>Definir. 

◼ 6669BSelecção das barras ou nós. 

◼ 6670BComprovação da ação introduzida mediante a visualização do gráfico de Ações ou da listagem. 

3936BPodem-se definir Ações de diferentes tipos para fazer uma introdução simultânea de várias Ações numa 
barra ou nó. 

3937BAs Ações introduzem-se SEM MAJORAR, no menu Opções e define-se o coeficiente de segurança a aplicar 
a cada uma das hipóteses. 

Definição de Ações 

3938BA função Definir... do menu Ações permite ativar ou desativar os diferentes tipos de Ações a introduzir. 
Na caixa de diálogo de definir Ações aparecem todos os tipos de Ações disponíveis no programa. Um tipo 
de ação está ativado quando se encontra marcada a casa de verificação que aparece à esquerda do texto, 
à exceção da carga de sismo e vento que se ativam na caixa de diálogo da função Ações>Opções.... 



3939BQuando um tipo de ação está ativado, e se realiza a introdução de Ações, as barras ou nós selecionados 
recebem essas Ações. Se estão ativadas vários tipos de Ações simultaneamente, introduzem-se Ações de 
distintos tipos numa só operação. 

3940BPara aceder à definição dos diferentes valores de uma ação é preciso marcar a casa de verificação 
correspondente e em seguida pressionar o botão … que existe à direita, aparecendo no ecrã uma caixa de 
diálogo em função da ação selecionada. No caso da ação do sismo acede-se diretamente desde a opção 
de regulamentação que se deseja aplicar. 

3941BO botão Introduzir>> da caixa de diálogo Ações>Definir... passa a permitir a introdução dos tipos de 

Ações em barra, em nó ou em plano definidas. Igualmente, desde cada uma das caixas de definição dos 
tipos de ação, existe o botão Introduzir>> com a mesma utilidade. 

3942BPressionando Sim ou Cancelar na caixa de diálogo de cada ação, retorna-se à caixa de definição de Ações. 
É possível aceder a cada caixa de definição mediante uma sequência de teclas que vêm atribuídas. 

 

Reologia da madeira 

3943BNesta caixa de diálogo encontram-se os botões correspondentes aos fatores de modificação de resistências 
e flechas em função da classe de serviço e da duração da ação. 

Resistência 

3944BA resistência característica da madeira minora-se tendo em conta a classe de serviço, o efeito de duração 
das Ações e o conteúdo de humidade, podendo definirem-se diferentes valores em função do tipo de ação 



 

atuante como Ações permanentes, variáveis e acidentais. Para mais informação sobre a utilização destes 
fatores, consultar o manual de normas no apartado do Eurocódigo 5, estruturas de madeira. 

Deformações 

3945BCalculam-se as deformações totais a partir das deformações iniciais tendo em conta as deformações 
diferidas. Neste botão definem-se os valores do fator de deformação que depende da classe de serviço e 
da duração da ação e que permite obter a flecha diferida em função destes parâmetros. Para mais 
informação sobre a utilização destes fatores, consultar o manual de normas no apartado do Eurocódigo 5, 
estruturas de madeira. 

Opções de Ações no método Iterativo 

3946BQuando se tem selecionado como método de cálculo o Método Iterativo, as variáveis que se definem nesta 
caixa não são aplicáveis para a combinação das hipóteses, já que se utilizam os coeficientes que se definem 
na caixa Cálculo>Opções.... Por este motivo, o título desta caixa, quando está selecionado o método 
iterativo, altera de Opções Ações para Opções Ações - Lajes aligeiradas, como se mostra na imagem anexa. 

 

3947BNa zona Coeficientes de Combinação de Ações, incluem-se os textos Betão, Eurocódigo, Código Técnico 

da Edificação, uma vez que os coeficientes incluídos neste apartado são os utilizados quando se seleciona 
algum dos regulamentos referenciados. 

3948BIncluem-se apartados específicos de cálculo dos estados de ação das estruturas de madeira. Para mais 
informação consultar o capítulo 27 do manual ou as partes correspondentes desta adenda. 

Ações em barras 

3949BÉ possível introduzir os seguintes tipos de Ações em barra: 

◼ 6671BAções contínuas. 

◼ 6672BAções descontínuas. 



◼ 6673BAções triangulares. 

◼ 6674BAções pontuais. 

◼ 6675BAções de temperatura. 

◼ 6676BMomentos fletores e torsores. 

3950BAinda que a Ações superficiais não se devam considerar estritamente como uma ação a aplicar nas barras, 
são consideradas neste ponto. 

Ação contínua 

3951BÉ uma ação uniformemente distribuída por todo o comprimento da barra. 

3952BDefinem-se os seguintes valores: 

◼ 6677BValor da ação Q em kg/m ou kN/m. 

◼ 6678BVector de direção da ação em eixos gerais. Para as Ações gravíticas (0;-1;0) é uma ação 
vertical no eixo Y negativo. 

◼ 6679BHipótese, valor entre 0 e 24 inclusive. 

 

Ação descontínua 

3953BÉ uma ação uniformemente distribuída em parte do comprimento interior da barra. Se a extensão da ação 
coincide com o comprimento da barra, é uma ação contínua. 

3954BDefinem-se os seguintes valores: 

◼ 6680BValor da ação Q em kg/m ou kN/m. 

◼ 6681BDistância a, em centímetros, do extremo da ação ao nó de menor numeração da barra. Se o 
valor introduzido está compreendido entre 0 e 1, entende-se que o valor de a é uma 
percentagem do comprimento da barra. 

◼ 6682BDistância I, em centímetros, do valor da extensão da ação. A soma de a mais I não deve 
ultrapassar o comprimento da barra. Se o valor introduzido está compreendido entre 0 e 1, 

entende-se que o valor de I é uma percentagem do comprimento da barra. 

◼ 6683BVector de direção da ação em eixos gerais. Para as Ações gravíticas (0;-1;0) é uma ação 
vertical no eixo Y negativo. 

◼ 6684BHipóteses, valor entre 0 e 24 inclusive. 



 

 

Ação triangular 

3955BÉ uma ação linearmente distribuída em todo o comprimento da barra. A ação supõe-se triangular, e não 
trapezoidal, quer dizer, um dos valores da ação nos extremos da barra deve ser zero. Quando se quer 
introduzir uma ação trapezoidal é necessário dividi-la numa contínua e noutra triangular. 

3956BDefinem-se os seguintes valores: 

◼ 6685BValor da ação Q1, em kg ou kN, no nó da barra de menor numeração. 

◼ 6686BValor da ação Q2, em kg ou kN, no nó da barra de maior numeração. Um dos valores Q1 ou 
Q2 tem de ser 0. 

◼ 6687BVector de direção da ação em eixos gerais. Para as Ações gravíticas (0;-1;0) é uma ação 
vertical em eixo Y negativo. 

◼ 6688BHipótese, valor entre 0 e 24 inclusive. 

 

Ação pontual 

3957BÉ uma ação pontual num ponto interior da barra. 

3958BDefinem-se os seguintes valores: 

◼ 6689BValor da ação Q em kg ou kN. 

◼ 6690BDistância a, em centímetros, do ponto de aplicação da ação ao nó de menor numeração da 
barra. Se o valor introduzido está compreendido entre 0 e 1, entende-se que o valor de a é 
uma percentagem do comprimento da barra. 

◼ 6691BVector de direção da ação em eixos gerais. Para as Ações gravíticas (0;-1;0) é uma ação 
vertical no eixo Y negativo. 

◼ 6692BHipóteses, valor entre 0 e 24 inclusive. 



 

Ação da temperatura em barras 

3959BÉ possível definir um incremento de temperatura em duas faces paralelas da barra. As Ações podem ser 
as paralelas ao eixo Y principal ou ao eixo Z principal da barra. Se o valor da variação de temperatura nas 
faces paralelas é de igual valor, produzem-se exclusivamente alongamentos ou encurtamentos na barra; 
Se são de diferente valor, para além disso produzem-se rotações nas seções. 

3960BDefinem-se os seguintes valores: 

◼ 6693BValor T+, em graus centígrados, da variação de temperatura na face coincidente com o sentido 
positivo do eixo Y principal no nó inicial. 

◼ 6694BValor T-, em graus centígrados, da variação de temperatura na face coincidente com o sentido 
negativo do eixo Y principal no nó inicial. 

◼ 6695BEixo no qual se produz a variação de temperatura. Para o valor 1, eixo Y principal; para o 
valor 2, eixo Z principal. Não se admite o valor 0. 

◼ 6696BHipóteses, somente o valor 21. 

3961BPara obter a posição dos eixos principais, utilizar a função Desenhar Eixos do menu Seções>Desenhar. 

 
 

  

2399BImportante 

2400B 
3962BA hipótese de indeformabilidade de lajes horizontais no seu plano é incompatível 
com a definição de Ações térmicas em barras, já que esta hipótese supõe que varia 

a distância relativa entre nós contidos numa laje. 

  

Momentos 

3963BÉ possível introduzir momentos em qualquer dos eixos locais da barra. 

3964BDefinem-se os seguintes valores: 

◼ 6697BValor da ação M, em Kg·cm ou kN.m, do momento aplicado. 



 

◼ 6698BDistância a, em centímetros, do ponto de aplicação do momento ao nó de menor numeração 
da barra. Se o valor introduzido está compreendido entre 0 e 1, entende-se que o valor de a 
é uma percentagem do comprimento da barra. 

◼ 6699BEixo no qual se produz o momento. Admitem-se os valores: 

◼ 6700B0: Momento torsor à volta do eixo X local 

◼ 6701B1: Momento fletor à volta do eixo Y local 

◼ 6702B2: Momento fletor à volta do eixo Z local 

◼ 6703BHipóteses, valor entre 0 e 24 inclusive. 

3965BPara obter a posição dos eixos, utilizar a função Desenhar Eixos do menu Seções>Desenhar. 

 

3966BAs Ações do tipo momento (em barra, nó e plano) representam-se agora com uma dupla flecha que indica 
a direção e o sentido do eixo do momento: o momento gira em sentido contrário aos ponteiros do relógio 
para um observador colocado a ver da ponta da dupla flecha até à sua origem. O comprimento da flecha 
é proporcional ao valor do momento. 

Ações superficiais 

3967BO programa  permite a definição de Ações superficiais, realizando automaticamente a divisão nas 

barras da estrutura. É possível definir até três Ações superficiais de diferentes valores e em diferentes 
hipóteses, para fazer uma introdução de dados simultânea. 

3968BÉ necessário definir os seguintes dados: 

◼ 6704BPerímetro(s) no(s) qual (quais) se aplicam as Ações superficiais. É possível definir recintos 
disjuntos, com aberturas ou aberturas interiores aos recintos. O perímetro pode coincidir ou 
não com barras da estrutura. Não coincidirá no caso de consolas sem barra no extremo. 

◼ 6705BDirecção de divisão, ou direção de vigotas da laje aligeirada. Cada perímetro admite uma única 
direção de vigotas. Se for necessário várias direções, terá que se fazer a introdução de 
diferentes perímetros, em várias operações. 

3969BNa caixa de diálogo do menu Ações>Definir... definem-se os valores: 

◼ 6706BVector Q, kg/m² ou kN/m², de cada uma das Ações superficiais. 

◼ 6707BHipótese de cada uma das Ações superficiais. 

◼ 6708BSeparação dos eixos de vigotas, em centímetros. 

◼ 6709BVector de direção da ação em eixos gerais. Para as Ações gravíticas (0;-1;0) é uma ação 
vertical no eixo Y negativo. 

◼ 6710BOs outros valores, dentro da epígrafe Laje, utilizar-se-ão para a criação automática de lajes. 

◼ 6711BAdicionar peso próprio na hip. 0, permite adicionar automaticamente o valor do peso próprio 
da ficha de laje selecionada às Ações definidas na hipótese 0, Ações permanentes, no 
momento da introdução da ação superficial. Nos valores das Ações que aparecem nesta caixa 
nunca se representa o valor das Ações permanentes incrementadas com o peso próprio da 
laje; este valor utiliza-se internamente no momento de introdução da ação superficial. 



3970BSe esta opção não está ativada, ou se não se ativa a opção Criar laje, é necessário adicionar o peso próprio 
da laje às outras Ações permanentes. 

3971BAo introduzir Ações superficiais criando lajes de forma simultânea, é possível selecionar o plano da laje 
numa nova lista de planos existentes, que anteriormente estava desativada; se na caixa de diálogo se 
define um plano, ao pressionar o botão Introduzir>> ativa-se automaticamente o plano definido pelo 
utilizador para introduzir a ação. Desta forma, se o utilizador tiver definido previamente o plano da ação, 
poderá selecioná-lo na própria caixa, sem necessidade previamente ativar o plano. 

3972BQuando se utiliza Adicionar peso próprio na hip. 0, o valor das Ações na hipótese 0, que se utiliza para 

calcular a laje, está incrementado com o peso próprio da laje selecionada no momento da introdução da 
ação superficial. Se modificar a ficha da laje será necessário atualizar manualmente o valor das Ações na 
hipótese 0, a fim de incluir o valor atualizado do peso próprio da laje. Através da função Geometria>Lajes 

Aligeiradas>Modificar... pode verificar-se os valores das Ações utilizados no cálculo da laje. Ao modificar 
uma laje aligeirada já introduzida através da função Geometria > Laje Aligeirada – Cofragem perfilada > 

Modificar…, aparece uma nova opção ‘Somar o peso próprio’, que permite modificar a opção usada na 
introdução da laje. 

3973BAs Ações superficiais decompõem-se em Ações contínuas, descontínuas, triangulares e pontuais sobre 
barras. É possível eliminar automaticamente todas as Ações em barra provenientes de uma ação superficial 
(função Ações>Eliminar> Por Tipos...). 

3974BAs Ações em barra provenientes de uma ação superficial aparecem assinaladas com um asterisco na 
listagem de Ações (*). 

3975BNo programa permite-se selecionar diferentes métodos de distribuição da ação superficial sobre as vigas, 
assim como a realização ou não, de forma automática, da alternância de sobrecargas. 

3976BÉ importante indicar o tipo de distribuição da ação e/ou da existência de alternância de sobrecargas que 
se pretende, no entanto estas opções só afetam as Ações nas barras, não tendo qualquer interveniência 
no cálculo da laje aligeirada que se cria ao introduzir a ação superficial. Ao calcular a laje aligeirada 
( ), é possível fixar, em Cálculo>Lajes Aligeiradas>Opções…, quando se pretende uma 

distribuição das Ações nas barras, isostática, elástica, ou plástica e ainda se desejar alternar ou não as 
sobrecargas. 

Distribuição sobre barras fictícias 

3977BTanto na definição de lajes aligeiradas como na distribuição de Ações superficiais sobre barras, adicionou-
se a opção de que a distribuição se efetue ou não sobre as barras fictícias. Deste modo é possível realizar 
uma distribuição num plano sem que sejam afetados os contraventamentos por essa distribuição, definidos 
previamente como barras fictícias. 



 

 

Modo de distribuição 

3978BPode-se selecionar um dos seguintes modos de distribuição da ação superficial: 

920BIsostático.  Cada vão considera-se como simplesmente apoiado. Cada vão poderá ter ou não consolas 
nos seus extremos, considerando-se para a distribuição isostática o conjunto do vão mais 
as consolas. Portanto, se não existem consolas, distribui-se metade da ação do vão para 
cada apoio. 

921BElástico.  Cada vigota calcula-se de forma elástica como viga de inércia constante apoiada nas vigas. 

922BPlástico.  Cada vigota calcula-se por cálculo plástico como viga de inércia constante apoiada nas vigas 
(barras, vigas ou muros). Altera-se o diagrama de momentos para que estes sejam iguais, 
em cada vão, aos máximos momentos positivos e negativos. Obriga-se, para além disso, a 
que o momento negativo dos apoios seja, pelo menos, a quarta parte do momento máximo 
positivo do vão adjacente. É o método que se utilizava nas anteriores versões do programa. 

Alternância das sobrecargas em barras 

3979BÉ possível indicar, quando se deseja que o programa a realize de forma automática, uma alternância de 
sobrecargas relativamente às Ações que as vigotas transmitem às barras em cada vão. Quando se ativar 
esta opção, deve-se introduzir a ação a alternar no segundo campo de Ações. Se, para além disso se 
introduz uma ação no terceiro campo, esta ação não será considerada para a alternância de sobrecargas. 

3980BQuando se seleciona a opção Com alternância, as alternâncias de sobrecargas que o programa realiza são 
as seguintes (denominamos Q0, Q1 e Q2 às Ações introduzidas em cada campo, e H0, H1, e H2 as suas 
hipóteses. Se Q2 for zero, o programa assume automaticamente que H2 é a hipótese alternativa 
complementar a H1): 

◼ 6712BCalcula-se cada vigota com todos os seus vãos carregados com Q0, e as suas reações 
distribuem-se sobre as vigas na hipótese H0. Ou seja, a ação Q0, que normalmente 
corresponde à ação permanente, não se alterna. 



◼ 6713BCalcula-se cada vigota com os seus vãos pares carregados com Q1 + 0.5 · Q2 e os seus vãos 
impares carregados com 0.5 · Q2. As suas reações distribuem-se sobre as vigas na hipótese 
H1. 

◼ 6714BCalcula-se cada vigota com os seus vãos pares carregados com 0.5 · Q2 e os seus vãos 
impares carregados com Q1 + 0.5 · Q2. As suas reações repartem-se sobre as vigas na 
hipótese H2. 

3981BExemplos: 

◼ 6715BO caso dos dados da figura é o mais habitual: uma ação permanente de pavimento + laje no 

primeiro campo (3.5 kN/m² na hipótese 0) e uma sobrecarga de utilização no segundo campo 
(3.0 kN/m² na hipótese 1). Com uma vigota de dois vãos mais consola, obter-se-iam os 
seguintes estados de ação: 

 
3,5 kN/m²  

Hipótese 0 

3,0 kN/m²  

Hipótese 1 

3,0 kN/m²  

Hipótese 2 

 

◼ 6716BSe as Ações introduzidas são de 3.5 kN/m2 na hipótese 0 no primeiro campo (ação 
permanente), 2.0 kN/m2 na hipótese 1 no segundo campo (sobrecarga de utilização) e 1.0 
kN/m2 na hipótese 2 no terceiro campo (sobrecarga de paredes divisórias, por exemplo), 
obtêm-se os seguintes estados de ação: 

 
3,5 kN/m²  

Hipótese 0 

0,5 kN/m²  

Hipótese 1 

0,5 kN/m²  

Hipótese 2 

0,5 kN/m²  2,5 kN/m²  

2,5 kN/m²  2,5 kN/m²  

 

3982BQuando se selecionar a opção Sem Alternância, o programa não realiza a alternância de sobrecargas ao 
distribuir a ação superficial sobre as vigas e distribuem-se para as vigas as Ações correspondentes a cada 



 

hipótese. É a forma como funcionavam as versões anteriores do programa. Neste caso, é possível introduzir 
Ações na hipótese 22 de neve, ainda que se deva ter em conta que a hipótese 22 não se leva em conta 
no cálculo das lajes aligeiradas. 

Reações negativas sobre as vigas 

3983BTanto os diferentes métodos de distribuição, como a alternância de sobrecargas, podem dar lugar a 
reações negativas, que se traduzem em Ações sobre as vigas com o sentido contrário. Tal situação é 

advertida pelo programa mediante uma mensagem de Vigotas com reações negativas. 

Vigotas apoiadas ou em consola  

3984BNa fase de introdução de uma ação superficial o programa representa através de um quadrado azul os 
apoios das vigotas sobre barras e através de um quadrado vermelho o bordo em consola da vigota. Quando 
existe uma vigota com ambos os extremos em consola (símbolo de cor vermelha), aparece a mensagem 
"Vigota com ambos os extremos em consola". 

Perímetro da ação 

3985BPara a definição do perímetro da ação superficial é preciso ter definido previamente um plano de trabalho. 
Para isso selecione a opção À Cota do menu Geometria>Plano. 

3986BO perímetro introduz-se de forma gráfica selecionando os nós da estrutura com o botão esquerdo, ou 
pontos da malha com o botão direito. O programa desenha a vermelho o perímetro conforme se vai 
introduzindo. 

3987BÉ possível introduzir as aberturas que existam na laje. Para isso é importante considerar o sentido de 
rotação na introdução dos pontos do perímetro: Para introduzir uma abertura, deve-se definir o seu 
perímetro em sentido contrário ao de definição de perímetro da laje. 

3988BDeve satisfazer-se a condição de que uma abertura esteja totalmente incluída num perímetro. Além disso, 
as aberturas devem ser disjuntas, quer dizer, nenhum ponto do perímetro de uma abertura pode estar 
dentro de outra. É igualmente possível introduzir vários perímetros disjuntos. 

Direção da laje 

3989BFinalmente é necessário indicar qual é a direção das vigotas. Introduzem-se graficamente dois pontos da 
rede que marcam a direção das vigotas, ou dois nós da estrutura. 

3990BA direção da laje que se atribui é única. Se existirem várias direções de laje, é preciso realizar a operação 
de introdução de Ações superficiais repetidas vezes. 

Distribuição de Ações superficiais em vigas de bordadura  

3991BO programa permite agora que uma viga de laje de uma laje fungiforme aligeirada ou maciça se comporte 
como uma barra ao distribuir uma ação superficial sobre barras (veja a alínea cap. 10 Ações superficiais). 
As Ações assim introduzidas sobre uma viga de laje armazenam-se como Ações contínuas e/ou pontuais 
sobre o plano (veja a alínea  cap. 10  Ações em planos). Desta forma uma viga de laje pode também atuar 
como apoio das vigas de uma laje aligeirada. 



3992BQuando se introduz uma ação do tipo Em Barras>Superficial, o programa estabelece uma vinculação entre 
as Ações em barra resultantes e a laje aligeirada definida. Caso não se defina laje, através da opção Criar 
do grupo Laje, essa vinculação não se estabelece. 

3993BAtravés da função Ações>Modificar>Em Barras pode obter-se para cada ação, o plano e a laje que se 
utilizou e que deu origem a essa ação. 

 

5697BNa figura a ação QC(kg/m)* de valor 12.26 provêm da laje. 

Ações associadas e Ações vinculadas 

3994BQuando se introduz uma ação superficial em barra, através da função Ações>Definir>Em 

Barras>Superficial… cria-se uma laje aligeirada (selecionando a opção Criar do grupo Laje), o programa 

estabelece uma relação entre a laje definida e as Ações em barra resultantes da função. Neste caso diz-se 
que as Ações em barra estão associadas à laje criada. 

3995BQuando se realiza uma translação destas barras através da função Geometria>Nó >Translação…, as Ações 
das barras translacionadas estão vinculadas às Ações das barras originais, e os seus valores podem-se 
recalcular automaticamente, caso se modifiquem os valores das Ações superficiais da laje, à qual estão 
associadas as Ações das barras originais. Esta vinculação realiza-se sem necessidade de se copiar a laje, 
já que neste caso, somente existe a laje definida inicialmente. 

3996BPor exemplo, suponhamos que se tem uma estrutura, constituída por vários pisos com lajes aligeiradas e 
que vários pisos têm a mesma geometria de laje e as mesmas Ações superficiais. A forma habitual de 
definir a estrutura será introduzir a geometria e as Ações num piso tipo, e realizar uma translação para 
outros pisos. Neste caso, as Ações das barras do piso tipo estão associadas às lajes criadas nesse piso, 
porém as Ações em barra dos pisos translacionados estão vinculadas às Ações das barras do piso tipo, 
desta forma é possível: 

◼ 6717BModificar os valores das Ações superficiais da laje do piso tipo, e recalcular automaticamente 
os valores atualizados das Ações em barras associadas. 

◼ 6718BRecalcular igualmente de forma automática os valores das Ações vinculadas nos restantes 
pisos. 

Painéis de ações 

Nesta versão criam-se os Painéis de ações, com um significado e forma de trabalho similar ao dos Painéis 

de vento de versões anteriores porém, vinculado às ações superficiais em barras. Tem, portanto, as 
seguintes características: 



 

◼ Permite manter a relação entre as ações superficiais definidas (que se armazenam no painel de ações) 
a as ações geradas sobre barras, vigas de laje e nós, de forma similar aos painéis de vento e às lajes 
unidirecionais. Desta forma permite-se: 

o Consultar as ações superficiais que deram lugar às ações sobre as barras, vigas de laje e nós. 

o Facilita a tarefa de recalcular a distribuição de ações, bem como a eliminação e modificação das 
ações superficiais. 

◼ Esta função foi desenvolvida para as ações superficiais que não se pretendem associar a uma laje 
unidirecional. Desta forma, ao introduzir as ações superficiais não é possível definir uma laje 

unidirecional e um painel de ações de forma simultânea. 

◼ A função Ações > Desenhar painéis permite ativar ou desativar a visualização tanto dos painéis de 
ações como dos painéis de vento. 

◼ As funções do menu Edição (incluindo Copiar e Colar) afetam os painéis de ações do mesmo modo que 
os painéis de vento. Os painéis de ações desenham-se do mesmo modo que os painéis de vento, salvo 
que não aparece nenhuma flecha que indique a face exterior. 

◼ No relatório de dados de cálculo aparece um novo subcapítulo Painéis de ações, com a informação 
relativa a estes painéis, de forma similar à dos painéis de vento. 

Criação de painéis de ações 

Na caixa de introdução de ações superficiais sobre barras (ou ao definir o valor da ação das paredes de 
fachada no assistente de criação de naves), aparece uma nova opção Criar painel de ações que permite 
definir as suas características. Na casa Nome define-se o nome do painel de ações a criar. 

 
Como referido, caso se selecione esta opção, desativa-se a opção Criar Laje Aligeirada e vice-versa. Se 
pretender ativar a opção contrária, desative primeiro a opção atual para poder selecionar a outra. 



Modificação de painéis de ações 

Através da função Ações > Vínculos…, que até agora só permitia editar os vínculos entre lajes 
unidirecionais e painéis de vento com as suas ações associadas, agora permite também modificar o vínculo 
entre os painéis de carga e suas ações associadas. Para esse efeito aparece uma nova ficha denominada 
Painéis de Ações com as seguintes opções: 

 
Função Descrição 

Eliminar ações Permite eliminar as ações (em barras, vigas de laje e nós) associadas ao painel ou 
painéis selecionados na lista. Na coluna Descrição da lista de painéis indica-se se 
atualmente cada painel tem ou não ações associadas. 

Recalcular ações Permite recalcular as ações associadas ao painel. 

Modificar painel Permite modificar a ação superficial do painel ou o próprio polígono, da mesma forma 
que na função homónima Painéis de vento. 

Eliminar painel Permite eliminar o painel. O programa perguntará se também deseja eliminar as 
ações associadas no painel eliminado ou não. 

Cor Permite indicar a cor com o que se desenha o painel. 

Visível/Não visível Permite tornar visíveis todos os painéis. 

Ocultar todos Permite ocultar todos os painéis. 

Ações em nós 

3997BÉ possível introduzir os seguintes tipos de Ações no nó: 

◼ 6719BForças pontuais. 

◼ 6720BMomentos. 

3998BAinda que não se devam considerar estritamente como Ações a aplicar nos nós, os assentamentos e molas, 
também são consideradas neste ponto. 



 

Forças pontuais 

3999BDefinem-se os seguintes valores: 

◼ 6721BValor da ação P, em kg ou kN. 

◼ 6722BVector de direção da ação em eixos gerais. Para as Ações gravíticas (0;-1;0) é uma ação 
vertical no eixo Y negativo. 

◼ 6723BHipóteses, valor entre 0 e 24 inclusive. 

 

Momento 

4000BDefinem-se os seguintes valores: 

◼ 6724BValor da ação M, em Kg·cm ou kN.m. 

◼ 6725BVector de direção da ação em eixos gerais. Da forma: 

◼ 6726BÀ volta do eixo X geral (1;0;0). 

◼ 6727BÀ volta do eixo Y geral (0;1;0). 

◼ 6728BÀ volta do eixo Z geral (0;0;1). 

◼ 6729BO critério de sinais do valor do momento é o seguinte: 

7609BPositivo: Olhando o eixo desde o extremo à origem, sentido anti-horário. 

7610BNegativo: Olhando o eixo desde o extremo à origem, sentido horário. 

◼ 6730BHipóteses, valor entre 0 e 24 inclusive. 

 

4001BAs Ações do tipo momento (em barra, nó e plano) representam-se agora com uma dupla flecha que indica 
a direção e o sentido do eixo do momento: o momento gira em sentido contrário aos ponteiros do relógio 
para um observador colocado a ver da ponta da dupla flecha até à sua origem. O comprimento da flecha 
é proporcional ao valor do momento. 

Assentamento 

4002BDefinem-se os seguintes valores: 

◼ 6731BValor do assentamento, em cm, em valor absoluto. 

◼ 6732BVector de direção do assentamento em eixos gerais. Para os assentamentos verticais da 
fundação é (0;-1;0) 



◼ 6733BHipóteses, valor entre 0 e 24 inclusive. 

4003BSó é possível introduzir assentamentos nos nós encastrados. 

 

Mola 

4004BDefinem-se as constantes de rigidez ao deslocamento em kg/cm ou kN/m, (kx,ky,kz), e à rotação em 
Kg·cm/rad ou kN.m/rad, (Gx, Gy, Gz), nos eixos gerais. Por exemplo, se Ky=1e+004=10000 kg/cm, o nó 
descerá um centímetro por cada 10 toneladas de ação vertical que lhe transmita a estrutura. 

 

A função Vínculos… 

4005BA função Ações>Vínculos… exibe uma caixa de diálogo com todos os vínculos entre Ações superficiais em 
lajes unidirecionais (Tricalc.5) e de chapa (Tricalc.15) definidas até esse momento, e de Superfícies de 

vento.  

Vínculos: Lajes aligeiradas/unidirecionais e de chapa  

4006BA coluna Plano mostra os planos ou pisos nos quais existem Ações em barra definidas e vinculadas com 
alguma laje, quer seja no mesmo plano ou em outro plano. Na coluna Laje exibe-se o nome da laje à qual 
se vinculam as Ações em barra desse plano; no caso de não existir nenhum nome de laje nesta coluna, 
indica-se que as Ações estão vinculadas a outra laje existente noutro plano.  



 

 

4007BA coluna Descrição mostra um comentário explicativo do tipo de vínculo existente. Os textos dos 
comentários podem ser os seguintes: 

923BMensagem Lajes com Ações associadas.  

924BDescrição Indica que a laje indicada foi definida pela introdução de Ações superficiais, existindo barras 
com Ações provenientes desta operação. É o caso geral de definição de uma ação superficial 
em barras. 

925BMensagem  Vínculo à laje plano PL/LajeLA 

 926BDescrição  Indica que no plano planoPL existem Ações em barra que estão vinculadas ou que os seus 
valores foram obtidos a partir dos valores da LajeLA. É o caso resultante de se ter realizado 
uma translação das Ações de um piso tipo para outro piso. 

927BMensagem  Laje sem Ações associadas 

928BDescrição  Esta mensagem obtém-se ao executar a função Eliminar Ações desta caixa de diálogo numa 
linha que tinha a mensagem Laje com Ações associadas. Neste caso eliminam-se todas as 
Ações em barra associadas obtidas a partir da laje especificada. As Ações de outras barras 
vinculadas permanecem sem modificação. 

 929BSe sobre uma linha desta caixa e com esta descrição se executar a função Recalcular Ações, 
voltam-se a introduzir as Ações sobre as barras existentes, segundo os valores e direção da 
laje existente, alterando-se o texto da coluna Descrição para Laje com Ações associadas. 

930BMensagem  Sem Ações associadas. Vínculo à laje planoPL/lajeLA 

931BDescrição Esta mensagem obtém-se ao executar a função Eliminar Ações desta caixa de diálogo numa 
linha que tinha a mensagem Vínculo à laje planoPL/lajeLA. Neste caso eliminam-se todas 

as Ações em barra vinculadas às Ações do planoPL/lajeLA. As Ações associadas de 
planoPL/lajeLA permanecem sem alteração. 

 932BSe sobre uma linha desta caixa e com esta descrição se executar a função Recalcular Ações, 
voltam-se a introduzir as Ações sobre as barras existentes, de acordo com os valores e 
direção da laje vinculada, alterando-se o texto da coluna Descrição para Vínculo à laje 

planoPL/lajeLA. 

Desvincular Ações 

4008BEm algumas situações pode ter interesse eliminar a vinculação que existe entre algumas Ações e uma laje. 
Seguindo o exemplo do apartado anterior. Para modificar os valores das Ações vinculadas de um piso, sem 



afetar os restantes pisos, utiliza-se a função Desvincular laje da caixa Ações>Vincular... Cria-se assim uma 
nova laje com a mesma geometria da laje original, porém podem-se modificar os seus valores de definição 
numa caixa de diálogo como a da figura adjunta. Para completar todas as opções que afetam o cálculo 
das Ações em barras, o botão Opções Ações em barras… permite definir as opções Sobrecargas em barras 
e Modo de Distribuição incluídas na caixa de definição de Ações superficiais em barras. 

4009BA nova laje criada pode tratar-se de forma independente da laje vinculada originariamente. 

  

Modificação de uma laje já definida 

4010BQuando se realiza uma modificação de uma laje, quer seja nas suas Ações, perímetro, origem ou direção 
das vigotas, é necessário recalcular as Ações em barra que provêm dessa laje.  

4011BAs Ações podem-se modificar através do botão Modificar laje… da função Ações> Vínculos… ou através 
da função Geometria>Lajes Aligeiradas>Modificar... Em ambas as funções, quando se pressiona Guardar 
aparece a seguinte mensagem: 



 

 

4012BPressionando Sim recalculam-se os valores de todas as Ações associadas e vinculadas. Pressionando Não 
a laje aligeirada calcular-se-á com Ações distintas das Ações utilizadas na estrutura. 

4013BA mesma mensagem aparece utilizando as funções: 

◼ 6734BGeometria>Lajes Aligeiradas>Introduzir… 

◼ 6735BGeometria>Lajes Aligeiradas>Copiar… 

◼ 6736BGeometria>Lajes Aligeiradas>Eliminar… 

◼ 6737BGeometria>Lajes Aligeiradas>Dividir… 

◼ 6738BResultados>Desenhos>Lajes Aligeiradas>Mover Vértices… 

◼ 6739BResultados>Desenhos>Lajes Aligeiradas >Mudar Origem 

◼ 6740BResultados>Desenhos>Lajes Aligeiradas >Mudar Direção 

Desenho das vigotas 

4014BA opção Geometria>Lajes Aligeiradas>Desenhar Vigotas permite representar as vigotas na posição 
definida para cada laje, em função da origem e direções definidas. 

Definir Vento 

4015BModificou-se a função Ações>Definir>Vento. A caixa de diálogo da função é a seguinte: 

 

 

4016BMantêm-se os parâmetros de definição do vento utilizados em versões anteriores: Vetor de direção do 
vento, Hipóteses associada a esse vetor, Distribuição da ação como Contínua em barras ou Pontual em 
nós, definição da superfície atuante como Fachada ou Estrutura, Separação das vigotas fictícias que o 



programa modela para realizar a distribuição das Ações e a opção Distribuir sobre barras fictícias esta 
ação.  

4017BNo entanto introduzem-se três novas funções: 

◼ 6741BPode guardar a ação do vento como ‘superfície’ de vento. Para esse efeito deve selecionar a 
check-box Guardar superfície de vento e atribuir um nome à mesma no campo Nome (“PW1 
no exemplo), com um máximo de quatro caracteres. 

◼ Por outro lado, da mesma forma que ocorria com a definição do vento através do assistente de geração 
de naves, função Geometria>Nave…, neste caso também se permite assinalar tantas direções de 
vento, quantas se queira introduzir. Para esse efeito assinalam-se as “check-box” situadas à esquerda dos 

vetores de direção. 

◼ 6742BPara aceder à janela de definição dos coeficientes que fazem parte da introdução do vento, 
utiliza-se o botão Dados (…), correspondente a cada uma das direções definidas. Portanto 
desaparece a zona inferior da janela anterior, substituindo-se por uma nova janela através da 
qual podemos definir coeficientes particulares para cada uma das direções que afetam a uma 
mesma Superfície de vento. Deste modo reduz-se o tempo de introdução deste tipo de Ações 
em mais de metade. 

 

 

 

4018BNo entanto é importante realçar o aparecimento da check-box inferior que permite Propagar os valores 

para as restantes direções. Assinalando esta opção o programa atribui os valores definidos na caixa de 
diálogo anterior a todas as direções para a correspondente Superfície de vento (atribuem-se estes valores 
para as quatro direções do vento, inclusive as não assinaladas, ainda que só atuem na estrutura as direções 
que estejam marcadas como ativas).  

 

Superfícies de vento e a função Ações>Vínculos 

4019BAtravés desta função pode modificar a configuração das várias superfícies de vento definidas na estrutura. 
Para isso, seleciona-se o separador Superfícies de vento acedendo à seguinte caixa de diálogo: 



 

 

 

 

4020BAo selecionar uma das superfícies que aparecem na lista ativam-se os botões da zona direita da janela. As 
funções disponíveis são as seguintes: 

Opção Descrição 

933BRecalcular Ações Permite recalcular as Ações de vento nas barras ou nós a partir dos parâmetros 
definidos para a superfície, eliminando-se automaticamente as que tenham sido 
geradas previamente para esta superfície. 

934BModificar superfície Dá acesso à janela de definição dos parâmetros da superfície permitindo a sua 
modificação. 

935BEliminar superfície Elimina a superfície selecionada e dá-nos a opção de eliminar as Ações geradas na 
estrutura devido à superfície, através da mensagem: 

 

 

936BCor Permite personalizar a cor de cada superfície na sua vista 3D. 

937BVisível/Não visível Permite ativar/desativar a visualização da superfície na estrutura. 

938BTodas visíveis Ativa a visualização de todas as superfícies existentes na estrutura. 

939BAceitar Guarda as alterações realizadas nesta janela. 

940BCancelar Fecha a janela sem guardar as alterações realizadas. 

4021BAs superfícies de vento geradas de forma automática a partir da função Nave…, bem como outras 
superfícies que se podem criar com a função Ações>Definir…>Vento, são guardadas para a sua posterior 
visualização ou modificação. 

 4022Buma das superfícies que aparecem na lista ativam-se os botões da zona direita da janela. As funções 
disponíveis são as seguintes: 



Ações de vento simplificado por pisos 

É possível definir as ações de vento através de um novo método simplificado denominado “por pisos”. Este 
método é adequado somente para estruturas formadas por pisos horizontais indeformáveis no seu plano, 
e cria uma carga pontual por cada piso e hipótese de vento que se tenha ativada (acompanhada de um 
momento de eixo vertical para ‘translacioná-la’ para a sua posição correta, se for necessário). 

Para aplicar este método é necessário, ao definir a ação do vento, selecionar como superfície atuante 
Pisos. 

 
Ao pressionar no botão Introduzir >>, criam-se as ações de vento de forma automática. No botão situado 
à sua direita poderá fixar as opções particulares deste tipo de cálculo. Os dados a definir são os seguintes: 

 
Dado Descrição 

Cota da rasante Fixa a cota da rasante, a partir da qual atua o vento. 

Altura parapeitos Fixa a altura dos parapeitos do último piso, medido desde a face superior da laje. 

Excentricidade Quando se fixa esta opção, a ação do vento desloca-se lateralmente em 5% da 
dimensão do piso medida ortogonalmente à direção do vento. 

Notas sobre o procedimento que segue o programa para criar as ações de vento através deste método 
simplificado: 



 

▪ Ao definir a ação do vento, utilize o coeficiente de forma correspondente ao vento global (soma do 
coeficiente de pressão da fachada a barlavento mais o coeficiente de sução da fachada a sotavento). 

▪ O programa cria as ações como cargas (e momentos) pontuais no nó mais próximo do baricentro do 
piso. Se aí não existirem nós, as ações serão criadas como cargas em plano. 

▪ A altura entre pisos não deverá ser maior que 5 m. 

▪ Não se tem em consideração que um volume do edifício faça sombra a outro volume: se o edifício por 
exemplo tem duas torres independentes, ambas as torres receberão a ação do vento 

independentemente da direção do mesmo. 

▪ A existência de pisos intermédios ou escalonados pode fazer com que as ações criadas não sejam 
corretas. 

Ações em Lajes Aligeiradas/Unidirecionais 

Ações contínuas em consola 

4023BO programa permite introduzir Ações contínuas, através da função Ações>Introduzir>Em Laje 

Aligeirada>Contínuas... em kg/m ou kN/m, sobre os lados dos polígonos de uma laje. A introdução realiza-
se sobre o desenho da laje, selecionando graficamente os lados do polígono da laje.  

 

4024BO programa considera as Ações introduzidas sobre os lados em consola como Ações em extremo de 
consola. As Ações introduzidas sobre lados do polígono da laje que não são lados em consola, é dizer, que 
os lados que apoiam sobre barras da estrutura, não se consideram no cálculo da laje. Estas Ações devem 
introduzir-se sobre as barras da estrutura para o cálculo das mesmas.  

4025BAs Ações contínuas no bordo de uma consola consideram-se atuando na hipótese da ação que se defina, 
e segundo a opção de alternâncias elegida no cálculo. 

4026BAs Ações introduzidas são transmitidas as barras da estrutura ao utilizar o botão Recalcular Ações de 
Ações>Vínculos… ou então se responder afirmativamente a pergunta "Deseja avaliar/recalcular agora as 

Ações das lajes aligeiradas e cofragem perfilada?" que aparece por exemplo ao calcular esforços. Se não 
recalcular as Ações, estas afetam exclusivamente a laje, não sendo consideradas no cálculo global das 
barras da estrutura, como se vinha fazendo em versões anteriores. 

Ações transversais sobre Lajes 

4027BAtravés da função Ações>Introduzir>Em aligeiradas/Ações Transversais... introduz-se uma ação contínua 
sobre qualquer segmento de uma laje aligeirada, e em qualquer direção até um determinado ângulo com 
a direção das vigotas ou alveoplacas. Da mesma forma que nas funções de Ações sobre consolas e Ações 
continuas sobre vigotas.  



4028BAo selecionar esta função, aparece uma caixa onde pode indicar o valor da carga e a hipóteses (0, 1 ou 2) 
desejada. Selecionar a laje, pressionando com o botão esquerdo, e definir os dois extremos da ação de 
forma habitual. 

4029BO programa permite introduzir, na mesma operação, várias Ações do mesmo valor. Para abandonar a 
função, pressione o ícone de cancelar, ou a tecla [Esc]. 

4030BAs Ações introduzidas transmitem-se as barras da estrutura ao utilizar o botão Recalcular Ações de Ações 

> Vínculos… ou então se responder afirmativamente a pergunta "Deseja avaliar/recalcular agora as Ações 

das lajes aligeiradas e de cofragem perfilada?" que aparece por exemplo ao calcular esforços. Se não 

recalcular as Ações, estas afetam exclusivamente a laje, não sendo consideradas no cálculo global das 
barras da estrutura. 

Ações de vento 

4031BO programa  permite introduzir a ação do vento sobre o edifício como forças pontuais aplicadas 

nos nós, ou como forças distribuídas aplicadas sobre as barras. Além disso incorpora um procedimento de 
cálculo automático das forças do vento atuante tanto sobre as fachadas como sobre as barras livres da 
estrutura. 

4032BÉ aconselhável fazer o cálculo de um edifício à ação do vento segundo duas direções perpendiculares. A 
função Direções Vento permite introduzir graficamente as direções num plano de trabalho. 

 

4033BO procedimento a seguir para realizar um cálculo automático da ação do vento é o seguinte: 

◼ 6743BDefinir os valores correspondentes à ação do vento no menu Ações>Definir... Se a ação do 
vento está inativa, verificar a opção Vento no menu Ações>Opções... 

◼ 6744BSelecionar cada uma das direções do vento que se vai introduzir. 

Superfície atuante: Fachada 

4034BSe selecionou como superfície atuante Fachada, introduzir o perímetro da fachada no qual incide a pressão 
ou sucção do vento (para o que deverá selecionar um plano de trabalho). 

◼ 6745BGuardar a ação do vento como ‘superfície’ de vento. Para esse efeito deve selecionar a check-
box Guardar superfície de vento e atribuir um nome à mesma no campo Nome (“PW1 no 
exemplo), com um máximo de quatro caracteres. Por outro lado, da mesma forma que ocorria 
com a definição do vento através do assistente de geração de naves, função 
Geometria>Nave…, neste caso também se permite assinalar tantas direções de vento, 



 

quantas se queira introduzir. Para esse efeito assinalam-se as “check-box” situadas à esquerda 
dos vetores de direção. 

◼ 6746BPara aceder à janela de definição dos coeficientes que fazem parte da introdução do vento, 
utiliza-se o botão Dados (…), correspondente a cada uma das direções definidas. Portanto 
desaparece a zona inferior da janela anterior, substituindo-se por uma nova janela através da 
qual podemos definir coeficientes particulares para cada uma das direções que afetam a uma 
mesma Superfície de vento. Deste modo reduz-se o tempo de introdução deste tipo de Ações 
em mais de metade. 

◼ 6747BDefinir a direção de distribuição. 

Superfície atuante: Estrutura 

4035BSe selecionou como superfície atuante Estrutura: 

◼ 6748BSelecionar a(s) barra(s) sobre as quais incide a pressão ou sucção do vento. 

Dados 

◼  

4036BO ´check-box’ Propagar os valores para as restantes direções,  permite atribui os valores definidos na 
caixa de diálogo anterior a todas as direções para a correspondente Superfície de vento (atribuem-se estes 
valores para as quatro direções do vento, inclusive as não assinaladas, ainda que só atuem na estrutura 
as direções que estejam marcadas como ativas).  

4037BO programa transforma a ação do vento em Ações nas barras ou forças nos nós, segundo a opção 
escolhida, tendo em conta que não é possível selecionar divisão Pontual com superfície atuante Estrutura. 

4038BÉ possível eliminar automaticamente todas as Ações em barra ou em nó provenientes da ação do vento 
(função Ações>Eliminar>Por Tipos...). As Ações provenientes da ação do vento aparecem assinaladas com 
dois asteriscos na listagem de Ações. 

 

 

 

Vento Interior e Ação tangencial de vento 

4039BO assistente de introdução de dados para gerar as superfícies de vento para a função de Nave > Dados 

comuns… abre a caixa de diálogo em que aparecem os campos para introduzir os novos dados. No exemplo 
pode ver-se a caixa de diálogo que aparece, quando a normativa selecionada for “Portugal (RSA, REBAP-
83, EC3, EC5 e EC6)”.  



 

 

 

4040BOs valores a introduzir na zona dedicada ao Vento interior nesta caixa de diálogo são os seguintes: 

941BOpção Descrição 

942BAção de vento Permite indicar o valor da ação de vento ( qe/cpi sem o coeficiente eólico, cp) em 
kN/m2 de forma direta como em outras normativas ou calcula-lo através de um 

assistente segundo especificações da CTE.  

943BCoeficiente eólico Permite indicar o valor do coeficiente eólico com o sinal adequado (+ pressão/ - 
sucção) de forma direta como em outras normativas ou calcula-lo através de um 
assistente segundo especificações da CTE. 

4041BO campo Coeficiente de atrito (0-0,1) para poder introduzir o valor do coeficiente de atrito que se utilizará 
para o cálculo da ação tangencial do vento. 

4042BTodos estes dados podem modificar-se de forma individual para cada superfície e direção de vento atuante 
sobre a nave, através da função Nave > Dados particulares a caixa de diálogo correspondente segundo 
cada normativa, e que no caso de utilizar “Portugal (RSA, REBAP-83, EC3, EC5 e EC6)” é o seguinte: 



 

 

4043BA única diferença em relação à introdução de dados na função Nave é que em vez de utilizar o sinal para 
indicar a pressão/sucção interior, utilizam-se os campos colocadas para o efeito na zona Coeficiente eólico 

interior, cpi. 

4044BNota: Noutras normativas as modificações são análogas. 

4045BPara mais informação sobre o vento interior e vento tangencial, consultar o capítulo de Ações de vento do 
manual. 

Superfícies de vento e a função Ações>Vínculos 

4046BAtravés desta função pode modificar a configuração das várias superfícies de vento definidas na estrutura. 
Para isso, seleciona-se o separador Superfícies de vento acedendo à seguinte caixa de diálogo: 

 

 

Nas caixas de diálogo de modificação de painéis de vento, dos painéis de carga (função Ações > 

Vínculos…), aparece um novo botão Dir. de distribuição>> que permite modificar a direção de distribuição 
de painéis já criados. 



 
Ao pressionar este botão, selecionar-se-á automaticamente o plano que esteja definido no painel, podendo 
então selecionar dois pontos (na forma habitual do programa) que indicarão a nova direção de distribuição. 
 

4047BAlém de poder incluir vento interior e tangencial quando se trabalha com a função Nave é possível também 
adicionar estes parâmetros às superfícies de vento com que se trabalha numa estrutura qualquer. 

 

4048BAo selecionar uma das superfícies de vento, que aparecem na lista, ativam-se os botões da zona direita 
da janela. As funções disponíveis são as seguintes: 

 

Opção Descrição 

944BRecalcular Ações Permite recalcular as Ações de vento nas barras ou nós a partir dos parâmetros 
definidos para a superfície, eliminando-se automaticamente as que tenham sido 
geradas previamente para esta superfície. 

945BModificar superfície Dá acesso à janela de definição dos parâmetros da superfície permitindo a sua 
modificação. 

946BEliminar superfície Elimina a superfície selecionada e dá-nos a opção de eliminar as Ações geradas na 
estrutura devido à superfície, através da mensagem: 

 

 

Mover vértice Permite mover um dos vértices do painel, o que permite fazer pequenas 
modificações na sua geometria, sem necessidade de defini-la novamente de forma 



 

completa. Para mover, seleciona-se o vértice a mover e, seguidamente, o ponto 
inicial e o ponto final do vetor de deslocamento. 

Dividir lado Permite dividir um dos lados que definem o polígono do painel. Esta função pode 
ser útil se pretender mover posteriormente o novo vértice criado. Para dividir o 
lado, seleciona-se em primeiro lugar o lado a dividir e, seguidamente, o ponto pelo 
qual se pretende dividir. 

947BCor Permite personalizar a cor de cada superfície na sua vista 3D. 

948BVisível/Não visível Permite ativar/desativar a visualização da superfície na estrutura. 

949BTodas visíveis Ativa a visualização de todas as superfícies existentes na estrutura. 

950BAceitar Guarda as alterações realizadas nesta janela. 

951BCancelar Fecha a janela sem guardar as alterações realizadas. 

Subpaineis de vento 

4049BExistem diferentes normativas (como o CTE ou os Eurocódigos genéricos) que definem valores diferentes 
de pressão de vento, em distintas zonas ao longo de cada painel de vento; é o que denominamos 
“subpaineis” de vento. 

4050BO modo mais rápido de criar os subpaineis é através da função Geometria>Nave, que os cria 
automaticamente segundo a forma da estrutura (cobertura plana, uma água, duas águas, dente de serra, 
etc.), porém também é possível criar subpaineis manualmente do seguinte modo: 

4051B

Na função Ações>Vínculos, a ficha Painéis de vento mostra todos os painéis existentes. Para criar supainéis 
num deles, pressiona-se o botão Subpaineis e desenha-se sobre a estrutura o polígono do subpainel. 
Seguidamente, mostra-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que consta dos seguintes elementos: 



 

Opção Descrição 

952BNome Permite atribuir o nome ao subpainel. Por exemplo, o painel da fachada Norte “N” 
poderá ter os subpaineis “N1”, “N2”, Etc. 

953BDirecção Permite selecionar a direção do vento que afetará este subpainel, de entre as 
quatro existentes no painel, que normalmente corresponderão com as duas 
direções e os quatro sentidos horizontais ortogonais Xg+, Zg+, Xg-, Zg-. Cada 
subpainel deve referir-se a uma única direção. 

954BTipo de ação Permite indicar se o subpainel se refere a vento exterior, interior ou tangencial. No 
CTE ou Eurocódigos genéricos, os subpaineis são sempre de vento exterior. Noutras 
normativas, poderão dar-se casos de subpaineis de vento interior ou tangencial. 

955BValores Mostra a caixa de diálogo habitual que permite definir os valores de ação do vento 
e os coeficientes eólicos, consoante a normativa selecionada.  

 

956BGeometria Permite desenhar de novo, sobre a estrutura, o polígono que define o subpainel. 
Esta função normalmente não será necessária; unicamente poderá ter interesse se 
pretender modificar a geometria do subpainel. 

4052BAo pressionar o botão Aceitar, o subpainel fica criado e representa-se graficamente com diagonais noutra 
direção (sempre que se encontre ativada a função Ações>Desenhar painéis). 



 

Ações de Terreno / fluidos 

4053BModifica-se a caixa de diálogo Pressão de Terras e Fluidos para que seja possível aceder à base de dados 
de terrenos do programa para indicar as características do terreno que provoca o impulso. Introduzem-se 
2 novas opções: 

 

Dados  Descrição 

957BÂngulo de inclinação do Terreno Permite indicar o ângulo de inclinação do terreno da mesma forma que 
se fazia em versões anteriores em muros de cave – contenção. 

958BCoeficiente de minoração Permite indicar um coeficiente de minoração do impulso passivo (válido 
para qualquer norma). 

 

Ações de vento em paredes resistentes 

4054BAs Ações do vento em fachada repartem-se também para as paredes resistentes que fiquem incluídas 
dentro do polígono de definição das Ações, criando-se nestas paredes Ações do tipo Ações superficiais nas 
hipóteses de vento. As Ações de vento que se introduzam sobre aberturas de paredes resistentes 
transformam-se em Ações pontuais no plano (nas esquinas da abertura), ou em Ações lineares no plano 
(nos lados da abertura), dependendo da escolha realizada na opção de Ações do vento modo de 
distribuição. Caso a ação do vento sejam introduzida com a opção Superfície atuante: Estrutura, o 
utilizador além de poder selecionar barras poderá selecionar com o rato paredes resistentes (só com o 
botão esquerdo do rato). 



Definição (regulamentação portuguesa RSA) 

4055BPara o cálculo da ação do vento sobre a estrutura, o programa permite introduzir os seguintes valores, na 
caixa Ações>Definir>Vento: 

4056BPressão dinâmica  

4057BFactor de Forma  

4058BVector de atuação da força do vento 

4059BQuando se define no grupo Superfície Atuante a opção Fachada, o programa calcula a pressão sobre a 
superfície definida segundo a fórmula: 

AF f =   

4060Bonde A é a área definida 

4061BQuando se define no grupo Superfície Atuante a opção Estrutura, o programa calcula a pressão sobre as 
barras da estrutura selecionadas, segundo a fórmula: 

 bF fxx =  

 bF fyy =  

4062Bonde cada um dos termos toma os valores expressos no RSA - Art.3.7 

4063BO programa considera a forma da secção e a orientação dos seus eixos principais para obter na tabela RSA  
- I - XV o valor dos coeficientes de força de cada perfil. Quando o ângulo entre a direção do vento e o eixo 

X da secção entre alguns dos valores da tabela RSA - I - XV, o programa realiza uma interpolação linear 
entre os valores limites. 

4064BO programa permite considerar dois tipos de divisão da força do vento: 

◼ 6749BContínua: a ação do vento decompõe-se em Ações nas barras. Se a superfície atuante é 
Fachada, esta divisão é equivalente à realizada na ação superficial. 

◼ 6750BPontual: a ação do vento decompõe-se em forças pontuais nos nós. Esta opção não é válida 
se a superfície atuante é Estrutura. 

Perímetro de atuação 

4065BPela semelhança com a definição do perímetro de uma ação superficial, remete-se ao apartado Perímetro 
da ação. 

4066BNão é necessário ter previamente o plano ativo. O plano sobre o qual se introduzirão as Ações é definido 

pelos três primeiros pontos que se selecionem. 

Direção 

4067BVer cap. 10 - Direção da laje 

Ação sísmica 

4068BA ação sísmica pode calcular-se de acordo com distintos regulamentos e métodos: 

4069BPortugal: RSA, método estático. 



 

4070BPortugal: RSA, método dinâmico. 

4071BEspanha: PDS-1/74, método estático. 

4072BEspanha: NCSE-94, NCSE-02 método dinâmico, atualmente em vigor. 

4073BExiste a possibilidade de definir Sismo Estático em qualquer Regulamento, se bem que não se calculará de 
forma automática, mas permitirá ao utilizador introduzir forças e momentos nas hipóteses de sismo. 

4074BO cálculo da ação sísmica realiza-se a partir das Ações da estrutura. Portanto, é necessário ter realizado 
previamente a introdução de todas as Ações antes de calcular as Ações sísmicas. 

4075BAs direções de atuação do sismo, definidas na função Direções de sismo não são para considerar quando 
se está a calcular pela regulamentação portuguesa. 

4076BO procedimento a seguir para realizar um cálculo automático da ação sísmica é o seguinte: 

4077BVerificar que a opção Sismo no menu Ações>Opções... está ativada. Deverá considerar o cálculo da ação 
do sismo em dois sentidos opostos, ativando a opção Sentido+-. Selecionar a opção Estático ou Dinâmico. 

4078BDefinir os valores correspondentes à ação sísmica no menu Ações>Definir... 

4079BSelecionar a função Ações>Int. Ações Sísmicas. Se não tiver ativada a opção Lajes horizontais no seu 

plano do menu Cálculo>Esforços>Opções..., o programa pergunta se deseja ativar nesse momento, antes 
de continuar com o cálculo. 

4080BPara as hipóteses correspondentes às Ações sísmicas, (5, 6, 7, 8 e 24 em função da regulamentação 
selecionada), é possível modificar os seus coeficientes de majoração, através do botão  Sismo… da função 
Ações>Opções…, podendo introduzir-se como coeficiente de ponderação um valor nulo. Desta forma 
quando se realizam as combinações anulam-se as hipóteses de coeficiente nulo, podendo-se estudar por 
exemplo os efeitos do sismo numa única direção sem necessidade de ter que modificar as opções de 

cálculo do sismo o que obrigaria a realizar novamente o seu cálculo. Resulta igualmente interessante 
quando se trata de calcular um único pórtico, já que se pode anular a ação do sismo perpendicular ao 
plano do pórtico. 

 

Definição 

4081BAs caixas de diálogo para as respetivas regulamentações permitem definir diferentes valores e variáveis 
referidas nas mesmas, as quais se aconselha a consultar para obter o seu significado. 

4082BA caixa de definição da ação sísmica pelo método dinâmico tem um botão para se obterem opções mais 
específicas para o cálculo da ação sísmica denominado Avançadas... que permite aceder a uma caixa de 
diálogo como a da figura. O programa é fornecido com as opções mais habituais, sendo no entanto 
necessária a sua consulta sempre que se pretenda fazer um novo cálculo dinâmico do sismo. 

959BCálculo de Modos de Vibração 



 960BPermite selecionar a forma de cálculo dos modos de vibração de modo a que este se 
realize para cada direção (X, Y, Z) de forma separada ou de forma global. É mais 
preciso, apesar de requerer maior tempo de processo, o cálculo dos modos de 
vibração de uma forma global. 

961BConsiderar a Massa Rotacional 

 962BPermite considerar ou não as componentes de rotação da massa segundo o eixo Y 
geral na matriz de rigidez e na de massa para o cálculo dos modos de vibração. 

963BConsiderar a Excentricidade Acidental  

 964BPermite considerar ou não a excentricidade adicional da ação sísmica em relação ao 
centro de rigidez de cada piso. 

965BAceleração Sísmica Rotacional  

 966BPermite determinar uma ação sísmica como rotação do solo em torno de um eixo 
vertical. Para tal fixa-se um fator de conversão entre a aceleração angular sísmica de 
cálculo (rad/s2) e a aceleração linear sísmica de cálculo (cm/s2). Um valor de zero 
indica que não se considera esta participação na ação sísmica. 

967BNúmero de modos de vibração a considerar (1 a 30) 

 968BFixa o número máximo (entre 1 e 30) de modos de vibração que se desejam utilizar 
para o cálculo da ação sísmica. 

969B% de Massa Efetiva máxima a considerar (1 a 100)  

 970BFixa a percentagem máxima de massa efetiva acumulada a ser considerada, para 
que, a partir de um determinado modo de vibração já não se pretenda que o 
programa calcule os restantes modos, por já ter sido atingido o valor máximo definido 
de participação da massa do edifício. Um valor habitual é o de 90%. Se considerasse 
todos os modos de vibração (um por cada grau de liberdade), mobilizava-se 100 % 
da massa do edifício. Entre esta condição e a anterior, o programa utilizará a mais 
restritiva. 



 

 

 

4083BAs Ações provenientes da ação sísmica aparecem assinaladas com três asteriscos na listagem de Ações 
(***). 

4084BTambém é possível visualizar as Ações sísmicas provenientes de cada modo de vibração (no caso da análise 
dinâmica): esse modo aparece indicado entre parêntesis à direita da hipótese de sismo. 

4085BÉ possível eliminar automaticamente todas as Ações provenientes de uma ação de sismo (função: 
Ações>Eliminar>Por Tipos...). 

Massas que intervêm no sismo 

 
5912BÉ possível definir nas Ações sísmicas e para todas as regulamentações, se a ação que atua durante o 
sismo é a indicada pela regulamentação ou se é a decidida pelo utilizador, definindo as frações de Ações 
que intervêm.  
 



5913BNo grupo Massas que intervêm no sismo inclui-se a opção Utilizar os valores da Regulamentação, que 
permite ao utilizador definir os valores dos três coeficientes das frações de Ações a considerar no sismo, 
Fração das sobrecargas, Fração da ação da neve e Fração das Ações móveis.  

 
 

Fundamentos do método de cálculo sísmico 

4086BVer o capítulo 5 Cálculo da Ação Sísmica em Análise Modal Espectral para informação sobre os fundamentos 
do método de cálculo sísmico. 

 



 

Ações em planos: Lajes fungiformes aligeirada e lajes 
maciças 

4087BO programa permite introduzir diferentes tipos de Ações sobre lajes fungiformes aligeiradas e lajes 

maciças. É possível introduzir Ações superficiais em toda uma laje ou numa parte dela. Também é possível 
introduzir Ações contínuas ou pontuais em qualquer posição de uma laje. 

4088BTodas estas Ações, contínuas ou pontuais são numeradas pelo programa para sua identificação. Esta 

numeração aparece graficamente no ecrã entre parêntesis se a opção Desenhar Ações estiver ativada. Há 
uma numeração única para cada plano, independentemente de existirem nele uma ou mais lajes. 

4089BNão se devem confundir as Ações em planos com as Ações superficiais em barras: 

◼ 6751BAs Ações superficiais em barras (ver cap. 10 Ações superficiais) permitem introduzir Ações por 
unidade de superfície numa superfície qualquer. No cálculo de esforços da estrutura,  

divide essas Ações em; Ações contínuas, descontínuas, triangulares e pontuais sobre barras. 
Se ao introduzir uma ação superficial se define uma laje aligeirada ( ), essa ação 

também é utilizada para o cálculo e armadura dessa laje. 

◼ 6752BAs Ações em planos (superficiais, contínuas ou pontuais) são Ações aplicadas numa laje. Para 
o cálculo de esforços da estrutura e das armaduras dessa laje,  divide essas Ações nas 

suas Ações pontuais equivalentes, sobre os nós da laje (a intersecção das nervuras da laje). 

Enquanto se vão introduzindo as cargas em planos, é possível mudar de plano de trabalho, fazendo-se 
duplo clique em cada plano da lista da função “Ajudas>Ver>Pré-definir plano”. 

Ações superficiais globais 

4090BA introdução de uma ação superficial em toda a superfície de uma laje realiza-se no momento da definição 
da laje (ver cap. 23 Introdução de lajes). Também é possível modificar a ação superficial atribuída a uma 
laje mediante o comando Geometria>Lajes Fung.Alig.-Maciças>Modificar. 

Ações superficiais localizadas 

4091BA definição de uma ação superficial localizada numa zona de uma laje fungiforme aligeirada ou maciça faz-
se com o comando Ações>Definir... selecionando com um duplo clique do rato em Superficiais dentro do 
grupo Em Planos. 

 

4092BDentro da caixa de diálogo definem-se: 

◼ 6753BOs valores, em kg/m2 ou kN/m2, de até três Ações superficiais. 

◼ 6754BAs hipóteses correspondentes a cada uma das Ações. 

◼ 6755BVector de direção da ação em eixos gerais. Para Ações gravíticas é (0.00;-1.00;0.00). 



4093BPara introduzir a ação assim definida, selecione o plano de trabalho no qual definiu a laje desejada e utilize 
o comando Ações>Introduzir>Em Plano. Seguidamente defina o perímetro da ação a introduzir com o 
rato (com o botão esquerdo selecionando nós da estrutura ou com o botão direito selecionando pontos da 
malha). Para fechar um perímetro, assinale com o botão esquerdo do rato no menu. Uma vez introduzida, 

 permite introduzir uma nova ação ou terminar a operação:  

◼ 6756BPara introduzir uma nova ação, defina um novo perímetro do mesmo modo. 

◼ 6757BSe pelo contrário deseja terminar a operação, pressione de novo no menu com o botão 
esquerdo do rato. 

4094BAs Ações devem estar contidas totalmente em lajes. Não é possível introduzir Ações com aberturas no seu 
interior: Introduza tantas Ações como as que necessite. 

4095BSe parte da ação superficial introduzida com este comando é exterior a uma laje dá origem a um erro de 
geometria que é necessário eliminar. 

4096BA representação gráfica das ações superficiais, apresenta-se como um prisma, o que permite analisar 
graficamente se o valor da ação é maior ou menor. 

Ações contínuas 

4097BA definição de uma ação contínua a introduzir numa laje faz-se com o comando Ações>Definir..., 
selecionando com um duplo clique do rato em Contínua dentro do grupo Em Planos. Aparece então uma 
caixa de diálogo com a mesma função que a de introdução de Ações contínuas em barras. 

 

4098BPara introduzir a ação definida, selecione o plano de trabalho no qual se definiu a laje fungiforme e utilize 
o comando Ações>Introduzir>Em Plano. Introduza uma ação contínua indicando os seus extremos com 
o rato (com o botão esquerdo se são nós da estrutura ou com o botão direito se são da malha). 

Ações pontuais 

4099BA definição de uma ação pontual a introduzir numa laje, faz-se com o comando Ações>Definir..., 
selecionando com um duplo clique do rato em Pontual dentro do grupo em Em Planos. Aparece então uma 
caixa de diálogo com a mesma função que a de introdução de Ações pontuais em barras. 

 

4100BPara introduzir a ação assim definida, selecione o plano de trabalho no qual se definiu a laje fungiforme e 
utilize o comando Ações>Introduzir>Em Plano. Introduza uma ação pontual indicando o seu ponto de 
aplicação com o rato (com o botão esquerdo se são nós da estrutura ou com o botão direito se são da 
malha). 



 

Distribuição de Ações em planos 

4101B  realiza uma distribuição de Ações superficiais, lineares e pontuais introduzidas nas lajes 

fungiformes aligeiradas ou nas lajes maciças, como Ações pontuais aplicadas nos nós da laje (as 
interseções das nervuras). Para isso, estuda-se a ação existente em cada um dos polígonos em que fica 
dividida a laje (nervuras) aberturas e ábacos e divide-se entre os seus vértices, tendo em conta a zona de 
influência de cada um deles. 

Ações de Temperatura em Planos 

4102BÉ possível definir Ações de temperatura em lajes maciças, lajes fungiformes, escadas / rampas, lajes de 
fundação e paredes resistentes de betão, alvenaria e outros materiais (Tricalc.10 paredes resistentes, 
Tricalc.13 blocos de Termoargila e Tricalc.17 Blocos de betão). Estas Ações podem ser constantes em 
toda a laje ou parede ou podem definir-se num determinado polígono ou área. Além da própria ação 
térmica, com estas Ações também se podem simular efeitos como a retração do betão, como se explica 
mais adiante com um exemplo. 

4103BPara introduzir Ações de temperatura numa laje ou parede, ao selecionar a função Ações > Definir…, 
aparece dentro do grupo Em planos uma nova opção Temperatura que permite definir os valores da ação 
de temperatura a introduzir: 

 
 

 

4104BAs opções da caixa de diálogo são as seguintes: 

971BOpção Descrição 

972BT+ (ºC) Neste campo introduz-se a diferença de temperatura (positiva se é uma dilatação 
e negativa se é uma contração) que sofre a face superior (se a ação se aplica nas 
lajes) ou a face Z+ (se a ação se aplica às paredes resistentes). 

973BT- (ºC) Neste campo introduz-se a diferença de temperatura (positiva se é uma dilatação 
e negativa se é uma contração) que sofre a face inferior (se a ação se aplica nas 
lajes) ou a face Z- (se a ação se aplica às paredes resistentes). Se este valor é 
diferente do introduzido no campo anterior, além de uma dilatação ou contração, 
produz-se uma curvatura da laje ou parede. 

974BHipótese Aqui seleciona-se a hipótese de ação a que pertence a ação de temperatura. 



975BPosição Permite indicar se a ação a introduzir é constante em toda a laje ou parede, ou 
pelo contrário, define-se numa área dentro plano ativado. 

 

4105BA forma de introdução da ação é diferente em função da opção Posição selecionada: 

◼ 6758BSe selecionar em toda a laje ou parede, basta selecionar a laje ou muro, ou englobar várias 
lajes e/ou paredes com uma janela de seleção com o rato. 

◼ 6759BSe selecionar Numa área do plano, deve estar previamente selecionado um plano e introduz-

se o polígono da ação, da mesma forma que no caso de uma ação superficial em plano. 

4106BHá que ter em conta as seguintes características da ação de temperatura: 

◼ 6760BSe não existirem coações, a ação de temperatura produz deformações (alongamentos, 
encurtamentos e curvaturas) mas não tensões. Por exemplo, uma laje suportada por um único 
pilar no seu centro submetida a uma ação de temperatura em toda a sua superfície não sofre 
tensões devidas a essa ação. 

◼ 6761BNas lajes horizontais indeformáveis no seu plano não tem sentido introduzir Ações de 
temperatura. É possível ativar ou desativar esta opção de indeformabilidade só para algumas 
lajes, não necessariamente para todas as da estrutura. 

4107BSe existirem Ações de temperatura sobre lajes horizontais que tenham ativado a indeformabilidade no seu 
plano (por nas opções de cálculo indicar que todas as lajes horizontais são indeformáveis no seu plano ou 
porque nas opções de cálculo se remete para as opções particulares de cada laje), ao calcular esforços 
aparecerá a seguinte mensagem, que permite corrigir o problema: 

 
 

4108BSeleccionando a opção Sim o programa desativa esta opção para todas as lajes, ou seja, em todas as lajes, 
tenham ou não ação de temperatura, a opção de indeformabilidade fica desativada. Se selecionar a opção 
Não o cálculo continua com as opções atuais, fazendo notar esta incompatibilidade de existir uma ação de 

temperatura, numa laje indeformável. A opção Cancelar interrompe o cálculo de esforços, sendo a 
recomendada, devendo ser verificar a opção de indeformabilidade de todas as lajes com ação de 
temperatura definida. 

Exemplo de aplicação de Ações de temperatura em plano para 
considerar a retração do betão 

4109BComo já se indicou, as Ações de temperatura podem utilizar-se para modelar o fenómeno da retração no 
betão. Aqui indica-se um exemplo seguindo a norma espanhola EHE-08; concretamente, os comentários 
da Comissão Permanente do Betão EHE08 no artigo 39.7. 



 

4110BDe acordo com este artigo, o valor da deformação de retração cs, a distintas idades, contadas desde o 
final da cura (7 dias), para betão de peso normal, fck = 30 MPa e cimento de endurecimento normal, pode 
obter-se da tabela 39.7.c apresentada de seguida (pode interpolar-se linearmente para valores 
intermédios). 

6073BTabela 39.7c. Valores da retração (10-6) para fck = 30 MPa 

t 
(dias) 

Humidade relativa (%) 

50 70 90 

Espessura média (mm) 

50 600 50 600 50 600 

14 -186 -30 -146 -29 -76 -28 
30 -332 -46 -258 -43 -126 -37 
90 -455 -84 -352 -74 -170 -55 

365 -513 -177 -397 -145 -193 -88 
1.825 -529 -305 -409 -242 -198 -129 

10.000 -532 -369 -412 -289 -199 -149 

 

4111BA espessura média de um elemento é e = 2·Ac / u, sendo Ac a área da secção transversal e u o perímetro 
em contacto com a atmosférica. 

4112BSeja então um exemplo com os seguintes dados: 

◼ 6762BLaje maciça de laje de altura 200 mm. 

◼ 6763BHumidade relativa de 50%. 

◼ 6764BRetração a 5 anos (1.825 dias). 

4113BPara uma largura de discretização de 500 mm, e = 2·(500·200) / (2·500) = 200 mm. O valor da retração 
será então de -529·10-6 para e = 50 mm e de -305·10-6 para e = 600 mm. Interpolando linearmente resulta 
cs = (-529·10-6 ·400mm - 305·10-6 ·150mm) / (550mm) = -467,9·10-6.  

4114BPara um coeficiente de dilatação térmica  = 10-5, a ação de temperatura a introduzir na laje para que 

equivalha à retração calculada será 

4115BT+ = T- = -467,9·10-6 / 10-5 = -46,79 ºC. 

4116BSeja outro exemplo com os seguintes dados: 

◼ 6765BLaje fungiforme aligeirada com moldes recuperáveis de altura 20+5 cm e distância entre eixos 
de 80 cm. 

◼ 6766BHumidade relativa de 70%. 

◼ 6767BRetração a 5 anos (1.825 dias). 

4117BA área de uma nervura é aproximadamente 85.455 mm2; o perímetro da nervura em contacto com o 

exterior é aproximadamente 800 mm + 1.169 mm = 1.969 mm; e = 2·85.455 / 1.969 = 87 mm. o valor 
da retração será então de -409·10-6 para e = 50 mm e de -242·10-6 para e = 600 mm. Interpolando 
linearmente resulta cs = (-409·10-6 ·513mm - 242·10-6 ·37mm) / (550mm) = -397,8·10-6.  

4118BPara um coeficiente de dilatação térmica  = 10-5, a ação de temperatura a introduzir na laje para que 

equivalha à retração calculada será 

4119BT+ = T- = -397,8·10-6 / 10-5 = -39,78 ºC. 

 



Ações de Terreno em planos, com vários estratos  

4120BÉ possível definir sobre paredes resistentes impulso de terras com vários estratos diferentes, através da 
opção Terreno/Fluidos das Ações em planos, definidas através da função Ações > Definir. 

 
 

4121BA caixa de diálogo de definição destas Ações tem um funcionamento muito parecido à de definição de 
estratos nas paredes de contenção. 

976BOpção Descrição 

977BPressão do Terreno Permite indicar se sobre a parede resistente atuará a pressão do terreno ou não. 

978BEstratos de Terreno Esta parte da caixa de diálogo tem exatamente o mesmo funcionamento que a 
parte homónima do separador ‘Dados sobre o terreno’ da introdução e modificação 
de paredes de contenção. 

979BSobrecarga Permite definir a sobrecarga uniformemente distribuída sobre a superfície do 
terreno. 

Ângulo de inclinação do Terreno 

  980BPermite definir a inclinação da superfície do terreno. Um valor positivo indica que 
o terreno sobe ao afastar-se da parede. 

981BCota da rasante Permite indicar a cota (absoluta) do terreno em contacto com a parede. 

982BImpulso Permite indicar o tipo de impulso do terreno. De menor a maior impulso, as 
possibilidades são: Ativo (produz-se quando a parede se desloca horizontalmente 
na direção do impulso, sendo o caso típico de muros de contenção), Em repouso 
(produz-se quando a parede não se desloca horizontalmente, sendo o caso típico 
dos muros de cave) e Passivo (que se produz quando a parede encosta contra o 



 

terreno, sendo o caso típico da zona de encastramento das paredes de contenção 
periférica). 

983BCoef. de minoração No caso do impulso passivo, dado que para se produzir de forma completa é 
necessário que a parede se desloque contra o terreno de forma considerável, é 
habitual considerar um coeficiente redutor desse impulso, que por exemplo a norma 
espanhola CTE DB SE-C fixa em 0,6’. 

984BNível freático Permite indicar se sobre o terreno atua a pressão de um fluido (água em geral) ou 
não. Pode atuar de forma conjunta com o terreno (terreno com água) ou não (caso 

de depósitos, por exemplo). Se ativar esta opção é possível indicar a cota desse 
líquido e a sua densidade. 

Face solicitada da Parede 

 985BPermite indicar qual é a face da parede a solicitar pela ação. 

986BHipótese Permite indicar a hipótese da ação definida. 

987BZona de desenho Permite visualizar os estratos de terreno definidos. Também permite mover com o 
rato a cota de rasante, o nível de cada estrato e a cota do nível freático, de maneira 
similar ao caso das paredes de contenção periférica. 

 

4122BO botão Importar dos Estratos Gerais da Estrutura permite importar os estratos definidos através da 
função Geometria > Estratos do Terreno… (e substituir os estratos atuais). Se a cota da rasante indicada 
nesta caixa for diferente da definida nos estratos gerais da estrutura, importam-se os estratos até à menor 
de ambas cotas. 

Impulsos em Muros de Cave e Contenção 

4123BÉ possível definir sobre muros de cave e contenção impulsos de terras com vários estratos diferentes, 
através do separador Impulsos da função Cálculo > Muros de Cave – Contenção > Opções. Também é 
possível indicar que a rasante do terreno não coincida com a cota superior do muro de cave ou de 
contenção. 

4124BO funcionamento e significado desta caixa são idênticos ao explicado no capítulo anterior (Ações de Terreno 

em planos), com as seguintes salvaguardas: 

◼ 6768BO impulso considera-se sempre em repouso se a ação atua sobre num muro de cave e ativo 
se atua sobre um muro de contenção. 

◼ 6769BNão é possível desativar o impulso do terreno. 

◼ 6770BO terreno situa-se sempre na face de tardoz do muro de cave ou contenção. 

◼ 6771BA ação considera-se na hipótese correspondente às Ações permanentes (hipótese 0, em 
geral). 

◼  

◼  

◼ 6772BÉ possível definir a cota da rasante, podendo esta ser a cota superior do muro. No caso de se 
indicar que é a cota superior do muro, não é possível desenhar essa posição para o nível 
freático, pois as cotas dos estratos serão relativas à parte superior do muro enquanto a cota 
do nível freático é sempre absoluta. 

◼  

 



 

 

 

Eliminar Ações 

4125BO menu Ações>Eliminar permite a eliminação de Ações, introduzidas de várias formas: 

◼ 6773BTodas as Ações introduzidas numa barra, num nó ou num plano (este último, só em  

e ). 

◼ 6774BIndividualmente na janela de listagem de Ações. 

◼ 6775BPor tipos de ação. 

4126BDada a simplicidade de utilização destas funções não se incide em mais explicações. 

A função “Ações>Eliminar>Em plano selecionar” permite eliminar uma ação existente num plano (laje 
fungiforme aligeirada, laje maciça ou parede resistente), selecionando-a graficamente no modelo 3D. 

Modificar Ações 

4127BO menu Ações>Modificar permite obter uma listagem no ecrã com as Ações das barras, nós ou planos 
que se selecionem indicando o seu valor, posição, vetor de atuação e hipóteses. 



 

 

 

A função “Ações>Modificar>Em plano selecionar” permite modificar uma ação existente num plano (laje 
fungiforme aligeirada, laje maciça ou parede resistente), selecionando-a graficamente no modelo 3D. 

Ações em barra ou nós 

4128BA seleção das barras ou nós pode-se realizar com o botão esquerdo do rato ou englobando-os com uma 
janela de rato. Indica-se o seu tipo  

988BP Pontual 

989BQC Contínua 

990BQD Descontínua 

991BQT Triangular 

992BMFB Momento em barra 

993BTEMP  Temperatura 

994BDESL Deslocamento 

995BMNO Momento no nó 

996BMOLA Mola 

Valor 

Posição 

997Bvector de atuação e  

998Bhipóteses. 

Ações em plano 

4129BA seleção do plano ou planos de que se deseja visualizar a ação introduzida numa laje fungiforme aligeirada 
ou maciça, faz-se com uma caixa de diálogo, podendo-se assinalar mais de um plano na mesma operação. 

4130BAparecerá uma caixa de diálogo similar à das Ações em barras com os dados do plano, número de ordem, 
tipo (P:ação pontual, QC:ação contínua, QS:ação superficial), valor, posição e hipóteses. 

Copiar Ações 

4131BExiste um conjunto de funções para copiar as Ações introduzidas entre barras, nós e planos.  



 

4132BPara realizar a cópia é necessário selecionar a barra, nó ou plano do qual se vão copiar as Ações. 
Seguidamente o programa exibe uma caixa de diálogo onde se selecionam as Ações que se pretendem 
copiar. Finalmente pressiona-se o botão Copiar e selecionam-se as barras, nós ou planos para os quais se 
deseja copiar as Ações. Caso a operação de cópia não seja possível, o programa exibe uma caixa de 
mensagens advertindo dos problemas encontrados. 

 

4133BUma vez copiadas as Ações para as barras, nós ou planos, passam a ser tratadas de forma independente, 
sem nenhuma relação com a barra, nó ou plano original. 

4134BO botão Editar... permite modificar analiticamente qualquer um dos valores que definem cada ação: valor, 
ponto de aplicação, hipóteses e vetor. 

Eliminar Ações 

4135BA caixa de diálogo obtida através da função ...>Ações>Eliminar>Individual... onde se exibem as Ações 
existentes numa barra, num nó ou em planos, permite a seleção múltipla de Ações de modo a poderem-
se eliminar de forma simultânea. 

Tipos a desenhar 

4136BA função Tipos a desenhar... do menu Ações permite definir os tipos de Ações que se representam num 
gráfico de Ações da estrutura. Desta forma é possível estudar os estados de Ações introduzidos por tipos 
de ação, e por hipóteses. Ao selecionar a função, aparece uma caixa de diálogo na qual se indicam os 
tipos de Ações e hipóteses a desenhar.  

Visualizar Ações por hipóteses 

4137BAtravés da função Ações>Tipos a desenhar… é possível selecionar os tipos de Ações e as hipóteses a 
visualizar. No grupo Tipos selecionam-se os tipos de ação e no grupo Hipóteses as suas hipóteses. É 



 

possível, portanto visualizar todas as Ações contínuas (tipo=Contínua), só das sobrecargas Q1 e Q2 (1 e 
2) ou as Ações superficiais em planos das hipóteses 7 e 8… 

 
4138BOs botões Colocar todos e Remover todos permitem selecionar todos (ou nenhum) dos tipos e hipóteses 
de Ações. 

 
 
4139BNesta mesma caixa utiliza-se em Resultados>Listagens>Opções… para selecionar os tipos e hipóteses de 
ação a listar, Tipos de Ações…: 

 
 

 
 

4140BNa representação das Ações em barras, em nós, pontuais em plano, tanto em lajes maciças, como em 
paredes e momentos em plano, comprova-se que Uo sentido das Ações a somar seja o mesmo U. As Ações 



lineares em plano, tanto em maciças como em paredes, somam-se com os mesmos critérios que as 
pontuais em plano: a posição, direção e sentido da ação têm que coincidir. 

Desenhar Ações 

4141BA função Desenhar Ações do menu Ações permite ativar ou desativar o desenho das Ações introduzidas 
na estrutura e dos tipos selecionados em Ações>Tipos a Desenhar. A escala gráfica das Ações modifica-
se com o comando Ajudas>Escalas... 

Ações: Opções 

4142BA função Opções... do menu Ações permite definir e/ou modificar os coeficientes de segurança de cada 
hipótese de ação e para cada tipo de material (betão, aço e outro), os coeficientes de combinação de 
hipóteses. 

 

Peso Próprio das barras 

4143BA opção Peso Próprio da caixa de diálogo Ações>Opções..., permite considerar ou não o peso próprio das 
barras no cálculo de estruturas. 

4144BO peso próprio das barras da estrutura obtém-se da base de dados de seções, uma vez que a barra está 
pré-dimensionada. Esse peso aparece nas listagens de Ações como uma ação contínua em hipótese 0. 

4145BEsta opção só se refere às barras da estrutura (pilares, vigas e diagonais). As lajes aligeiradas, fungiformes 
aligeiradas e maciças têm outra consideração. 



 

Peso Próprio das lajes 

Lajes Aligeiradas/Unidirecionais ( ) 

4147BAo introduzir uma laje aligeirada (ou introduzindo Ações superficiais em barras através da função Ações > 

Introduzir > Em Barras, ou através da função Geometria > Laje Aligeirada – Cofragem perfilada > 

Introduzir…) é opcional indicar que se some na hipótese de ação permanente o peso próprio da laje 
guardado na ficha selecionada. 

4148BAo modificar uma laje aligeirada já introduzida através da função Geometria > Laje Aligeirada – Cofragem 

perfilada > Modificar…, aparece uma nova opção ‘Somar o peso próprio’, que permite modificar a opção 
usada na introdução da laje. Se alterar a ficha utilizada com esta opção ativada, o programa substitui o 
peso próprio da ficha de laje antiga pela da nova selecionada. 

4149BImportante: Para maior claridade, os valores de ação superficial desta caixa de modificação de lajes 
aligeiradas, não se apresenta o peso próprio da laje, apesar da opção ‘Somar peso próprio’ esteja ativada. 

 

Lajes Fungiformes Aligeiradas ( ) e Lajes Maciças ( ) 

4150BO peso próprio das lajes fungiformes aligeiradas ou maciças toma-se diretamente da base de fichas de 
lajes deste tipo. Além disso, tem-se em conta o peso diferente da zona aligeirada e da zona maciça 
(ábacos). Não se deve introduzir portanto, este peso próprio na introdução destas lajes. 



Coeficientes de segurança dependentes do material 

4151BPodem-se introduzir, em cada uma das hipóteses de ação, coeficientes de segurança diferentes para cada 
tipo de material (betão, aço e outros). Isto permite em estruturas mistas de betão armado e perfis 
laminados, compatibilizar os diversos coeficientes de segurança.  

4152BOs coeficientes de majoração de Ações existentes no programa pré-definido ao selecionar norma 
Portuguesa adaptam-se no material Aço para o artigo 41.2 do Regulamento de Estruturas de Aço para 
Edifícios REAE (1986) e a EC1 no material Outros 
 

Verificar e Restaurar ficheiros de Ações 

4153BA função Ações>Restaurar permite reconstruir o ficheiro índice de Ações, CARGAS.IND da estrutura. Para 
isso o programa apaga o índice existente e chama internamente a função Ações>Verificar. A função 
Restaurar não produz a perda de nenhuma das Ações introduzidas. 

4154BA função Ações>Verificar permite comprovar os ficheiros da base de dados de ação da estrutura com que 
se esteja a trabalhar. Realiza as seguintes operações: 

◼ 6776BVerificação do ficheiro índice das Ações (CARGAS.IND) da estrutura, a fim de detetar possíveis 
incongruências devidas a saídas repentinas do programa. 

◼ 6777BVerificação da coerência dos dados de todas as Ações de tipo descontínuo, pontual e 
momentos em barra, e se estão totalmente contidas no comprimento da barra. 

4155BEsta função deve-se utilizar sempre que: 

◼ 6778BSe termine de realizar a introdução de Ações de uma estrutura. 

◼ 6779BSempre que depois da introdução se tenham realizado operações de modificação da geometria 
que afetem os comprimentos das barras. 

◼ 6780BQuando o programa finalizou a sua execução de forma abrupta, sem possibilidade de fechar 
a estrutura em processo, mediante as funções Ficheiro>Fechar ou Ficheiro>Fim ou então por 
se desligar o computador, ou por abandono do ambiente Windows. 

◼ 6781BPelo menos uma vez em cada estrutura introduzida. 

◼ 6782BQuando se tentou recuperar uma estrutura com uma versão do programa  anterior 

aquela com a qual se criou. 

 

 





Capítulo 11  

Seções e dados 

Introdução 

4156BNeste capítulo reúnem-se todas as funções do menu Seções e dados do programa . Depois de ter 

estudado este capítulo, será capaz de: 

◼ 6783BDefinir novas séries de seções, introduzindo todas as características dos perfis e do material. 

◼ 6784BAtribuir ou Pré-dimensionar com uma determinada secção as barras da estrutura. 

◼ 6785BRodar uma secção relativamente aos seus eixos locais. 

◼ 6786BModificar as opções de desenho, podendo visualizar no ecrã o nome da secção das barras, os 
eixos locais e os eixos principais. 

◼ 6787BVisualizar no ecrã o pré-dimensionamento atribuído às barras da estrutura. 

 



 

4157BPara a criação, modificação e atribuição de fichas de lajes aligeiradas, lajes fungiformes aligeiradas e fichas 
de vigas em laje, remetemos aos capítulos correspondentes. 
 

  

2401BNota 

2402B 
4158BAs séries fornecidas com o programa são a título de exemplo. A  não 

assume nenhuma responsabilidade pelo seu conteúdo, devendo o utilizador 
comprovar a exatidão dos dados. 

  

Série e Perfil 

4159BNo programa  denomina-se série ao conjunto de seções agrupadas numa mesma família. Por 

exemplo, são séries a família IPE, IPN, HEA, BET (de betão), etc. Uma série é um ficheiro de extensão 
PRF. 

4160BDenomina-se perfil dentro de uma série, a cada uma das diferentes seções que pode conter uma série. 
Por exemplo, 100 é um perfil da série IPE, ou 30x40 é um perfil da série BET (barra de 30 cm de largura 
e 40 cm de altura). Todos os perfis de uma série encontram-se armazenados no ficheiro da série 
correspondente. 

  

4161BImportante 

4162B 

4163BAo abrir um ficheiro PRF de versões anteriores à 6.4.50, aparece a mensagem: 

 

   

4164BO programa realiza de forma automática a transformação do ficheiro, atribuindo o valor 0 aos novos dados 
r1, r2, i(%) e a. Estes valores devem de ser atualizados pelo utilizador com o valor contido nas 
características dos perfis do fabricante. Quando se utiliza algum dos perfis sem os valores de r1, r2, i(%) 
e a atualizados o programa avisa através da seguinte mensagem: 

 

4165BNos perfis do grupo ARCELOR que se incluem com a 6.45 introduziram-se todos os valores fornecidos na 
informação do fabricante (r1, r2 e i(%)). É intenção ir atualizando de forma regular esta informação 
noutras bases de perfis (consultar a página http://www.arktec.com/tricalc.htm). 



Introdução e modificação de séries de perfis 

4166BO programa  é fornecido com diferentes séries de perfis, em betão, aço, madeira e alumínio. Estas 

séries foram introduzidas com o próprio programa, pelo que o utilizador pode modificá-las ou introduzir 
novos perfis introduzindo as características das seções que se pormenorizam neste capítulo do manual. 

4167BUma caixa de diálogo permite selecionar as diferentes bases de dados de seções que se podem utilizar no 
programa. A caixa de diálogo permite classificar as séries de perfis em Grupos ou Famílias que permitam 
uma melhor localização. O utilizador pode criar quantos Grupos necessite, atribuindo a cada um dos grupos 

as séries de perfis adequadas. 

 

 
Função Descrição 

999BImportar árvore... Permite importar uma árvore de seções da versão atual ou de uma 
versão anterior de  e converte-la à atual. De forma opcional, as 

árvores importadas com este método podem substituir totalmente a 
árvore existente ou adicionar-se a essa árvore dentro de um ramo 
qualquer. 

1000BNovo grupo Permite adicionar um Grupo ou Família aos já existentes. Por exemplo, 
Aço Estrutural, Alumínio, Betão e Madeira são grupos. A partir desta 
nova versão é possível criar grupos dentro de outros grupos, formando 
ramos que compõem uma estrutura de árvore. 



 

O grupo Todos existe sempre e nele encontram-se todas as séries 
existentes na pasta do programa (ficheiros de extensão .PRF). 

1001BNova série Permite criar uma nova série de perfis. Os nomes podem ser formados 
por um máximo de 8 caracteres alfanuméricos. A nova série cria-se 
dentro do grupo que se encontre selecionado nesse momento. Também 
se guarda automaticamente no grupo TODOS. 

1002BPropriedades... Permite definir ou modificar várias propriedades associadas a cada série 
de perfis, como o Módulo de Young, o Coeficiente de Poisson, o 

Coeficiente de Dilatação Térmica, a sua forma e o tipo de material. 

1003BVer série... Permite visualizar numa tabela todos os perfis contidos dentro de uma 
série. Esta tabela mostra todos os dados geométricos e mecânicos dos 
perfis e também permite ordena-la fazendo clique no cabeçalho de 
qualquer coluna, o copiar dados através do botão direito do rato, para 
cola-los posteriormente noutras aplicações. 

1004BEliminar série Permite eliminar séries de perfis já existentes. Também se elimina o 
ficheiro .PRF da pasta da base de dados. 

1005BNovo perfil... Permite introduzir os valores de um novo perfil. 

1006BVer perfil... Permite visualizar a caixa com os valores do perfil selecionado. 

 

4168BO gráfico que se representa com cada perfil é o ficheiro de extensão BMP e de nome igual ao da série. Por 
exemplo, o gráfico associado à série HEM.PRF é o HEM.BMP. Se forem criadas novas séries de perfis, 

pode-se associar um ficheiro BMP que contenha o desenho da respetiva secção transversal. 

4169BSe eliminar uma série de um grupo, o ficheiro PRF permanece no lugar onde estava gravado. 

4170BO texto de descrição de cada perfil pode ter um tamanho de até 16 caracteres. Os valores de tf e tw 
(espessuras das abas e da alma) introduzem-se com 1 decimal para permitir décimas de milímetro. O 
programa realiza de forma automática a transformação das séries de perfis de versões anteriores para o 
novo formato. Uma cópia de segurança da série anterior é guardada substituindo-se a última letra pelo 
símbolo #; por exemplo, o ficheiro IPE.PRF contém a série transformada, e o ficheiro IPE.PR# a versão 
anterior. 

4171BExistem subgrupos que permitem ordenar as séries em diferentes categorias ou ramos. 

4172BNa janela da árvore ou na janela da listagem é possível arrastrar qualquer série ou grupo e copia-lo para 
outro ramo. Também é possível arrastra-los utilizando o botão direito do rato, nesse caso aparecendo um 
menu emergente que permite selecionar entre Copiar e Mover.  

4173BTanto o tamanho da caixa de diálogo como os da janela da árvore e a listagem são modificáveis. 

Características do material 

4174BNa opção Propriedades da caixa de diálogo Série e dados>Perfis de membros..., aparecem as diferentes 
características da secção escolhida. Se a série é nova, aparecem algumas opções pré-definido, que será 
necessário modificar segundo cada caso. 



 

 

1007BOpção Descrição 

1008BConstantes - E, Mod. Elasticidade - Young. Valor em kg/cm2 ou GPa valor em kg/cm2 
o GPa a. 

 1009B- v, Coeficiente de Poisson. 

 1010B- at, Coeficiente de dilatação térmica do material. 

 1011B- G, Módulo de Transverso, em kg/cm2 ou GPa a. 

1012BRecalcular de acordo com o material e a regulamentação 

 1013BBotão que permite recalcular o módulo de Young e de Poisson em função 
da regulamentação e resistência do material definido nesse momento. 

1014BMaterial Nas barras de material tipo Betão poder-se-ão calcular as suas 
armaduras com o programa . Nas barras do material tipo Aço 

poder-se-ão calcular a suas tensões com o programa . No caso 

do aço, é possível selecionar entre Laminado ou conformado e Armado 

ou soldado. Nas barras do material tipo Alumínio poder-se-ão calcular a 
suas tensões com o programa . No caso do alumínio, é 

possível selecionar entre Extrudido, Laminado ou conformado e Armado 

ou soldado. Nas barras do material tipo Madeira poder-se-ão calcular a 
suas tensões com o programa . Para as barras de material 

tipo Outros, podem-se calcular esforços exclusivamente. 

1015BForma do Perfil Permitem-se seções de forma Retangular, Circular, Em “T”, Em “U”, Em 

“I” e Em “L”. Se o perfil é de aço Conformado selecionar-se-á entre os 
distintos tipos disponíveis: Em “L”, Em “U”, Em “C”, Omega, Em “Z”, 2 

“U” e Em “C”. 



 

1016BPerfil de alma aligeirada Esta opção permite especificar que se trata de uma série de perfis de 
alma aligeirada. Apenas é possível ativá-la nas séries que tenham 
selecionado como material Aço e forma da secção em "I". 

1017BFaces dos banzos Paralelas ou Inclinadas: se as faces dos banzos são paralelas ou não. 

1018BEsquinas Retas ou arredondadas: no caso da forma da secção selecionada ser 
retangular, se as esquinas são retas os arredondadas. 

Módulo de elasticidade 

4175BO módulo de elasticidade longitudinal E (módulo de Young) calcula-se em função da regulamentação e do 
betão existente na caixa de materiais. 

4176BAo importar estruturas realizadas com versões anteriores do programa respeitam-se os módulos existentes 
nas mesmas, mas se posteriormente selecionarmos Opções pré-definido o programa colocará o módulo 
de Elasticidade em função da regulamentação selecionada nesse momento e a resistência característica 
do betão disposto internamente como opção pré-definido. 

4177BSe alterarmos o material, o programa não recalcula o módulo de Elasticidade. O Botão “Recalcular de 
acordo com o material e a regulamentação” permite recalcular o módulo de Young e de Poisson em função 
da regulamentação e resistência do material definido nesse momento. 

4178BVão ser criadas novas fichas de lajes fungiformes aligeiradas ou novas séries de perfis de betão com o 
módulo de elasticidade E que mostra o programa, em função da regulamentação e material selecionados 
nesse momento. 

Características de cada perfil  

4179BDepois de ter selecionado uma série e um perfil, quando se escolhe a opção Perfil da caixa de diálogo 
Seções e dados>Perfis de membros..., aparecem as características do perfil escolhido. Se é um novo perfil, 
aparecem alguns valores pré-definido, que será necessário modificar segundo cada caso. 

4180BAs características da secção de um perfil são expressas em eixos principais. 

 

4181BAs diferentes características que aparecem são (veja mais pormenores no capítulo 5 deste manual): 



1019BOpção Descrição 

1020BNome  É um conjunto de até oito caracteres alfanuméricos, que se utilizam para 
identificar o perfil. 

1021BDimensões: H  É o valor da dimensão do perfil em sentido paralelo ao seu eixo Y 
principal, em mm. 

1022BDimensões: B  É o valor da dimensão do perfil em sentido paralelo ao seu eixo Z 
principal, em mm. 

1023BEspessura do banzo: tf  É a espessura do perfil em sentido paralelo ao eixo Z principal, em mm. 

1024BEspessura da alma: tw  É a espessura do perfil em sentido paralelo ao eixo Y principal, em mm. 

1025BÁrea Ax  É o valor da área da secção transversal, em cm2. 

1026BÁrea Ay  É a área a considerar no cálculo de tensões tangenciais de aço, paralela 
ao eixo Y principal, em cm2. 

1027BÁrea Az  É a área a considerar no cálculo de tensões tangenciais de aço, paralela 
ao eixo Z principal, em cm2.  

1028BMomento de Inércia Ix  Momento de Inércia à torção, em cm4. 

1029BMomento de Inércia Iy  Momento de Inércia no eixo Y principal, em cm4. 

1030BMomento de Inércia Iz  Momento de Inércia no eixo Z principal, em cm4. 

1031BMódulo Resistente à torção Wt  em cm3 . 

1032BMódulo Resistente Wy  É o módulo resistente calculado a partir do momento de inércia Iy, em 
cm3 ( ). 

1033BMódulo Resistente Wz  É o módulo resistente calculado a partir do momento de inércia Iz, em 
cm3 ( ). 

1034BPeso Próprio P  Peso próprio da barra, em kg/m ou kN/m, a utilizar no cálculo da 
estrutura com peso próprio. 

Laminado ou conformado 

◼ 6788Br1(mm): é o raio de concordância entre o banzo e a alma do perfil. 

◼ 6789Br2(mm): é o raio de concordância entre a parte interior e a parte exterior dos banzos. Só é 
utilizada no caso do perfil ter os banzos inclinadas. 

◼ 6790Bi(%): é a inclinação da face interior dos banzos. 

 1035BEstes parâmetros podem-se observar na figura seguinte: 

  

Armado ou Soldado 

◼ 6791Ba(mm): é a espessura da garganta de soldadura que une o banzo e a alma. 

 

4182BOs módulos resistentes plásticos são utilizados na comprovação plástica dos perfis para as classes de perfil 
que o permitam segundo normas como CTE DB SE-A, Eurocódigo 3 ou AISC-LRFD. (NOTA: o cálculo de 
esforços realiza-se sempre por métodos elásticos no ).  

4183BEm perfis metálicos conformados o módulo plástico considera-se do mesmo valor que o módulo elástico. 



 

4184BAs características de um perfil utilizado para o cálculo de esforços são: Ax, Ix, Iy e Iz. As restantes utilizam-
se na fase da obtenção de tensões, comprovação e dimensionamento de seções de aço. 

4185BDentro da caixa de diálogo das características de um perfil, é possível selecionar diferentes opções: 

1036BOpção Descrição 

1037BGuardar  As características guardam-se no ficheiro da série. O programa volta à caixa de diálogo de 
seleção de séries. 

1038BEliminar  Elimina-se o perfil da série. 

1039BAnterior  Mostram-se as características do perfil anterior, entendendo-se como o que tiver um nome 
menor. No caso de um conjunto de caracteres alfanuméricos, utiliza-se o valor do código 
ASCII de cada caractere para determinar a ordem. 

1040BSeguinte  Mostram-se as características do perfil seguinte. 

1041BCancelar  O programa volta à caixa de diálogo de seleção de séries. 

4186BPara eliminar uma série, é necessário apagar o ficheiro de extensão .PRF a partir do sistema operativo. 

Cálculo automático das características 

4187BA caixa de diálogo de criação e modificação de seções incorpora um novo botão que permite calcular de 
forma automática as características mecânicas dos seguintes perfis: 

 

◼ 6792BSeções de forma retangular ou quadrada, quer sejam ocas ou maciças, e de qualquer material. 
Devem-se definir os valores de H, B, tf e tw. No caso de seções maciças, deve vir H=tw e 
B=tf. No caso de seções ocas deve-se cumprir tf=tw, ou seja, a espessura do perfil deve ser 
uniforme. 

◼ 6793BSeções de forma circular, quer sejam ocas ou maciças, e de qualquer material. Deve-se definir 
os valores de H, B, tf e tw. No caso de seções maciças, deve-se de cumprir que H=B=tw =tf. 
No caso de seções ocas deve-se de cumprir que H=B e tf=tw, ou seja, a espessura do perfil 
é uniforme. 

◼ 6794BSeções com forma de T, maciças, e de qualquer material. Devem-se definir os valores de H, 
B, tf e tw. Deve-se cumprir que H>=tw e B>=tf.  

◼ 6795BSeções em forma de L, U, I, e retangular oca com distintas espessuras de alma e de aba, como 
o caso de 2U sem separação. 

4188BUma vez definidos os valores dever-se-á pressionar o botão correspondente, e preencher-se-á cada uma 
das casas com o valor calculado. Antes de pressionar o botão Aceitar, podem modificar-se os valores 
propostos automaticamente pelo programa. 
 

  

2403BNota 

2404B 
4189BNo caso de utilizar o Assistente Automático de Perfis para criar ou modificar novos 
perfis de madeira (pressionando o botão Novo Perfil do menu Seções e 

dados>Perfis de membros>Perfis/Seções...) o peso do perfil obtém-se através do 
valor do parâmetro Densidade (kg/m3) estabelecido na caixa Propriedades dessa 
função e que pré-definido tem um valor de 500 kg/m3. 

  

 



  

 

 

Seções de alma aligeirada 

4190BQuando uma série de perfis é de alma aligeirada, o botão Ver perfil... da caixa de diálogo Seções e dados 

> Perfis de barras > Perfis... mostra informação adicional correspondente à forma e dimensões dos 
alvéolos, assim como as características próprias do perfil de alma aligeirada. 



 

 
Opção Descrição 

1042BNome É um conjunto de até 16 caracteres alfanuméricos, que se utilizam para 
identificar o perfil. 

1043BDados do perfil base É o conjunto de dados correspondentes ao perfil em que se baseia a 
secção de alma aligeirada, a qual se obtém realizando o corte 
correspondente da sua alma. 

1044BForma dos aberturas Permite selecionar entre os três tipos de alvéolos contemplados pelo 
programa: Hexagonal, Circular e Octogonal. 

1045Bh/H É a relação entre a altura total do novo perfil alveolar e a altura do perfil 

base, antes de realizar o corte na sua alma (para perfis de aberturas 
hexagonais e octogonais). 

1046BD/H É a relação entre o diâmetro da abertura e a altura do perfil base (apenas 
para perfis de aberturas circulares). 

1047Ba/H É a relação entre a altura da placa elevatória soldada entre as duas 
metades do perfil e a altura do perfil base (apenas para perfis de 
aberturas octogonais). 

1048Bs/H É a relação entre a distância de início de uma abertura e a de início da 
seguinte abertura com a altura do perfil base (para perfis de aberturas 
hexagonais e octogonais). 



1049Bs/D É a relação entre a distância de início da abertura ao início da seguinte 
abertura com o diâmetro dessas aberturas (apenas para perfis de 
aberturas circulares). 

1050BAltura resultante (h) Oferece o valor da altura total resultante no novo perfil de alma 
aligeirada, em função dos dados anteriores. 

1051BSeparação (s) Oferece o valor da distância do início da abertura ao início da seguinte 
abertura, em função dos dados anteriores. 

1052BAltura do T Oferece o valor da altura de cada uma das seções em T que resultam de 

realizar um corte vertical imaginário pelo ponto onde a abertura possui 
a maior altura. 

 

4191BO botão Selecionar perfil base permite obter automaticamente todos os dados do perfil base selecionando 
qualquer dos perfis em I ou H existentes na base de dados de seções. 

4192BO botão Ver características apresenta uma janela emergente que mostra todos os parâmetros geométricos 
e mecânicos do perfil de alma aligeirada resultante. 

 
Coluna Descrição 

1053BSecção cheia São os parâmetros correspondentes à secção do perfil que não passa 
por nenhum dos alvéolos, ou seja, a secção maciça. 

1054BSecção aligeirada São os parâmetros correspondentes à secção do perfil que passa pelo 
ponto onde a abertura possui a maior altura possível, ou seja, a secção 
com menos área de aço. 



 

1055BSecção equivalente São os parâmetros correspondentes a uma secção intermédia entre a 
secção cheia e a secção aligeirada. O programa calcula estes parâmetros 
e são os que utiliza na fase de cálculo de esforços da estrutura. 

1056BSecção de cada T São os parâmetros correspondentes a cada uma das duas seções em T 
que se obtêm ao realizar um corte vertical imaginário pelo ponto onde a 
abertura possui a maior altura possível. 

Criação automática de perfis compostos 

Quando se cria uma nova série com os perfis em forma de "C" de um determinado fabricante, o programa 
pode criar automaticamente a série de perfis compostos necessários para as ligações entre painéis. 

 

 

X 

Ou seja, a partir da série da imagem anterior, o programa pode automaticamente criar a seguinte série de 
perfis: 

 

         

X_2A X_2B X_2C X_3A X_3B X_3C X_4A X_4B X_RB 

Os passos a executar são os seguintes: 

• Com os ícones "Novo Grupo" e "Nova Série", é criado um novo grupo (pasta azul) e uma nova 
série (pasta amarela).  

• Com o ícone "Propriedades", as propriedades da série são definidas como "C". O nome dado à 
série não deve exceder 4 caracteres, uma vez que os sufixos serão adicionados a esse nome. 
Com o ícone "Novo Perfil", é adicionado um novo ou múltiplo perfil, com as dimensões 

necessárias.  



 



 

• Se pressionar o ícone  “Criar séries de perfis em ‘C’ compostos” é criada automaticamente a 
série de perfis compostos acima referidos, dentro do mesmo grupo. Se algum deles já existir, 
será substituído, mediante aviso prévio, que poderá ser aceite ou cancelado.  

 

Importação de perfis 

4193BAtravés das funções de importação de perfis do menu Seções e dados>Perfis de membros é possível 
incorporar ao programa séries de perfis criados com editores de textos e folhas de cálculo. O formato de 
importação é CSV (ASCII delimitado) formado por linhas de valores separados por vírgulas. O separador 
de decimais por pontos. No final de cada linha colocam-se os caracteres CR (retorno de carro: ASCII 13) 
e LF (nova linha: ASCII 10). 

4194BDeve executar a função de importação, solicitam-se as características do material e forma da secção. Uma 
vez definidos estes valores, efetua-se a transformação da série gerando-se um, ficheiro de extensão PRF 
que permite utilizar todos os perfis da série importada. O ficheiro de perfis coloca-se no mesmo diretório 
onde se encontra o ficheiro .CSV a partir do qual foi gerado. É necessário copiá-lo para o diretório onde se 
encontra instalado , posteriormente a série gerada pode-se encontrar no grupo TODOS. 



Formato CSV Completo 

4195BA função Seções e dados>Perfis de membros>Importar CSV Completo permite importar todas as 
características geométricas e mecânicas dos perfis de uma série. 

4196BO formato de cada linha é o seguinte: 

◼ 6796BNOME, B, H, Tf, Tw, Ax, Ay, Az, Ix, Iy, Iz, Wx, Wy, Wz, P, Zg, Yg 

7611BTodos os valores são introduzidos nas mesmas unidades que figuram na caixa de características (Ver 

apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). O peso será especificado em Kg/m. 

4197BO formato para perfis enformados é o seguinte: 

◼ 6797BNOME, B, H, Tf, Tw, Ax, Ay, Az, Ix, Iy, Iz, Wx, Wy, Wz, P, Zg, Yg, b1, b2, h1, h2, f, Ia, Zm, 
Ym 

Formato CSV Resumido 

4198BA função Seções e dados>Perfis de membros>Importar CSV Resumido permite importar as características 
geométricas dos perfis de uma série, sendo  o que, a partir das suas dimensões e características 

de forma e material, calcula o resto dos parâmetros dos perfis.  não calcula as características de 

perfis em forma U. 

4199BO formato de cada linha é o seguinte: 

4200BNOME, B, H, Tf, Tw 

4201BNOME, B, H, Tf, Tw, b1, b2, h1, h2, r (para perfiles enformados) 

4202BTodos os valores são introduzidos nas mesmas unidades que figuram na caixa de características. O peso 
será especificado em Kg/m. 

Definir pré-dimensionamento 

4203BAtravés da função Seções e dados>Definir secção é possível pré-dimensionar de forma manual as barras 
da estrutura. O processo é o seguinte: 

◼ 6798BChamar a função Seções e dados>Definir secção....  

◼ 6799BSelecionar graficamente a barra ou barras que se querem pré-dimensionar. 

 



 

 
 

4204BA caixa Definir Perfil apresenta as seguintes opções: 

1057BOpção Descrição 

1058BSérie Permite definir a série a utilizar no pré-dimensionamento 

1059BPerfil Permite selecionar o perfil a designar no pré-dimensionamento 

1060BProcurar...  Permite aceder a uma caixa de diálogo onde se listam as séries e os perfis existentes. O 
nome da série e do perfil podem introduzir-se igualmente através do teclado nas janelas 
de edição Série e Perfil. 

1061BAtribuir>> Permite atribuir o pré-dimensionamento definido a uma barra. 

1062BCapturar>> Permite capturar a série ou o perfil definido em qualquer barra da estrutura. Para isso 
basta pressionar esse botão (onde o ponteiro do ratão toma a forma de um conta-gotas) 
e selecionar a barra da qual quer capturar a informação, que aparecerá então refletida na 
caixa de diálogo. 

1063BBeta Permite definir o ângulo de rotação Beta em graus sexagesimais definindo se quer 
modificar ou não o ângulo existente em barras já pré-dimensionadas ou se quer que o 
programa disponha o eixo Yp da barra paralela a Yg. 

1064BPosição da secção em relação ao eixo Y principal 

 1065BAfecta as seções não simétricas em relação ao seu eixo vertical, ou seja, as seções com 
as formas U, L y Z. Em função do campo ativado (Normal ou Simétrica) as seções 
orientam-se segundo se indique no gráfico da caixa. 

1066BPorcentagem de barra maciço (só vigas aligeiradas) 

 1067BEsta opção permite estabelecer zona inicial e final da barra onde a secção é totalmente 
maciça, ou seja, não existem alvéolos. Define-se como uma percentagem do comprimento 
da barra, referenciado aos nós inicial e final. A opção Não modificar maciçamentos em 

barras já pré-dimensionadas mantém as percentagens de maciçado que se tenham 
estabelecido previamente, mesmo atribuindo um novo perfil a uma barra anteriormente 
pré-dimensionada com outro perfil de alma aligeirada. 



1068BConservar o cálculo ao modificar o pré-dimensionamento 

 1069BPermite modificar o perfil designado a uma barra sem perder o cálculo de esforços 
calculado com o perfil designado a barra nesse momento. 

 

4205BCom a secção de cada barra e viga armazenam-se os dados das duas seções que pode ter uma barra, é 
considerada para efeitos de cálculo de esforços e é considerada para efeitos de armadura e comprovação. 

4206BNa lista de dados de cálculo é refletida a mensagem "Foram utilizadas diferentes seções no cálculo de 

esforços que na armadura e comprovação" para indicar aquelas estruturas nas quais foi utilizada esta nova 

função. 

4207BNas listagens de pré-dimensionamento, tanto no formato resumido como completo, no caso das barras 
onde se tenha utilizado distintas seções listam-se as duas seções utilizadas. No caso das barras nas quais 
foram utilizadas as mesmas seções, só aparece uma secção e a outra a branco. 

 
 

  

2405BImportante 

2406B 

4208BEstá função foi criada para agilizar o processo de desenho de uma estrutura. Sobre 
tudo em estruturas grandes, não perder o cálculo de esforços ao modificar algumas 
seções da estrutura pode supor uma grande diferença de tempo para chegar a 
estrutura final. Seja consciente que uma modificação de secção pode afetar os 
esforços de toda a estrutura (em maior ou menor medida dependendo da 
magnitude da modificação, a posição da(s) barra(s) modificada(s). Por tanto, uma 
vez terminada a fase de desenho e cálculo é muito recomendável realizar um 
último teste de cálculo de esforços, armaduras e comprovações para assegurar-se 
que os resultados obtidos respondem fielmente aos dados introduzidos. 

  

Fatores modificadores da inércia em barras e vigas de laje 

Desde esta versão, é possível definir, para cada barra ou viga de laje com seção atribuída, três fatores que 
multipliquem (amplifiquem ou reduzam) cada um dos três momentos de inércia (Ix, Iy e Iz) da seção 
provenientes da base de dados de perfis. Desta forma é possível aumentar ou reduzir a rigidez torsional e 
à flexão relativamente à teórica ou bruta que aparece na base de dados. 

Estas inércias e rigidez modificadas utilizar-se-ão para o cálculo de esforços da estrutura, porém não para 
as equações das diferentes normas na comprovação de seções. 

Até esta versão, para conseguir este resultado, tinha-se que realizar uma cópia de uma série de perfis 
(copiar a série BET.prf como BET2.prf, por exemplo), modificar na cópia o coeficiente de Poisson para 
reduzir a rigidez à torsão ou modificar os valores de Ix, Iy e Iz e atribui-los às barras que se pretenda. 

A utilidade desta nova função é: 



 

• Poder definir vigas ou vigas de laje com menor rigidez à torsão. Por exemplo, muitas normas 
(como a ACI 318) indicam que pode desprezar-se a rigidez à torsão das vigas quando esta não é 
necessária para o equilíbrio da estrutura. 

• Reduzir a rigidez a flexão das barras de betão para ter em consideração a perda de rigidez por 
causa da fissuração e assim utilizar a rigidez fissurada em vez da bruta para calcular os esforços. 

Para definir estes coeficientes pode utilizar a função Seções e Dados > Definir seção… ou Seções e Dados 

> Lajes Fung. Alig.- Maciças - Fundação > Vigas de laje > Definir…, consoante se trate de barras ou vigas 
de laje respetivamente. 

 
Pode-se definir um valor para estes fatores entre 0,01 e 10,00. Um valor de 1,00 indica que não se modifica 
a inércia. 

Atribuir e Reatribuir 

4209BA função Atribuir >> do menu Seções e dados permite atribuir o pré-dimensionamento definido na função 
Definir... às barras da estrutura que se selecionem graficamente. 

4210BÉ preciso ter definido previamente o perfil a atribuir na função Definir.... 

4211BEsta função tem o mesmo efeito que a utilização do botão Atribuir >> da caixa de diálogo da função 

Definir.... 
 

 

  

2407BNota 

2408B 
4212BQuando se defini uma secção a uma barra, o programa realiza uma cópia do pré-
dimensionamento definido numa base de dados particular da estrutura. Se são 
modificados com regularidade os valores da base de dados (áreas, inércias, módulo 
de Young…) será preciso voltar a definir o pré-dimensionamento das barras que 
tenham a secção que foi modificada. De outra forma as modificações na série não 
terão efeito nas barras pré-dimensionadas anteriormente. 

  

 

4213BA função Reatribuir permite atualizar de modo automático as características do perfil e do material de 
cada barra recuperando os valores existentes nas bases de dados das séries de perfis, no momento de 



executar a função. Quando se atribui uma secção a uma barra através da função Seções e dados> Atribuir, 
quer seja viga, pilar ou diagonal, o programa realiza uma cópia dos valores do material (módulo de Young, 
coeficiente de Poisson…) e das características mecânicas do perfil (dimensões, áreas, inércias…) desde a 
base de dados da série (ficheiro de extensão PRF) a uma base de dados particular da estrutura contida 
num ficheiro dentro da pasta da estrutura. Os valores desta base de dados particular são os utilizados para 
o cálculo da estrutura. Caso se modifiquem os valores nas bases de dados de perfis, é necessário atribuir 
novamente os perfis, a fim de que se atualize a base de dados particular da estrutura.  

 

4214BA função Reatribuir realiza a atualização dos valores do material e das características do perfil de todas as 
barras. Por exemplo, caso se calcule uma estrutura de betão com a série BET.PRF e se quer realizar um 
novo cálculo com um novo valor do módulo de Young (E), é necessário modificar o valor de E na série 
BET.PRF, e utilizar a função Reatribuir. Todas as barras da estrutura pré-dimensionadas com algum perfil 
da série BET.PRF calcular-se-ão com o novo valor de E. 

4215BNo caso das vigas de laje com secção, o programa lê sempre as características da secção nas bases de 
dados do programa (ficheiros PRF). 

4216BAo definir a secção de uma barra (Seções e dados > Atribuir secção) ou uma viga de laje (Seções e dados 

> Lajes Fung. Alig.-Maciças-Fundação > Vigas de laje: Atribuir) se não existir nenhuma secção 
previamente definida, o programa chama a função de definição (Seções e dados > Definir secção… ou 
Seções e dados > Lajes Fung. Alig.-Maciças-Fundação > Vigas de laje: Definir…) de forma automática. 

 

4217BExiste um botão denominado Capturar >> na caixa em que se define a secção a atribuir a uma barra 
(função Seções e dados>Definir…), que permite capturar a série e perfil atribuídos a uma qualquer barra 
da estrutura. 

4218BPara esse efeito basta pressionar este botão (o ponteiro do rato assume a forma de um conta-gotas) e 
selecionar a barra da qual quer capturar a informação, que aparecerá então refletida na caixa de diálogo. 

4219BDe igual forma, existe um botão análogo na caixa na qual se define a secção a atribuir a uma viga de laje 
(função Seções e dados>Laje Fung. Alig. – Maciças>Viga de laje>Definir…), que tem a mesma utilidade 
e funcionalidade. 

Retirar 

4220BA função Retirar do menu Seções e dados utiliza-se para eliminar o pré-dimensionamento que se atribuiu 
previamente a uma barra ou conjunto de barras da estrutura. A seleção das barras realiza-se de forma 
gráfica. 



 

Girar 

4221BNo capítulo referente aos sistemas de eixos utilizados pelo programa , definem-se os eixos locais e 

os eixos principais da secção. Os eixos locais são determinados em função da posição da barra no espaço, 
e os eixos principais são os eixos principais de inércia da secção. 

 

4222BAmbos sistemas de eixos, ainda que tenham a mesma origem, podem ter um ângulo de rotação entre 
eles. O ângulo  define-se como o ângulo, medido em graus, que formam o eixo Y principal com o eixo Y 

local, medido na direção que resulta de percorrer o eixo Y local, na direção ao eixo Z local. 

4223BA função Girar>Ângulo Dado... do menu Seções e dados permite definir o ângulo  das barras da estrutura 

que se selecionem graficamente. O processo é o seguinte: 

◼ 6800BSituar a vista numa posição adequada para a operação a realizar. Para barras verticais, como 
os pilares, é aconselhável uma vista em planta ou piso. 

◼ 6801BSelecionar a função Girar>Ângulo Dado..., e introduzir o valor do ângulo. 

◼ 6802BSelecionar graficamente a barra (botão esquerdo do rato), ou barras (mediante a janela de 
rato). 

◼ 6803BPressionando fora dos limites da janela volta-se à caixa de diálogo de Definir... 

◼ 6804BPressionando Cancelar abandona-se a função. 

4224BÉ possível definir o ângulo  no momento de realizar a definição da série e do perfil a atribuir. Para 

comprovar graficamente se o valor dado ao ângulo  corresponde ao requerido, ative as funções Seções 

e Desenhar Eixos do menu Seções e dados>Desenhar. 

4225BA função Seções e dados>Girar>Simétrico Yp… permite modificar a posição da secção em relação ao seu 
eixo Y principal, das barras já pré-dimensionadas. 

Visualizar pré-dimensionamento 

4226BA função Visualizar do menu Seções e dados permite ver no ecrã o pré-dimensionamento atribuído às 
barras da estrutura que se selecionem graficamente. 

4227BO processo a seguir para utilizar esta função é o seguinte: 

◼ 6805BSelecionar a função. Aparece na parte superior do ecrã uma caixa de diálogo, listando: 

1070BBarra  Número e nome das barras selecionadas. 

1071BSérie  Série de perfis a que pertencem. 

1072BPerfil  Perfil. 

1073B  Valor do ângulo  (0 graus pré-definido). 

◼ 6806BSelecionar as barras da estrutura de que se deseje visualizar o pré-dimensionamento; com o 
botão esquerdo do rato para uma seleção barra a barra, e com uma janela elástica para um 
conjunto de barras. Quando finalizar a operação de seleção de barras, clicar fora dos limites 
da janela. 

4228BSe o número de barras excede as linhas da janela de listas, clique sobre a barra de scroll que aparece 
automaticamente à sua direita. 



 

4229BA janela com a listagem elimina-se do ecrã com a função Resultados>Listagens>Fechar Janelas. 

Opções de desenho 

4230BNo menu Seções e dados>Desenhar é possível repor e retirar diferentes opções de desenho: 

 

1074BOpção Descrição 

1075BNome  Permite desenhar o nome da secção e o nome do perfil das barras que estão pré-
dimensionadas. Se além disso estão ativadas as opções do menu Geometria>Barra, 
Desenhar Número e Desenhar Nome representam-se conjuntamente. 

1076BSecção + Laje Esta opção permite indicar que se desenhe, juntamente com o nó inicial de todas as 
barras, a forma da secção atribuída e o seu posicionamento relativamente às possíveis 
lajes existentes em ambos os lados da barra. 

  

 1077BViga retangular com laje no seu lado esquerdo nivelada superiormente 

 1078BEste desenho permite comprovar se as vigas estão invertidas ou não relativamente à 
laje, e se possuem laje em um e/ou outro lado da mesma. 

 



 

  

2409BImportante 

2410B 
4231BEstes dados correspondem ao que a barra tem atribuído nesse 
momento, que pode não corresponder com as lajes definidas. Por 
exemplo, pode ter-se definido através da função Viga Invertida… 
uma viga que não tenha laje em nenhum dos seus lados, e 
posteriormente introduzir uma laje apoiada nele. O desenho 
indicará, neste caso, que não existe laje. Ver o capítulo Vigas 

invertidas, para mais informação. 
  

1079BSecção  Quando esta opção está ativada representa-se o esquema da secção transversal de todas 
as barras, à escala, no seu nó inicial, considerando o ângulo de rotação beta da secção. 

1080BVer Secção  Esta função tem a mesma funcionalidade do que a anterior, exceto em que é necessário 
selecionar graficamente as barras que se querem visualizar. 

1081BDesenhar Eixos  Desenha os eixos principais e locais no nó inicial de todas as barras da estrutura. 

4232BSe estiver definido um plano de trabalho, ou um plano de pórtico, as opções anteriores afetam 
exclusivamente as barras visualizadas. 

Desenho do posicionamento das seções 

4233BPara aumentar a perceção do modelo estrutural, a representação do símbolo (triângulo de cor vermelha) 
representativo do posicionamento da secção, será em proporção com o tamanho da secção. Em vez de 
ser constante e igual 5 cm, agora o lado do triângulo é o menor valor entre 5 cm e a metade do menor 

lado do perfil (H ou B). 

 

Pré-dimensionamento automático 

4234BNo menu Seções e dados>Pré-Dimensionar localizam-se todas as funções relativas ao pré-
dimensionamento automático das barras da estrutura. 

 



Opções 

4235BNo menu Seções e dados>Pré-Dimensionar>Opções... definem-se as opções de pré-dimensionamento que 
afetam as barras da estrutura. As opções de pré-dimensionamento são um conjunto de variáveis que 
permitem controlar o posicionamento e forma das seções. As opções disponíveis são classificadas segundo 
se apliquem a vigas ou diagonais, e a pilares, e segundo sejam para betão ou aço. As opções são as 
seguintes: 

 

 

VIGAS: Opções de pré-dimensionamento. 

1082BOpção Descrição 

1083BLargura B  Largura Constante (betão). Permite fixar a largura ou dimensão horizontal. Pode-se 
utilizar conjuntamente com a mesma opção de pilares para definir pórticos de largura 
constante. Se o valor desta opção for zero, não tem efeito. 

1084BAltura H  Altura Constante (betão). Permite fixar a altura ou dimensão vertical. Permite pré-
dimensionar vigas de altura constante, ou vigas rasas. Se o seu valor for zero, não 
tem efeito.  

1085BLado Mínimo  Lado mínimo (betão). Permite fixar a dimensão mínima dos lados de uma secção de 
betão. Por exemplo, pré-dimensionar vigas a partir de 30x30cm. 



 

1086BIncremento Especifica a opção que se pretende para o pré-dimensionamento automático. O valor 
aqui introduzido representa a amplitude máxima da diferença entre altura e largura 
da secção de betão que permitimos que o programa utilize no pré-dimensionamento 
automático, para os casos nos quais as opções B(Zp) e H(Yp) estejam desativadas. 
Caso se fixe o incremento, por exemplo, em 20 cm e o lado mínimo da secção em 
25cm o programa adota as seguintes seções: 25x25, 25x30, 25x35, 25x40 e 25x45 
(atingimos a amplitude máxima definida 45-25=20). 

1087BSérie  Nome da série de perfis de entre as existentes no programa ( BET para betão, IPE, 

IPN...). 

1088BSecção Constante  Secção constante de todas as vigas. Esta opção aplica-se, exclusivamente, às vigas 
de um pórtico e permite homogeneizar as seções das vigas de uma cota, para que 
os valores da largura e da altura sejam os mais desfavoráveis. 

PILARES: Opções de pré-dimensionamento. 

1089BOpção Descrição 

1090BLado B(Zp)  Largura ou lado Constante (BETÃO). Permite fixar a dimensão paralela ao eixo Z principal 
da secção. Pode-se utilizar conjuntamente com a mesma opção de vigas para definir 
pórticos de largura constante. Se o valor desta opção for zero, não tem efeito. 

1091BLado H(Yp)  Lado Constante (BETÃO). Permite fixar a dimensão paralela ao eixo Y principal da secção. 
Permite pré-dimensionar pilares de altura constante. Se o seu valor for zero, não tem 
efeito. 

1092BLado Mínimo  Lado mínimo (BETÃO). Permite fixar a dimensão mínima dos lados de uma secção de 
betão. Por exemplo, pré-dimensionar pilares de dimensões a partir de 30cm. 

1093BIncremento Especifica a opção que se pretende para o pré-dimensionamento automático. O valor aqui 
introduzido representa a amplitude máxima da diferença entre altura e largura da secção 
de betão que permitimos que o programa utilize no pré-dimensionamento automático, 
para os casos nos quais as opções B(Zp) e H(Yp) estejam desativadas. Caso se fixe o 
incremento, por exemplo, em 20 cm e o lado mínimo da secção em 25cm o programa 
adota as seguintes seções: 25x25, 25x30, 25x35, 25x40 e 25x45 (atingimos a amplitude 
máxima definida 45-25=20). 

1094BSérie  Nome da série de perfis de entre as existentes no programa (BET para betão, IPE, IPN...). 

4236BAs opções de pré-dimensionamento definidas anteriormente podem-se atribuir a conjuntos de barras da 
estrutura agrupadas em: 

4237BPórticos  As opções atribuídas a um pórtico são comuns a todas as barras contidas no pórtico. 

4238BCotas  As opções atribuídas a uma cota, aplicam-se às barras contidas no plano ou cota definida. 
No caso de pilares ou diagonais, considera-se que pertencem à cota de arranque, ou ao nó 
de cota mais baixa. 

4239BBarras  Podem-se atribuir opções de pré-dimensionamento individualmente a barras, vigas e/ou 
pilares. 

4240BConjuntos Podem-se atribuir opções de pré-dimensionamento a todas as barras contidas no conjunto. 

4241BDe acordo com a definição anterior, pode-se dar o caso de que uma barra tenha mais do que um conjunto 
de opções de pré-dimensionamento atribuídas. Por exemplo, uma viga de um pórtico, que por estar a uma 
cota tenha umas opções, e por pertencer ao pórtico tenha outras para além disso. Para estes casos, o 
programa utiliza a escala de prioridades seguinte, ordenada de maior a menor prioridade: 

4242BPara opções de armadura e comprovação:  



◼ 6807BPara barras 

◼ 6808BPara conjuntos  

◼ 6809BPara pórticos / cotas 

4243BPara as opções de pré-dimensionamento, existe uma modificação na prioridade com o objetivo de 
conservar a filosofia, de que os conjuntos têm um único pré-dimensionamento para todas as suas barras:  

◼ 6810BPara conjuntos 

◼ 6811BPara barras 

◼ 6812BPara pórticos / cotas 

◼ 6813BAs opções particulares atribuídas aos diferentes conjuntos ficam registadas nas listagens de 
dados de cálculo da estrutura. 

Introdução de opções 

 4244BA caixa de Opções está composta por três partes: opções a atribuir A Pórticos e A Cotas, opções a atribuir 
A Conjuntos, e opções a atribuir A Barras. 

4245BA Pórticos e A Cotas  Contém duas caixas de diálogo, uma para Cotas e outra para Pórticos. Nelas 
encontram-se todas as cotas e pórticos definidos na estrutura, além de uma 
opção que permite selecionar todas as cotas e todos os pórticos. 

4246BAs opções Barras De Pórtico e Barras Independentes permitem diferenciar as 
opções de pré-dimensionamento de uma cota quer seja para barras contidas ou 

não em algum pórtico. 

4247BO botão Opções permite editar as diferentes opções de vigas e pilares. 



 

  

4248BA Conjuntos Onde é possível selecionar cada conjunto e através do botão Opções atribuir-lhe 
opções específicas de armadura ou comprovação. 

4249BA Barras  Contém dois botões que permitem selecionar Vigas/Diag, ou Pilares, para 
introduzir opções de pré-dimensionamento para barras, de forma individual. É 
preciso introduzir o número da(s) barra(s) em cada uma das zonas de edição 
respetivas, ou pressionar o botão Geometria>> que as permite selecionar 
graficamente. 

 4250BO botão Opções permite editar as diferentes opções de vigas e pilares. 

Modificar Opções 

4251BA função Seções e dados>Pré-Dimensionar>Modificar permite visualizar, modificar e eliminar as opções 
de pré-dimensionamento introduzidas mediante a função anterior Seções e dados>Pré-

Dimensionar>Opções 



 

4252BA caixa de diálogo encontra-se dividida em opções de Pórticos e de Cotas, de Conjuntos e opções de 
Barras, podendo-se visualizar o pórtico, a cota, e o número das barras que têm definidas opções de pré-
dimensionamento. 

4253BO botão Modificar... permite visualizar a caixa de opções correspondente. O botão Eliminar permite 
eliminar as opções correspondentes ao pórtico ou barra atualmente selecionado. 

Ver Opções 

4254BA função Seções e dados>Pré-Dimensionar>Ver Opções permite visualizar a caixa de opções com os 
valores definidos para a(s) barra(s) selecionada(s). Nesta caixa só é possível visualizar as opções. Quando 
se quer modificar algum valor é necessário utilizar a função Modificar... 

Pré-dimensionar 

4255BA função Pré-dimensionar realiza o pré-dimensionamento das barras da estrutura com as opções definidas 
nesse momento. Se uma barra não tem definida nenhuma opção de pré-dimensionamento, o programa 
toma as seguintes opções pré-definido: 

5914BLargura 5915BDesactivado. 

5916BAltura 5917B25 cm 

5918BLado Mínimo 5919B25 cm 

5920BIncremento 5921B5 cm 

5922BSérie 5923BBET(betão) 

5924BSecção Constante 5925BDesactivado (vigas). 

4256BA função de pré-dimensionamento avalia os esforços da cada uma das barras da estrutura: 

1095BVigas  Determina o momento fletor a que está submetida a barra. Em função das opções de pré-
dimensionamento determina-se a relação de largura e altura necessária para resistir ao 
momento de cálculo, em betão. Em aço, procura-se na série de perfis escolhida, o perfil que 
tenha um módulo resistente tal, que permita um maior aproveitamento do material. 



 

1096BPilares  Realiza a avaliação dos esforços transversos que cada viga transmite aos pilares. Acumulam-
se os esforços axiais piso a piso, para determinar o valor do esforço axial de cálculo. Em 
função das opções de pré-dimensionamento determina-se a relação de lados necessária 
(betão), ou o perfil cuja área transversal (Ax) possa resistir ao esforço axial previsto. 

4257BAs limitações do método de cálculo exposto residem na complexidade da geometria da estrutura. As 
tipologias estruturais nas quais o pré-dimensionamento automático se comporta de maneira ótima são as 
tipologias de vigas e pilares, com continuidade de pilares até à fundação. As funções de pré-
dimensionamento de vigas não estão preparadas para realizar o pré-dimensionamento de vigas nas quais 

arranca um pilar. 

4258BSão também pré-dimensionadas as vigas de laje de secção atribuída e pilares para estruturas de lajes 
fungiformes aligeiradas e lajes maciças. Têm-se em conta as Ações das lajes fungiformes aligeiradas e 
lajes maciças, realizando-se uma avaliação de Ações através do "método das áreas de influência" das 
vigas, vigas de laje de secção atribuída e pilares. 

4259BCaso uma estrutura tenha conjuntos definidos e se solicite a função Seções e dados>Pré-

dimensionar>Automático, o programa toma como prioritário o pré-dimensionamento definido por esta 
função, comparativamente ao que tiverem atribuído às barras por pertencerem a um conjunto. Aparece 
no ecrã a mensagem explicativa. 

4260BSe após solicitar o pré-dimensionamento automático se quiser conservar o pré-dimensionamento do 
conjunto, deve-se utilizar a função Geometria>Conjunto>Reatribuir, que modifica o pré-dimensionamento 
das barras pertencentes a cada conjunto. As restantes barras permanecerão com o pré-dimensionamento 
obtido no pré-dimensionamento automático. 

Consolas curtas 

4261BÉ possível realizar a armadura de consolas curtas de acordo com diferentes regulamentações. Dentro do 
menu Seções aparece um submenu Consolas curtas, onde existem diversas funções para introduzir, 
modificar, eliminar, girar ou visualizar consolas curtas. 

 
 

  

2411BNota 

2412B 
4262BNão deve utilizar esta função para modelar e calcular vigas de betão com inércia 
variável, pois não se obterão resultados corretos. 

  

Geometria 

4263BÉ possível calcular consolas curtas de forma isolada ou de forma integrada com o resto da estrutura. Para 
girar uma consola curta é necessário que previamente tenha introduzido uma barra, cujo nó inicial esteja 
situado no pilar e o nó final seja o ponto de aplicação da ação sobre a consola curta. Caso se pretenda 



calcular uma consola curta de forma isolada, a "mínima" estrutura a gerar é um pilar e o apoio que é 
necessário ao pilar, para estudar as amarrações da consola. 

Seções 

4264BDentro do menu Seções aparece um submenu Consolas curtas, onde existem diversas funcionalidades 
para introduzir, modificar, eliminar, girar ou visualizar consolas curtas. 

  

1097BFunção Descrição 

1098BIntroduzir... Permite aceder à caixa de diálogo Consola curta de betão, onde se definem as variáveis da 
consola e posteriormente atribuir a consola definida a uma barra ou conjunto de barras. 

1099BEliminar Permite eliminar uma consola curta, através da seleção da barra em que se encontra 
definida. 

1100BGirar Permite girar a consola curta, variando a posição do nó de aplicação da ação. 

1101BModificar Permite modificar as variáveis definidas na caixa de diálogo Consola curta de betão. 

1102BDesenhar Permite visualizar em modo 3D, as consolas curtas existentes na estrutura. 

4265BA definição de todos os valores geométricos deste tipo de elemento realiza-se atribuindo-lhes uma barra 
já definida na estrutura. O ponto de apoio da consola curta, onde recebe a ação da viga, quer seja da 
ponte grua ou de outra viga perpendicular, situa-se na posição do nó da barra. Comprovam-se as 
dimensões mínimas segundo cada normativa.  

4266BNa caixa de diálogo Consola curta de betão existem as seguintes opções: 

1103BOpção Descrição 

1104BAltura no apoio Indica a altura em cm da consola curta no seu encontro com o pilar. 

1105BAltura no extremo Indica a altura mínima da consola curta no extremo livre. 

1106BDistância da ação ao extremo Indica o vão da consola curta relativamente ao ponto de aplicação da 
ação situada no nó da barra. 

1107BComprimento do apoio Indica o comprimento em cm do apoio da ação. 

1108BDistância do apoio ao extremo Indica a distância em cm do bordo do apoio da ação ao extremo da 
consola curta. 

1109BLargura da consola Indica a largura em cm da consola curta. 

1110BLargura do apoio Indica a largura em cm do apoio da ação. 

1111BPosição do nó N Indica se o nó de aplicação da ação é o nó inicial ou final da barra. 

1112BAções mínimas (majoradas) Indica o valor mínimo majorado em Kg (ou kN) da força horizontal e 
vertical a que vai estar submetida a consola curta, independentemente 
dos valores que possam provir do cálculo de esforços da estrutura. 

1113BSecção a atribuir à barra Dentro deste grupo é possível atribuir de forma manual uma secção, 
das existentes na base de dados de perfis, à consola curta ou indicar 
se quer calcular a secção necessária de forma automática, em função 
dos valores introduzidos no grupo Dimensões desta mesma caixa. É 



 

possível impedir a atribuição de consolas curtas sobre barras com 
secção previamente definida. Modifique a secção existente.  

 

4267BNa caixa de diálogo Consola curta de betão existem os seguintes botões: 

1114BOpção Descrição 

1115BProcurar Permite procurar de forma automática na estrutura as consolas curtas existentes, em função 
de condições geométricas e atribuir-lhes os valores das variáveis, definidas nesta caixa de 
forma automática. 

1116BAtribuir>> Permite atribuir os valores das variáveis definidas nesta caixa, a uma barra da estrutura de 
forma manual. 

1117BSair Permite sair da caixa de diálogo. 

Método 1: Forças de cálculo automáticas 

4268BPara o cálculo da armadura, o programa toma de forma automática os valores da envolvente do máximo 

transverso vertical na barra, que considerará as Ações transmitidas pela ponte-grua e as forças pontuais 
definidas. Ao realizar o cálculo dentro do mesmo programa, não é necessário preocupar-se com a 
introdução das forças de cálculo da consola, o que seria necessário se o cálculo das consolas se realizasse 
com um programa isolado. 

Método 2: Forças de cálculo definidas pelo utilizador 

4269BNo entanto, considerou-se interessante permitir ao utilizador na introdução - através da caixa de definição 
de consolas curtas - uns valores mínimos de forças a considerar, que caso sejam maiores que os do 
transverso de cálculo, serão os utilizados na armadura da consola. Este é o método de introdução utilizado 



por todos os programas isolados de cálculo deste tipo de elementos, que requerem a introdução manual 
das forças a considerar.

Mensagens de erro de geometria 

4270BO programa utiliza diferentes mensagens para notificar a incorreta introdução de consolas curtas. 
Seguidamente pormenoriza-se cada uma delas. 

1118BMensagem A consola deve ser uma viga horizontal. 

1119BDescrição A consola curta deve obrigatoriamente estar atribuída a uma viga horizontal. 

1120BMensagem: Pilar inferior girado relativamente à consola curta.  

1121BDescrição: A consola curta deve concorrer perpendicularmente, a uma das faces do pilar inferior. 

1122BMensagem Não existe pilar inferior.  

1123BDescrição É necessário que exista pilar debaixo da barra onde se definiu a consola curta, para 
posteriormente poder calcular a armadura. 

1124BMensagem O pilar inferior não é de betão. 

1125BDescrição É necessário que o pilar existente debaixo da barra onde se definiu a consola curta seja de 
betão. 

1126BMensagem O pilar inferior não é retangular. 

1127BDescrição É necessário que o pilar existente debaixo da barra onde se definiu a consola curta seja de 
secção retangular. 

1128BMensagem A posição do pilar é incompatível com a consola. 

1129BDescrição A consola curta não pode ter um crescimento que sobressaia lateralmente do pilar inferior. 

1130BMensagem A largura da consola é maior que a do pilar inferior.  

1131BDescrição A largura da consola deve ser igual ou menor que a secção do pilar a que concorre. 

Seções com inércia variável 

4271BOpção não disponível em  nem em . 

Definições, tipologias e convénios 

4272B  permite a introdução de seções com inércia variável em betão, aço estrutural e madeira. 

4273BAs seções de inércia variável só poderão definir-se sobre as barras às quais previamente se tenham 
atribuído uma secção/perfil com as seguintes características: 

◼ 6814BForma retangular: materiais Betão e Madeira. 

◼ 6815BForma de “I”: material Aço e Madeira. 

4274BAs seções variáveis só se podem definir exclusivamente no plano Yp principal da barra, ou seja, no plano 
da alma. 

4275BPara realizar o cálculo de esforços e o cálculo dos modos de vibração,  divide as barras de secção 

variável num determinado número de barras de secção constante. À barra de secção variável completa 
denominar-se-á neste manual Secção Primária, enquanto as barras de secção constante nas quais se 
divide a secção primária serão denominadas Seções Secundárias. De forma similar, os nós que se criam 



 

para definir estas seções secundárias serão denominados Nós Secundários.  numera as seções 

secundárias de forma sequencial, partindo do nó de menor numeração da secção primária. De igual forma, 
os nós secundários de uma secção têm uma numeração correlativa. Se realizar uma operação que implique 
uma perda de resultados de esforços (se eliminar uma barra, por exemplo), as seções secundárias e os 
nós secundários eliminam-se também. 

4276BDado que as seções secundárias estão dentro da secção primária, o modo de seleção de umas e outras é 
diferente: se pressionar com o botão esquerdo em cima da barra de inércia variável, seleciona-se sempre 
a secção primária. Para selecionar uma ou todas as seções secundárias é necessário englobá-las com 

janelas de rato mediante o botão direito. 

Características geométricas para o cálculo de esforços 

4277BPara realizar o cálculo de esforços divide-se as seções primárias num número determinado de seções 

secundárias de secção constante. A cada uma dessas barras atribui-se uma secção equivalente à secção 
variável no seu ponto médio. Para o cálculo das características geométricas de cada secção têm-se em 
conta os dados do perfil base existentes na base de perfis e os critérios habituais (teorema de Steiner...). 
Para o tipo de secção variável "Semi-perfil", assume-se que o banzo e a alma são retangulares, pelo que 
pode haver um pequeno desvio se o perfil base não possui o banzo ou a alma retangulares (por exemplo, 
os perfis da série IPN). 

4278BO programa calcula automaticamente as características das seções de inércia variável em função das 
características do perfil base (o perfil definido a barra) e do tipo de reforço. Se criar uma série o um perfil 
novo, é importante que os valores da espessura de alma, da inércia Iz e da área de transverso Ay sejam 

os corretos. No capítulo 5 - Características geométricas e mecânicas dos perfis deste manual, em que se 
define: 

A
I e

S
y

z alma

z

=


 4279Bsendo Sz o momento estático de meio perfil.  

4280BNos perfis em forma de I, o valor de Sz é aproximadamente a área de alma, mas requer-se o seu valor 
exato para poder calcular corretamente os valores nas seções interiores. Para o cálculo do momento de 
inércia Iz dos perfis de inércia variável do tipo Corte obliquo de alma, o programa calcula Sz em função 
de Ay, de Iz e da espessura de alma para desta forma obter o centro de gravidade de meio perfil. Com 
esse centro de gravidade, o programa pode aplicar corretamente o teorema de Steiner para obter o 
momento de inércia em qualquer ponto da secção de inércia variável. Um valor aproximado de Ay, embora 
seja com um erro de 10%, pode produzir um erro importante (na ordem dos 100%) no cálculo da inércia 
Iz de um perfil com uma altura diferente à do perfil base. 

 4281BPortanto, no campo Ay de cada perfil que se utilize como perfil base, deve de introduzir-se o "valor exato" 
do momento estático da secção. Recorde-se que o momento estático de uma secção em relação a um eixo 
define-se como o produto da sua área pela distância do c.d.g da secção ao eixo referido.  

4282BRecorde-se que o programa realiza o cálculo automático dos valores de Ax, Ay, Ax, Ix, Iz…, para seções 
em forma de I, Doble-T, T, retangular, quadrada e circular. Por tanto, para o caso de barras de inércia 
variável formadas por corte obliquou de perfis, pode utilizar a função de cálculo automático do programa 
para calcular o valor de Ay, e de todos os outros valores. 

Introdução e modificação de seções de inércia variável 

4283BO menu Seções e dados>Elementos inércia Variável contém as funções necessárias para introduzir, 
eliminar e modificar as seções de betão de inércia variável. 



4284BPara introduzir uma secção de inércia variável deve selecionar-se o comando Seções e dados> 

4285BElementos inércia Variável>Introduzir.... Aparecendo uma caixa como a da figura na qual se podem 
indicar os parâmetros necessários para definir a inércia variável. 

 

 
 

4286BDentro do separador Betão existem os seguintes dados: 

Opção Descrição 

1132BDefinir comprimento Permite definir o comprimento em cm da inércia variável, quando não 
se deseje que afete a toda o comprimento da barra. 

1133BNº de tramos Indica o número de barras ou cartelas secundárias nas quais se deseja 
dividir a cartela primária para o cálculo de esforços. 

1134BAltura máximo (H) Fixa a altura máxima que alcança a secção de inércia variável num dos 
seus extremos (perfil base mais cartela). 

1135BAltura mínimo (H’) Fixa a altura mínima que possui a secção de inércia variável num dos 
seus extremos (habitualmente a altura do perfil base, mas também pode 
ser maior que a do perfil base). 

1136BPosição em A Fixa a posição da cartela em função da posição dos nós inicial e final da 
barra. 

1137BSentido Fixa a posição da cartela em função da posição e orientação dos eixos 
principais da barra. 

 

4287BO programa permite o cálculo das vigas que cumpram as seguintes condições: 

◼ 6816BOs perfis das barras têm de ser de material betão com forma retangular, não se admitindo as 
seções em T. 

◼ 6817BAs barras podem ser vigas, diagonais ou vigas de laje, mas não pilares. 



 

◼ 6818BA altura mínima da secção de inércia variável tem de ser maior ou igual à altura da secção 
base atribuída à viga. 

◼ 6819BA inércia variável tem de ter a mesma largura que a secção base atribuída à viga, não se 
admitindo cartelas de largura menor que a viga. 

 

 

 

4288BDentro do separador Aço existem os seguintes dados: 

Opção Descrição 

1138BTipos de Reforço Permite selecionar o tipo de secção de inércia variável entre os quatro 
possíveis: Corte oblíquo do perfil, Chapas de Reforço, Semi-perfil e 
Chapas de Reforço em T. 

1139BDefinir comprimento  Permite-se definir a parte de uma barra na qual se deseja definir uma 
secção de inércia variável, sem necessidade de a dividir previamente. 
Introduzindo na caixa o comprimento solicitado, em centímetros,  

dividirá de forma automática a barra selecionada à distância indicada, 
criando uma barra de secção variável do tipo selecionado. 

1140BNº de tramos  Indica o número de barras ou seções secundárias nas quais se deseja 
dividir a Secção primária para o cálculo de esforços. 

1141BAltura total máxima e mínima  Fixa a altura máxima e mínima da secção variável (perfil base mais 
reforço). 

1142BNº de chapas  Define-se o número de Chapas de Reforço (de 1 a 3) para os reforços do 
tipo Chapas de Reforço. 

1143BEspessura do banzo (tf)  Fixa a espessura do banzo nas seções do tipo Chapas de Reforço em T. 

1144BEspessura da alma (tw)  Fixa a espessura da alma nas seções do tipo Chapas de Reforço e Chapas 

de Reforço em T. 



1145BLargura (B)  Determina a largura do banzo nos reforços do tipo Chapas de Reforço em 

T. 

1146BPosição em A  Fixa a posição da secção variável em função da posição e orientação dos 
eixos principais da barra. 

 

4289BÉ possível definir quatro tipos de seções de inércia variável: 

Opção Descrição 

1147BCorte oblíquo do perfil Consiste em cortar obliquamente a alma do perfil e soldar esta secção 
(rodando o meio perfil) ao perfil base. Equivale a alargar ou encurtar a 
alma do perfil. Para que o perfil seja válido, a altura total do perfil de 
secção variável deve ser pelo menos 3 vezes a espessura do banzo. 

1148BChapas de Reforço Consiste em soldar de uma a três peças triangulares ou trapezoidais 
perpendicularmente a um dos banzos de um perfil base, sendo todas as 
peças da mesma espessura. Para que a secção seja válida, a altura do 
perfil mais a altura da chapa de reforço deve de ser pelo menos igual à do 
perfil base, e a soma de espessuras das chapas de reforço não deve 
ultrapassar a largura do perfil base. 

1149BSemi-perfil Consiste em soldar a um perfil base em I, outro perfil em forma de T, 
idêntico ao perfil base. Para que a secção resultante seja válida, a altura 
do semi-perfil deve ser pelo menos igual à do perfil base. 

1150BChapas de reforço em T Consiste em soldar a um perfil base um perfil em forma de T formado por 
duas chapas de uma determinada espessura soldadas entre si. Para que a 
secção resultante seja válida, a altura do perfil soldado deve ser pelo 
menos igual à do perfil base. 

 

 

 

4290BDentro do separador Madeira existem os seguintes dados: 



 

1151BOpção Descrição 

1152BDirecção das fibras Esta opção é específica para madeira laminada e permite definir se as fibras da 
peça se situam paralelas a Xp (eixo longitudinal da secção) ou paralelas ao bordo 
inclinado gerado pela inércia variável. Tem que ter em conta que a barra fica 
muito penalizada se no lado em que as fibras não são paralelas ao bordo existam 
trações pelo que, na medida do possível, devem ser evitadas. 

1153BO extremo "A" é uma zona de vértice (viga de duas águas) 

 1154BEsta opção permite considerar comprovações especiais para vigas de duas águas. 

O extremo "A" refere-se ao extremo de maior altura da inércia variável, como se 
indica nas diferentes figuras desta caixa. 

1155BDefinir comprimento Permite definir o comprimento em cm. da inércia variável, para o caso de se 
pretender que esta não afete toda a barra. 

1156BNº de tramos  Indica o número de barras ou reforços secundários, em que se deseje dividir o 
reforço primário, para o cálculo de esforços. 

1157BAltura total máxima  Fixa a altura máxima e mínima da secção reforçada (perfil base mais reforço). 

1158BAltura total mínima  Fixa a altura máxima e mínima da secção reforçada (perfil base mais reforço). 

1159BPosição de A Fixa a posição do reforço em função da posição do nó inicial e final da barra. 

1160BSentido Fixa a posição do reforço em função da posição e orientação dos eixos principais 
da barra. 

 

4291BUma vez introduzidos todos os dados, ao pressionar o botão Atribuir >> atribui-se a secção variável 

definida às barras que se selecionem. Se a secção a atribuir não cumpre as limitações impostas (forma do 
perfil, tipo de material e altura do perfil) aparecerá uma mensagem indicando a impossibilidade de atribuir 
o reforço a essa barra. 

4292BEm betão, o nome do perfil que aparece tanto nos rótulos do modo de trabalho 3D como nos desenhos e 
listagens possui o seguinte esquema:”B=xx H=yy;yy”, onde xx é a largura da secção em cm e yy;yy 
representa a altura inicial e final da cartela, em função da numeração dos nós inicial e final da barra. 

4293BDentro do submenu Seções e dados>Elementos Inércia Variável aparecem as seguintes funções:  

◼ 6820BA função Eliminar elimina o reforço introduzido. 

◼ 6821BA função Girar permite modificar a posição e orientação do reforço em relação a barra. Ao 
selecionar a barra, aparece um desenho esquemático da posição atual do reforço. 
Pressionando o botão direito do rato, o reforço adota sucessivamente as quatro possíveis 
orientações. Quando o reforço adote a posição desejada, pressione a tecla Esc. 

◼ 6822BA função Modificar permite modificar as características de um reforço já introduzido ou de um 

conjunto de barras de inércia variável adjacentes e colineares, que formem um único "reforço 
equivalente". Para isso é necessário selecionar a(s) barras a modificar. Aparecerá uma caixa 
como a indicada em Introduzir... com os dados atuais do reforço. Em vez do botão OK>>, 
existe o botão Guardar, que permite guardar a modificação que se tenha efetuado no reforço 
e o botão Seguinte, que permite aceder ao seguinte reforço que se tenha selecionado. 

7612BSe modificar a secção do perfil base do reforço posteriormente à atribuição do reforço, o programa 
modifica os dados da altura total máxima e mínima, para os ajustar à nova altura do perfil base.  

◼ 6823BA função Modificar comprimento permite aumentar ou diminuir o comprimento de uma barra 
de inércia variável ou de um conjunto de barras que definam um mesmo "reforço equivalente" 
(por exemplo os reforços que resultam da função Geometria>Nave de dividir um único reforço 
por uma ou mais barras das travessas). 



4294BPara isso é necessário que exista uma barra adjacente ao reforço, que seja colinear com ela e que não 
seja, por sua vez, de inércia variável. 

4295BAs Ações que existam em barras ou nós que se modifiquem ou eliminem por esta função são atribuídas às 
novas barras. Só se perdem as Ações de temperatura, triangulares, os apoios e os deslocamentos impostos. 

4296BAo modificar o comprimento do reforço, mantêm-se a altura mínima e máxima que estiver definida (o que 
implica, que ao tratar um grupo de barras de inércia variável, se recalculem as alturas de todos os seus 
elementos). Assim mesmo, recalcula-se o seu número de tramos para que conserve aproximadamente o 
comprimento original de cada tramo. 

4297BAo selecionar uma barra de inércia variável, aparecerá uma caixa de diálogo como a da figura. 

 

4298BNela aparecem os seguintes elementos: 

1161BElemento Descrição 

1162BBarra(s) Indica a barra ou barras que formam o reforço que se deseja modificar o 
comprimento. Se a(s) barra(s) tiverem nome atribuído, este aparecerá entre 
parênteses. 

1163BComprimento original É o comprimento que atualmente tem a barra de inércia variável. 

1164BComprimento modificado É o novo comprimento que pretende que tenha, a barra de inércia variável. Se 
for maior que a anterior, o aumento de comprimento não poderá ser maior que 
o comprimento da barra adjacente e colinear. Se pelo contrário for menor, a 
diminuição do comprimento não poderá ser maior que a barra de inércia 
variável, situada no extremo a modificar. 

1165BNó inicial e final Indica o número dos nós que atualmente são os extremos do reforço. É possível 
indicar, por qual dos extremos se deseja modificar o comprimento do reforço. 
Não é possível selecionar um extremo se não existir uma barra colinear ao 
reforço. 

1166BMover ou criar nó Indica se a modificação do comprimento do reforço implica a criação de um 
novo nó ou da modificação da posição do atual nó extremo do reforço. 

4299BA função Modificar comprimento não está preparada para ser utilizada no caso de vigas de laje de inércia 
variável. 

4300BA função Desenhar desenha os reforços introduzidos. 



 

Funções dos menus Geometria e Ações e as seções de inércia 
variável 

4301BExistem funções do programa que não são possíveis de aplicar às seções secundárias ou aos nós 

secundários. Assim por exemplo, não é possível selecionar os nós secundários para introduzir barras, 
apoios ou Ações, nem é possível selecionar seções secundárias para introduzir Ações. 

4302BA função Geometria>Barra>Analisar proporciona uma informação específica no caso de barras de inércia 
variável: indica o tipo de secção, o número de tramos, a sua altura máxima e mínima e em que nós está 
a altura máxima e mínima. 

Listagens e gráficos de resultados 

4303BAs listagens e gráficos de nós (deslocamentos, reações, Ações, etc.) obtidos correspondem a todos os nós, 
incluindo os nós secundários das seções variáveis. 

4304BAs listagens das Ações, esforços máximos e esforços por seções, diagramas de momentos, diagrama de 
esforço transverso e diagrama de esforço normal são obtidos só para as seções secundárias. A listagem 
de geometria pode-se obter indistintamente das seções primárias e das secundárias, indicando-se na 
mesma que estas barras são de tipo seções variáveis. 

4305BA listagem completa de pré-dimensionamento das seções primárias mostra as características geométricas 
do perfil base da secção variável, e as características que definem a secção variável: o tipo, o número de 
segmentos, a altura máxima e mínima, as espessuras, etc., além de indicar os números das barras das 
seções secundárias que a formam. A listagem completa de pré-dimensionamento das seções secundárias 
indica as características geométricas do perfil de secção variável no ponto médio da barra. 

Seções de aço de alma aligeirada 

4306BOpção não disponível em  

4307B  oferece a possibilidade de calcular seções de aço de alma aligeirada, com diferentes tipologias de 

aligeiramento. 

4308BAs seções de alma aligeirada obtêm-se a partir de perfis em I ou H, realizando um corte na alma através 
de uma linha quebrada, de tal maneira que as duas partes resultantes podem sobrepor-se e soldar-se, 
criando uma nova secção de maior altura com aberturas na alma. O aumento de altura incrementa a sua 
rigidez, enquanto o peso por unidade de comprimento permanece constante ou é muito similar. 

4309BOs tipos mais habituais de seções aligeiradas, dependendo do corte realizado na alma do perfil base, são 

com alvéolos circulares, hexagonais e octogonais. 

       

 

4310B  contempla a possibilidade de calcular estes três tipos de perfis de alma aligeirada. 



4311BNa época em que começaram a utilizar-se estas seções, as tipologias mais habituais eram as hexagonais 
e octogonais, devido às limitações dos meios técnicos que existiam para realizar os cortes na alma. Hoje 
em dia, graças ao aperfeiçoamento dos sistemas de corte, as mais frequentes são as de alvéolos circulares. 

4312BA forma de obter os alvéolos octogonais é a mesma que para os hexagonais, mas adicionando uma placa 
de elevação que aumenta ainda mais a altura. Utilizam-se menos por resultar daí uma alma demasiado 
esbelta, o que tende a provocar problemas de instabilidade. 

4313BAs seções de aço de alma aligeirada são uma solução interessante para vencer grandes vãos. O máximo 
rendimento deste tipo de seções obtém-se quando se utilizam para solucionar vigas longas com Ações 

moderadas. Este caso dá-se com frequência em coberturas metálicas, naves industriais, passagens, etc. 
Também oferecem a vantagem de permitir a passagem das condutas de instalações quando se utilizam 
com lajes, com a consequente poupança de espaço que isto implica. 

Perfis não disponíveis 

4314BNas bases de dados de perfis inclui-se um campo com a informação referente à disponibilidade de cada 
um dos perfis de cada série. Pré-definido, nas bases de dados fornecidas com o programa supõe-se que 
todos os perfis incluídos estão disponíveis. 

 

4315BPara modificar o atributo de um perfil só é necessário validar a check-box situada à esquerda do seu nome; 
o ícone marcado com um símbolo vermelho será substituído por outro ícone sem essa marca. Os perfis 
marcados com Não disponíveis não podem atribuir-se, nem são propostos pelo programa nas funções em 
que se tem necessidade de propor uma nova secção, como nas funções: pré-dimensionamento automático, 
subir seções, otimizar seções… 

Base de dados de Peças de Termoargila 

4316BO programa incorpora uma base de dados de peças base que pode ser consultada, modificada, ou ampliada 
pelo utilizador. Essa base inclui distintas peças complementares para pontos singulares da parede, bem 
como para realizar os ajustes dimensionais que sejam necessários para adequar-se às características 
formais de qualquer tipo de parede e suas possibilidades de modulação. 

 

 



 

 

4317BPara mais informação sobre as opções de definição de novos elementos nesta base de dados consultar o 
capítulo correspondente no manual de instruções. 

Base de dados de Armaduras de Juntas/Travessas 

4318BO programa incorpora uma base de dados de armaduras que pode ser consultada, modificada, ou ampliada 
pelo utilizador. As armaduras incluídas na base de dados poderão ser utilizadas para reforçar a parede 
resistente de Termoargila tanto na horizontal como na vertical caso seja necessário. As armaduras podem 
ser formadas com base em varões ou barras metálicas e seus cordões que podem ser simples ou duplos. 
Para mais informação sobre as opções de definição de novos elementos nesta base de dados consultar o 
capítulo correspondente no manual de instruções. 

 

 



 

4319BCom a finalidade de que o utilizador aplique as características de armaduras comerciais que entenda 
necessárias para o seu projeto de estrutura e também para eliminar a referência a qualquer marca 
comercial de produtos, fornecem-se apenas alguns exemplos de armaduras horizontais e verticais pré-
fabricadas. Antes de realizar o cálculo das paredes resistentes, o utilizador deve definir as armaduras 
verticais e horizontais que devem ser utilizadas pelo cálculo. 

Posição de utilização: Colocação 

4320BNa função Seções e dados>Paredes de alvenaria>Armaduras Juntas e Verticais… pode definir a posição, 
em que se utiliza cada armadura, que seja definida pelo utilizador, tendo sido acrescida a opção Colocação, 
que pode ter o valor Armadura de junta(Horizontal) ou Armadura vertical. Selecionando a opção 
Armadura de junta, a armadura definida só se considera no cálculo para ser colocada como armadura 
horizontal ou de junta. Selecionando a opção Armadura vertical, a armadura definida só se considerará 
no cálculo para ser colocada como armadura vertical. Ambas as opções são exclusivas, não sendo permitida 
a utilização da mesma armadura em horizontal e em vertical. 

4321BInclui-se como exemplo a armadura horizontal de junta com referência H.4/Z-80, onde H indica 
Horizontal, 4 o diâmetro de 4mm, 80 é a separação entre armaduras e Z o tipo de aço galvanizado com 
zinco. Para a armadura vertical, inclui-se como exemplo a V.5/Z-100, donde V indica vertical, 5 é o 
diâmetro de 5mm, 100 é a distância entre armaduras e Z é o tipo de aço galvanizado com zinco. 

  



 

 

4322BAs opções Armadura de junta / Armadura vertical permitem filtrar o conteúdo da caixa, visualização das 
armaduras apenas utilizáveis na horizontal, apenas na vertical ou todas. A check-box que existe à 
esquerda de cada armadura permite ativar/desativar a sua utilização pelo cálculo. Para alterar a sua 
colocação, deve utilizar as opções da função Seções e dados>Paredes de alvenaria>Armaduras de Junta 

e Verticais… 

Materiais das armaduras 

4323BNa função Cálculo>Materiais… modifica-se o nome da pasta para definir as propriedades das armaduras 
horizontais e verticais das paredes. 

 

Base de dados de tijolos e blocos de betão 

4324BO programa incorpora uma base de dados de tijolos e blocos de betão que pode ser consultada, modificada, 
ou ampliada pelo utilizador.  

 

 



 

Base de dados de Terrenos 

4325BDentro do menu Seções e Dados aparece uma nova função Seções e Dados>Terrenos... que permite 
aceder a uma base de dados de terrenos, a qual permite consultar, modificar ou adicionar diferentes 
terrenos com todas as suas características. Os diferentes terrenos existentes na base de dados armazenam-
se no ficheiro TERRENOS.TR situado na pasta Bases de dados existente na pasta de instalação do programa. 

 

4326BA base de dados incluirá terrenos que posteriormente poderão ser selecionados nas seguintes funções 
para introduzir impulsos: 



 

◼ Ações>Definir...>Em Planos>Terreno/Fluidos 

◼ Cálculo>Muros de Cave-Contenção>Opções 

◼ Cálculo>Paredes Resistentes>Opções 

◼ Cálculo>Maciços e Estacas>Opções 

◼ Cálculo>Fundação>Opções 

◼ Geometria>Estratos do Terreno… 

 

4327BDentro da caixa de diálogo da função existem os seguintes botões: 

Botão Descrição 

1167BAdicionar... Permite adicionar um novo terreno à base de dados de terrenos já existentes. 

1168BEditar... Permite modificar as características de u terreno já definido. 

1169BEliminar  Permite eliminar um terreno da base de dados existente. 

1170BSair Permite sair da caixa de diálogo. 

4328BApós pressionar o botão Adicionar... acede-se à caixa de diálogo Editar Terreno onde é possível introduzir 
os dados necessários para definir as características do novo terreno. 



 

4329BNa caixa de diálogo Editar Terreno aparecem as seguintes opções novas: 

Opção Descrição 

1171BDescrição Permite atribuir um nome ou descrição a cada tipo de terreno. 

1172BRepresentação do terreno  Permite atribuir uma cor e um padrão desde a caixa de diálogo 
Base de dados de terrenos e no gráfico de capacidade de carga 
e maciços e estacas; nas restantes caixas de diálogo não se 
representa o padrão definido ainda que sem a cor. 

1173BNatureza Permite especificar se o terreno é rocha ou não e se é um estrato 
impermeável ou não. 

1174BDensidade Seca (t/m3 ou kN/m3)  Densidade seca do terreno. Corresponde ao terreno sem 

humidade alguma. 

1175BDensidade aparente (t/m3 ou kN/m3)  Densidade do terreno com um certo conteúdo de água nos seus 
vazios. Corresponde ao terreno no estado húmido o natural. 

1176BDensidade Submersa (t/m3 ou kN/m3) Densidade do terreno acima da saturação, no momento em que 
começa a intervir a pressão devida à água. O programa considera 
esta densidade do terreno na zona por debaixo do nível freático 
cuja cota se indique. 

1177BCoesão aparente Permite indicar se o terreno é coesivo e, em caso afirmativo, sua 
coesão aparente efetiva, c'. 

1178BResistência à compressão simples Permite indicar o valor da resistência à compressão simples do 
terreno. 



 

1179BÂngulo de atrito interno '  Permite indicar o valor, em grados sexagesimais do ângulo de 
atrito interno efetivo do terreno.  

1180BÂngulo de atrito terreno-fundação ' Esta opção fixa o ângulo de atrito entre o muro e o terreno de 

tardoz ou entre a fundação e o terreno inferior, em grados 
sexagesimais. Utiliza-se para avaliar os impulsos do terreno. 

1181BCoeficiente de atrito-terreno  Esta opção fixa o coeficiente  de atrito entre a sapata e o terreno 

inferior. Utiliza-se a resistência ao deslizamento. 

Coeficiente de balastro vertical placa 30x30   

 1182BPermite introduzir o valor do coeficiente de balastro vertical do 
terreno (K30) em MPa/m ou Kgf/cm3 obtido através de um ensaio 
de carga com placa de 30x30cm. 

Coeficiente de balastro horizontal, impulso ativo  

 1183BPermite introduzir o valor do coeficiente de balastro horizontal 
em MPa/m ou Kgf/cm3 a utilizar no cálculo do impulso ativo pelo 
método de Winkler. 

Coeficiente de balastro horizontal, impulso passivo  

 1184BPermite introduzir o valor do coeficiente de balastro horizontal 
em MPa/m ou Kgf/cm3 a utilizar no cálculo do impulso passivo 
pelo método de Winkler. 

4330BGradiente de K com a profundidade  Variação do módulo de balastro de acordo com a profundidade 
dentro do estrato. 

 

 



Capítulo 12  

Cálculo 

Introdução 

4331BNeste capítulo pormenorizam-se os aspetos relativos ao processo de cálculo de esforços do programa 
. Depois de ter estudado este capítulo, terá um conhecimento sobre: 

◼ 6824BFunção de modelação da estrutura. 

◼ 6825BMétodo de cálculo utilizado. 

◼ 6826BFases do método de cálculo. 

◼ 6827BOptimização da largura da banda. 

◼ 6828BVerificação da geometria da estrutura antes do processo de cálculo. 

Modelização da estrutura 

4332BA função Cálculo>Esforços>Cálculo da Modelação… permite realizar a modelação das lajes fungiformes 
aligeiradas, lajes maciças, lajes de fundação e paredes resistentes, criando nós/nodos e barras a partir das 
características geométricas definidas: separação entre nervuras, discretização de paredes… 

4333BSe durante a execução desta fase aparecer a mensagem "Excessivo Número de nós e/ou de barras" é 
porque ultrapassou os limites do programa, 120.000 nós/nodos e/ou 120.000 barras. Neste caso devem-
se utilizar valores de discretização maiores e/ou simplificar a estrutura. Os valores de discretização das 

lajes e as Paredes para estruturas habituais não devem ser maiores de 100 cm, e no caso de serem maiores 
o utilizador deve de observar se a simplificação que se está a produzir é válida: por exemplo uma 
discretização a 150cm quando as luzes são em alguns casos de 300 cm significa que unicamente existirá 
um nó a meio do vão, o qual pode produzir dispersão nos resultados. 

4334BQuando são definidas viga de laje comuns a vários planos contidos em lajes fungiformes aligeiradas e/ou 
lajes, é preciso solicitar esta função antes de poder utilizar as funções Girar e Girar paralelo a Yg do menu 
Geometria>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação>Vigas de laje para aplicá-las sobre a secção transversal 
das vigas. 



 

Cálculo de Esforços 

4335BO programa realiza o cálculo de esforços por métodos matriciais, aplicando o método da rigidez. O método 
consiste na determinação, a partir de um sistema de equações lineares, dos deslocamentos e rotações de 
todos os nós e nós da estrutura, face às distintas hipóteses de carga. Posteriormente calculam-se os 
esforços em todos os pontos das barras e dos elementos finitos a partir dos deslocamentos e rotações 
obtidas nos nós. 

4336BA informação referente ao tipo de elemento finito utilizado na modelação das paredes resistentes, 
, encontra-se no capítulo correspondente de paredes resistentes, capítulo 25 - Paredes 

Resistentes. 

4337BO programa considera a estrutura de forma tridimensional, não se efetuando nenhuma simplificação 
mediante planos, pórticos ou plantas, a menos que assim se indique na consideração da indeformabilidade 
das lajes horizontais no seu plano. 

4338BImplementa-se o cálculo de 2ª Ordem real elástico e cria-se uma série de opções para definir este cálculo. 
Pode ter-se em conta os efeitos das deformações sofridas pela estrutura no momento de colocação entrada 
em serviço. O método adotado consiste num cálculo iterativo elástico (diagramas de tensão – deformação 
constantes para as barras) que finalizará quando se satisfaçam as condições de convergência impostas 
pelo utilizador. 

4339BAparece a possibilidade de trabalhar com tirantes, para que o programa considere que essas barras 
definidas como tal, só absorvam esforços de tração, não adicionando nenhuma rigidez quando se 
submetem à compressão. O cálculo dos tirantes deve realizar-se no cálculo de 2ª Ordem, uma vez que só 
após um cálculo de 1ª Ordem é possível detetar as combinações nas quais os tirantes estão a trabalhar à 
compressão e então eliminá-los da matriz de rigidez da estrutura, voltando a calcular a estrutura. A 
liberdade de geometria para definir as barras-tirante dentro da estrutura é total: podem unir-se nós de 
diferentes cotas, fachadas de naves, nós no mesmo piso,… sem necessidade de formar panos retangulares 
contraventados. 

 
4340BAs diferentes fases são as seguintes: 

Armazenando estrutura 

4341BNesta fase o programa armazena no disco duro todos os dados da estrutura (geometria, Ações e pré-
dimensionamento) introduzidos até ao momento. 

Fases 0 a 3 

4342BSão as diferentes fases de cálculo: formação da matriz de rigidez; resolução do sistema de equações; 
obtenção dos deslocamentos e rotações em todos os nós da estrutura e obtenção dos esforços. 

4343BUma vez finalizado o cálculo aparece uma caixa de diálogo avisando que o cálculo está terminado. A partir 
desse momento é possível aceder ao menu Resultados para obter os gráficos, diagramas de esforços ou 
listagens correspondentes. 

Comprovação de equilíbrio 

4344BNesta fase o programa comprova o equilíbrio das Ações aplicadas nos nós e nodos da estrutura com as 
forças internas de cada barra ou elemento. Também se comprova o equilíbrio global entre todas as Ações 



aplicadas e as reações obtidas nos apoios. Estes valores comparam-se com os limites definidos em 
Cálculo>Esforços> Opções.... 

4345BEm alguns casos, depois do cálculo aparece uma mensagem de "Estrutura NÃO equilibrada. Rever 

Geometria". Se pressionar Cancelar, perdem-se os esforços calculados. Se pressionar Aceitar, os 
resultados permanecem (o que possibilita o seu estudo) e aparece uma janela com o desequilíbrio 
existente: veja a alínea Cap. 12 Equilíbrio para o significado dos dados desta janela. 

4346BCom a estrutura já calculada,  avisará mediante uma caixa de diálogo o momento em que ao 

modificar algum dos dados implica a consequente perda dos resultados calculados. Por exemplo, produz-

se uma perda dos resultados de esforços assim que: 

◼ 6829BIntroduzir ou eliminar nós e barras. 

◼ 6830BIntroduzir ou modificar Ações. 

◼ 6831BModificar o pré-dimensionamento das barras. 

4347BEm qualquer caso, é possível fechar a estrutura atualmente calculada e abrir uma cópia da mesma para 
realizar sobre ela as mudanças oportunas. 

Opções de cálculo de esforços 

4348BDentro desta caixa de opções incluem-se distintas opções de cálculo. 

 



 

Indeformabilidade de lajes horizontais. Conceito de grupo 

4349BAo introduzir uma laje aligeirada (ou introduzindo Ações superficiais em barras através da função Ações > 

Introduzir > Em Barras, ou através da função Geometria > Laje Aligeirada – Cofragem perfilada > 

Introduzir…), ou ao modifica-la através da função Geometria > Laje Aligeirada – Cofragem perfilada > 

Modificar…, aparece uma nova opção particular de cada laje Indeformável no seu plano (ver Opções de 

Cálculo). 

4350BAo ativar esta opção, se a laje é horizontal e nas opções de cálculo de esforços se selecionou a opção 

‘Indeformabilidade de lajes horizontais no seu plano: Segundo as opções de cada laje horizontal’, todos 
os nós situados no seu interior movem e rodam de forma solidária. Desta forma, nesta versão é possível 
indicar que só algumas lajes horizontais sejam indeformáveis no seu plano e outras não o sejam. Remete-
se o capítulo correspondente das opções de cálculo de esforços para mais informação. 

4351BEsta opção é a Indeformabilidade de lajes horizontais no plano. Ao selecionar esta opção consegue-se 
que todos os nós situados dentro do perímetro de cada laje horizontal, fiquem englobados em grupos (um 
por cada laje) aos quais individualmente se vão atribuir 3 únicos graus de liberdade. São eles, o 
deslocamento vertical -Dy- e as rotações segundo os eixos horizontais -Gx e Gz-. Isto quer dizer que, com 
esta opção ativada, só aos nós que não pertençam a uma laje horizontal são atribuídos 6 graus de 
liberdade. 

Indeformabilidade de lajes horizontais: trações e compressões em Lajes 
Fung. Aligeiradas, lajes de maciças e lajes de fundação. 

4352BQuando se ativa esta opção, a distância entre dois nós pertencentes ao mesmo grupo não varia pela secção 
das Ações, as barras definidas entre dois nós pertencentes ao mesmo grupo não devem ter Ações de 
temperatura, já que a barra não pode aumentar nem diminuir o seu comprimento. 

4353BAo introduzir ou modificar uma laje maciça, laje fungiforme, laje de escada ou uma laje de fundação, 
aparece uma nova opção particular para cada laje Indeformável no seu plano (ver Opções de Cálculo). 

4354BAo ativar esta opção, se a laje é horizontal e nas opções de cálculo de esforços se selecionou a opção 
‘Indeformabilidade de lajes horizontais no seu plano: Segundo as opções de cada laje horizontal’, todos 
os nós situados no seu interior movem-se e rodam de forma solidária. Desta forma, é possível indicar que 
algumas das lajes horizontais da estrutura sejam indeformáveis no seu plano e outras não o sejam. (No 
caso de escadas – rampas, esta opção só é aplicável aos patins). Sugere-se a consulta do capítulo 
correspondente às opções de cálculo de esforços para mais informação. 

 

4355BIgualmente por este motivo, nas tipologias de estruturas nas quais é necessário calcular e dimensionar a 
armadura para esforços de tração e de compressão é necessário que esta opção esteja desativada. Por 
exemplo, a armadura de tração da laje superior e da laje de fundação de depósitos quando as paredes 
resistentes de contenção produzem esforços de tração nas lajes. 

Juntas de dilatação 

4356BO valor limite (separação mínima para que assim o considere o programa) de junta de dilatação foi 
estabelecido em 6 cm. Quando se têm ativada a opção de indeformabilidade das lajes o programa 
considera grupos independentes. 



Cálculo com ou sem eixos geométricos 

4357BNa caixa Cálculo>Esforços>Opções... existe uma opção de Cálculo segundo eixos geométricos das barras 
que permite ativar ou desativar este tipo de cálculo. Se esta opção está desativada, o cálculo efetua-se tal 
como se realizava com versões anteriores à versão 3.2 do programa. Modificar esta opção implica perder 
todos os resultados de esforços, comprovação e armadura da estrutura. 

4358BNota: Se além desta opção, também se ativa a opção Lajes horizontais indeformáveis no seu plano, os 
eixos geométricos das barras incluídas numa laje horizontal mudam-se para o plano dessa laje. Desta 

forma, os eixos geométricos de todas as vigas de uma laje estarão situados num mesmo plano, que é o 
que se considera indeformável. Se não se fizesse assim, cada viga teria o seu eixo geométrico a uma cota 
diferente em função da sua altura, e não se poderia estabelecer uma condição de indeformabilidade 
conjunta. 

Consideração das dimensões do pilar em lajes fungiformes aligeiradas e 
em lajes maciças 

4359BO  modela as lajes fungiformes aligeiradas e as lajes maciças como um conjunto de barras 

(nervuras) em duas direções ortogonais. Nas anteriores versões, a ligação dos pilares com as lajes 
fungiformes aligeiradas e com as lajes maciças eram modeladas através de um ponto, coincidente com o 
nó do pilar, unindo-se às nervuras adjacentes mediante barras. Quando os pilares possuem dimensões 
importantes, passou-se a modificar a sua modelação para considerar na armadura da laje só os momentos 
negativos que não estão na zona definida pelo pilar (ou seja não são contabilizados os momentos negativos 
em toda a área interior do pilar, para o cálculo das armaduras da laje), e todos os nós existentes na 
intersecção das nervuras com o perímetro do pilar e os nós interiores ao pilar, mantêm as suas distâncias 
inalteráveis comportando-se como um corpo rígido. 

4360BO  permite considerar, de forma opcional, que a parte da laje fungiforme aligeirada ou da laje 

maciça situada sobre o pilar é infinitamente rígida, considerando para tal as dimensões reais do pilar e o 
posicionamento da secção no momento do cálculo. Isto faz com que no interior desta zona da laje, não 
existam esforços, e por isso, as nervuras e as vigas que concorrem no pilar serão armadas com os esforços 
existentes na face do pilar. Para realizar esta modelação, o programa cria novos nós na intersecção das 
nervuras e/ou das vigas com as faces dos pilares. 

4361BEsta consideração só é admitida quando existem lajes fungiformes aligeiradas ou lajes maciças, tanto 
horizontais como inclinadas. 

Cálculo de esforços considerando as dimensões do pilar 

4362BNa caixa de diálogo Cálculo>Esforços>Opções... existe a opção Consideração da dimensão do pilar em 

lajes fungiformes aligeiradas e em lajes maciças que permite ativar ou não esta opção. Esta opção é 
independente da Indeformabilidade axial de lajes horizontais no seu plano, podendo assim estarem 
ambas, uma das duas ou nenhuma delas ativadas. 

Fator multiplicador da rigidez axial de pilares 

4363BPermite multiplicar a rigidez axial de todos os pilares, ou seja, o termo E·Ax/L da matriz de rigidez da 
barra, por um determinado fator com valor compreendido entre 1,0 e 100,0. Um valor de 1,0 significa que 
não se aumenta a rigidez axial dos pilares, utilizando o valor do termo Ax da base de perfis. Um valor 
habitual desta opção pode estar entre 2,0 e 5,0.  



 

4364BNesta versão adicionou-se a possibilidade de definir 2 fatores multiplicadores independentes em função do 
material: 

◼ 6832BPilares de Betão. Pré-definido o valor é de 2,0 

◼ 6833BPilares de outros materiais. Pré-definido o valor é de 1,0 

◼  

4365BA utilidade desta opção é fundamentalmente aplicável a pilares de betão, quando se pretende evitar o 
efeito de encurtamento dos pilares. Quando se utiliza em betão valores dentre 2,0 a 5,0, os pilares são 
menos indeformáveis no seu eixo longitudinal, pelo que o encurtamento vertical dos nós inferior e superior 
dos mesmos será menor. Esta opção aumenta os momentos negativos nas vigas de pisos altos. 

Método de cálculo 

5926BEliminaram-se os métodos de cálculo de esforços clássicos de cálculo de esforços “Avançado”, “Clássico” 
e “Iterativo”, deixando apenas o método de “Altas Prestações”. O motivo é a pouca utilidade de dispor 
de outros métodos de cálculo de esforços, que são consideravelmente mais lentos comparativamente 
com o de “Altas prestações”. 

Deslocamentos e imperfeições iniciais 

4366BNo caso de utilizar a regulamentação europeia EN 1993-1-1:2005 (EC3), no seu artigo 5.3 Imperfeições 
estabelecem-se valores a considerar para as imperfeições geométricas globais de fabricação e montagem.  

4367BDefine-se um limite para o desaprumo a partir da seguinte equação: 

 

mh  = 0   4368B,,  
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4369BDesta forma obtém-se um resultado do tipo, um comprimento dividido entre um valor X que é o que se 
utiliza para definir o deslocamento na função Cálculo>Esforços>Opções... 

 

 

 



4370BNa caixa de opções de cálculo, Deslocamento inicial que aparece no canto inferior direito da caixa de 
diálogo, permite definir os diferentes parâmetros relativos a um deslocamento/desaprumo inicial na 
estrutura. 

Opção    Descrição 

1185BDefinir um deslocamento linear inicial  

1186BAo selecionar esta opção, pode indicar ao programa se quer ter em 
conta um desaprumo inicial. Esta opção ativa/desativa o resto das 
opções de desaprumo inicial deste grupo. 

1187BValor (Horiz./Vertical) Permite introduzir o valor do desaprumo (Φ). 

1188BDirecção Permite selecionar a direção em que se aplicará o desaprumo. É 
importante ter em conta que se deve analisar a estrutura em várias 
direções com a finalidade de definir a direção mais crítica. 

1189BAdicionar o deslocamento em listagens e  

1190BGráficos de deslocamentos  Ativa/desativa a inclusão dos dados referentes ao deslocamento 
nas listagens e gráficos de deslocamentos. 

1191BCota com desaprumo nulo Permite definir a cota da estrutura cujo desaprumo é nulo. Este 
valor é necessário para poder mostrar o correspondente 
desaprumo nas listagens e gráficos. Em termos gerais coincide com 
a cota de fundação. 

 

4371BNo caso das imperfeições de carácter local, o procedimento de cálculo e comprovação das mesmas, 

descrito no EC3. 

4372BFinalmente deve ser comprovado que a suposição em relação à direção mais crítica de deformação, que 
foi feita inicialmente está correta. Uma forma rápida e simples de o fazer, será analisando o gráfico de 
deslocamentos. 

4373BNeste artigo 5.3 do EC3, define-se a forma de estudar estas imperfeições através de introdução de Ações 
equivalentes. Este é o método que o programa aplica e que se representa de seguida. 

 

 

4374BComo se pode ver na imagem anterior, devem considerar-se dois tipos de efeitos, o primeiro deles é o 
próprio desaprumo (deformações globais da estrutura), quer dizer o grau de inclinação inicial (Ф) que sofre 
toda a estrutura devido à execução em obra da mesma; o segundo é a deformação em arco dos pilares 
(deformações locais de cada barra) devidas ao peso próprio da estrutura e geralmente, aos esforços axiais 
de compressão que atuam sobre eles. 



 

4375BNeste caso as imperfeições de arco, como já se comentou anteriormente, o método descrito na 
regulamentação EC3 é a implementada em Tricalc, que consiste em obter um deslocamento e0 a partir da 
curva de encurvadura de cada pilar. Como Tricalc realiza o cálculo através do método elástico global, os 
valores que adota são os que se impõem na primeira fila da tabela 5.1 Design values of local bow 
imperfections e0/L. A partir deste deslocamento calculam-se as Ações equivalentes através da seguinte 
equação: 
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4376BSempre que se selecione a opção Considerar as imperfeições locais (Imperfeições em arco).  

realiza o cálculo tendo em conta estas imperfeições locais. Portanto é o utilizador, que tendo em conta o 
anteriormente referido, deve decidir sobre a consideração ou não destes efeitos. 

4377BNo caso da regulamentação REBAP, no seu artigo 63.2, estabelecem-se deformações mínimas locais para 
cada barra, como a REBAP não faz referência às imperfeições globais, nesse caso aplica-se o método citado 
anteriormente. 

Cálculo de 2ª Ordem real 

4378BNo grupo de opções de Método de cálculo pode selecionar a opção Cálculo de 2ª Ordem e o botão 
Parâmetros com as suas opções.  

 

 

 

4379BSe indicar ao programa que pretende realizar um cálculo aplicando o método de 2ª Ordem, pode configurar 
vários parâmetros de análise de 2ª Ordem, incluídos na seguinte caixa de diálogo: 

 



 
 

4380BA utilidade das opções que aparecem é: 

Opção Descrição 

1192BBetão Permite indicar ao programa que se pretende aplicar o cálculo de 
2ª Ordem aos elementos de betão. 

1193BAço Permite indicar ao programa que se pretende aplicar o cálculo de 
2ª Ordem aos elementos de aço. 

1194BMadeira Permite indicar ao programa que se pretende aplicar o cálculo de 
2ª Ordem aos elementos de madeira. 

1195BOutros/CTE Permite indicar ao programa que se pretende aplicar o cálculo de 
2ª Ordem ao resto dos elementos. 

1196BE.L.U. Permite indicar ao programa que se pretende aplicar o cálculo de 
2ª Ordem às combinações de Estado Limite Último. 

1197BE.L.S. Permite indicar ao programa que se pretende aplicar o cálculo de 
2ª Ordem às combinações de Estado Limite de Serviço. 

 

4381BNo grupo Limitar o número de combinações de cada material e estado às que se aplique, são incluídas 
duas opções: 

1198BEm Ordem do deslocamento Horizontal 



 

 1199BAtravés desta check-box ativa-se o campo que se encontra à sua 
direita, onde se pode definir o número a comprovar através da 
análise de 2ª Ordem, em função do seu deslocamento horizontal, 
ordenando as combinações de maior ou menor deslocamento. Se 
não se ativar a opção comprovam-se todas as combinações de 2ª 
Ordem. 

1200BEm Ordem do axial vertical Através desta check-box ativa-se o campo que se encontra à sua 
direita, onde se pode definir o número de combinações a 

comprovar através da análise de 2ª Ordem, em função do axial 
vertical, ordenando as combinações desde o maior para o menor 
deslocamento. Se não se ativar a opção comprovam-se todas as 
combinações de 2ª Ordem. 

 

 

4382BCada uma destas opções funciona de maneira similar, já que em ambas se ordenam todas as combinações 
obtidas em 1ª ordem utilizando dois critérios: 

◼ 6834BPela magnitude do deslocamento horizontal dos nós. 

◼ 6835BPela magnitude da reação vertical da estrutura. 

4383BUma vez ordenadas, seleciona-se o número de combinações especificado em cada opção (ou todas se não 
se especificar nada), para realizar com elas a análise de 2ª Ordem. No caso de alguma combinação 
aparecer repetida em ambas as listas, só se calcula uma vez. 

 

4384BPara que o utilizador tenha informação sobre o número de combinações totais da estrutura e do número 
de combinações que requerem ser analisadas com as opções selecionadas, mostram-se 2 dados no grupo 
Número de diferentes combinações a estudar pelo programa com estas opções: 

◼ 6836BSem limitar o seu número inclui o número de combinações se não forem limitadas através da 
opção Limitar o número de combinações de cada material e estado às que se aplica 

◼ 6837BLimitando o seu número inclui o número de combinações que se realizam com as opções 
fixadas 

 

4385BNo grupo Precisão de cálculo encontra-se a opção: 

1201BMáxima diferença de deslocamentos com a iteração anterior (mm)  

 Através deste campo pode ser definido o limite para o incremento 
de deslocamento entre uma iteração e a anterior, de forma que 
quando esta diferença for menor que o limite fixado neste campo, 
o cálculo de 2ª ordem com essa combinação dá-se por finalizado. 

4386BPara considerar as barras definidas como tirantes existe a opção: 

1202BTer em conta que as barras definidas como tirante só trabalham à tração 

 Esta opção deve ser ativada para que as barras às quais se tenham 
definido como “tirantes” sejam eliminadas das combinações em 
que trabalham à compressão. 

1203BConsiderar que os pontos das lajes de fundação que se levantam não transmitem tensões ao terreno 

 1204BOpção que permite não considerar, em cada combinação de 
esforços em estudo, os apoios das lajes de fundação que trabalhem 



à tração, para que assim não transmitam tensões do terreno ‘para 
cima. 

 

4387BA base das opções Limitar o número de combinações de cada material e estado às que se aplica, as 
combinações que o programa considera para o dimensionamento e comprovação de elementos são: 

4388BInclui nestas filas, como identificadores, as letras A, B, C e D, que têm o seguinte significado: 

◼ 6838BA: Envolvente das combinações dos resultados obtidos a partir do cálculo de 1ª Ordem, com 

os mesmos valores, portanto, como as versões anteriores. 

◼ 6839BB: Envolvente das combinações dos resultados obtidos a partir do cálculo de 2ª Ordem, só 
das combinações consideradas de 2ª Ordem. 

◼ 6840BC: Envolvente das combinações dos resultados obtidos a partir das combinações calculadas 
de 1ª Ordem, que não se tenha calculado por 2ª Ordem. Os resultados das combinações C, 
são os de “A-B”. 

◼ 6841BD: Envolvente das combinações que mostram a envolvente de todas as combinações, ou seja, 
de todas as calculadas em 1ª Ordem mais todas as calculadas em 2ª Ordem mais todas as 
calculadas em ambos. 

4389BAs linhas destes quatro identificadores (A, B, C e D) mostram-se sempre, tanto na listagem em formato 
completo como reduzido. As combinações D são as utilizadas na armadura e comprovação dos elementos 
da estrutura, por serem as mais desfavoráveis. 

 
4390BGráfico que mostra as combinações segundo o critério das listagens 

Quando se acede às opções de cálculo de esforços em 2ª ordem e se pretende limitar o número de 
combinações a estudar, o programa podia tardar um tempo significativo a recalcular e mostrar o número 
de combinações da casa Limitando o seu número, especialmente em estruturas de tamanho apreciável e 
quando se seleciona a opção Em função do axial vertical. 



 

 
Para solucionar este problema, nesta versão adicionaram-se duas novas funcionalidades: 

◼ Adicionou-se uma opção Mostrar junto à casa que mostra o número de combinações distintas que se 
calcularão com as opções atuais, de forma que se estiver desativada, não se calculará esse número e 
a casa mostrará ‘---’. 

◼ Enquanto se calcula o número de combinações distintas que se calcularão com as opções atuais, 
aparece uma janela emergente com uma linha de progresso e um botão Cancelar, que permite cancelar 
o seu cálculo a qualquer momento. 

Considerações acerca do cálculo de 2ª Ordem real 

4391BNas diferentes regulamentações definem-se os critérios que se impõem na consideração dos efeitos de 2ª 
Ordem e procedimentos de cálculo equivalente quando se realiza a comprovação da estrutura frente à 
instabilidade. Para todos os efeitos devem considerar-se estes esforços nas estruturas com carácter 
translacional (nós móveis). 

 
4392BNo caso de estruturas de nós móveis, podem realizar-se diferentes cálculos, que ordenados do menor para 
o maior nível de precisão da análise e em consequência da menor para a maior otimização são: 

◼ 6842BCálculo de 1ª Ordem e opção de encurvadura de nós móveis. 



◼ 6843BCálculo de 1ª Ordem, opção de encurvadura intranslacional (nós fixos) e coeficientes de 
amplificação. 

◼ 6844BCálculo de 2ª Ordem e opção de encurvadura intranslacional (nós fixos). 

 
4393BO cálculo de 1ª Ordem obtém os esforços da estrutura e depois comprova cada barra com os seus 
comprimentos de encurvadura. O que este método de 1ª Ordem não realiza é o equilíbrio da estrutura 
sobre a sua posição deformada, para ter em conta os efeitos da aplicação das forças sobre a estrutura já 
deformada, considerando o trabalho das forças exteriores produzido pela sua aplicação em posições 

deslocadas das inicialmente previstas. Os efeitos de 2ª Ordem relativos aos extremos das barras são os 
denominados efeitos P-Delta ou P e permitem medir a instabilidade da estrutura através de uma análise 

de 2ª Ordem. 

 
4394BPara a consideração destes efeitos P  de 2ª Ordem, existem dois métodos: 

◼ 6845BA modificação dos termos da matriz de rigidez [K] em cada iteração, para considerar a nova 
posição das forças sem modificar os seus valores. 

◼ 6846BA consideração das deformações de cada iteração como uma força exterior adicional, 
mantendo constante a matriz de rigidez e modificando apenas a matriz de Ações da estrutura 
[P]. Este método, pela sua maior facilidade de programação é o utilizado por . 

◼ 6847BSe ativar a consideração de tirantes na estrutura, modifica-se a matriz de rigidez, para eliminar 
estas barras-tirante em cada combinação em que estejam comprimidas. 

 

 
 

5927B2ª Ordem Real: forças P /L que se produzem com um deslocamento   
na aplicação das forças externas 

 
5928BA equação clássica para resolver em 1ª Ordem é: 

  ][][ PdK =
 

Onde, 
5929B[K] é a matriz de rigidez 
5930B[d] é a matriz de incógnitas, incluindo deslocamentos e rotações de cada grau de liberdade 
5931B[P] é a matriz de Ações ou forças externas aplicadas à estrutura 
 



 

5932BEm cada iteração de 2ª Ordem, será necessário resolver o sistema: 
 

  ][][][][ dKPdK G +=
 

 
4395BOnde, 

4396B[K] é a matriz de rigidez sem modificações, exceto no caso de existirem tirantes comprimidos 

4397B[d] é a matriz de deslocamentos e rotações 

4398B[P] é a matriz de Ações ou forças externas aplicadas à estrutura 

4399B[KG] é uma matriz geométrica que considera como forças exteriores as deformações produzidas segundo 
o gráfico anterior, sendo [KG].[d]=[P’], sendo [P’] as forças exteriores adicionais devidas à deformação. 
 

4400BA generalidade do método é aplicado em Tricalc a todas as barras, em qualquer posição do espaço, não 
apenas aos pilares verticais, considerando {d} ={dx, dy, dz} nas suas três componentes espaciais. 

 

4401BTanto a regulamentação espanhola CTE DE SE-A como a europeia Eurocódigo 3 definem, nos seus artigos 
5.3.1 Translacionalidade e 5.2.1 Effects of deformed geometry of the estructure respectivamente, uns 
limites análogos acerca dos efeitos de segunda Ordem a partir dos quais há necessidade de serem 
considerados no cálculo. Estes limites são: 
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   5933BPara o caso da CTE DE SE-A 
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   4402BPara o caso do Eurocódigo 3 

 

4403BOnde, 

7613BHEd   é o valor de cálculo das Ações horizontais totais (incluindo as devidas a imperfeições) no 
piso considerado e em todos os superiores. Coincide com a soma do transverso total de todos os pilares 
do piso. 

 

7614BVEd   é o valor de cálculo das Ações verticais totais no piso considerado e em todos os 
superiores. Coincide com a suma do axial total em todos os pilares do piso. 

 

7615BδH,d   é o deslocamento horizontal relativo do piso, da laje desde o seu nível inferior até o seu 
nível superior. 

 

7616Bh   é a altura do piso. 

 

4404BA regulamentação espanhola de betão EHE, no seu artigo 43.1.1 Campo de aplicação, define um critério 
equivalente aos dois anteriores. Deve considerar-se que os efeitos de segunda Ordem são depreciáveis 
em peças submetidas à compressão em que a perda da capacidade resistente em relação à da secção 
transversal seja menor que 10%. 



4405BNas opções de instabilidade (encurvadura) de paredes resistentes (função Cálculo > Paredes resistentes 

> Opções) é possível indicar diferentes opções para as combinações de primeira(1º) ordem, que para as 
combinações de 2ª ordem. 

 
 

4406BDo mesmo modo que nas armaduras e comprovação de barras de betão, aço e madeira, os coeficientes 
de amplificação indicados nas opções de cálculo de lajes maciças, lajes fungiformes, escadas – rampas, 
lajes de fundação e paredes resistentes não se aplicam nas combinações de esforços estudadas em 1º ou 
em  2ª ordem. 

Aplicação do método de 2ª Ordem 

4407BTendo em conta o referido anteriormente, as diferentes regulamentações definem quatro principais 
procedimentos de cálculo a aplicar, quando os efeitos das distorções horizontais são importantes, 

estruturas de nós móveis, a consideração de 2ª Ordem ou de um método equivalente é necessária: 

◼ 6848BA. Cálculo de esforços de 2ª Ordem real sem comprovação da encurvadura. Para isso devem 
estudar-se em 2ª Ordem fenómenos como a encurvadura lateral e a encurvadura torsional, 
que não é realizada em Tricalc. Devem também considerar-se as imperfeições globais 
(desaprumo) e as imperfeições locais (em arco), ambas exclusivas do aço segundo CTE ou 
EC-3. Este método portanto não é abordável em Tricalc. 

◼ 6849BB. Cálculo de esforços de 2ª Ordem real e comprovação da encurvadura definindo o carácter 
da estrutura como de nós fixos. Deve também considerar-se as imperfeições globais 
(desaprumo) e as imperfeições locais (em arco), ambas exclusivas de aço segundo CTE ou 
EC3. Este método é o que agora pode ser utilizado em Tricalc. 



 

◼ 6850BC. Cálculo de esforços de 1ª Ordem, comprovação de encurvadura com a estrutura definida 
como nós fixos e uso de coeficientes de amplificação. Este método pode utilizar-se também 
em Tricalc 7.0 e era o único utilizado em versões anteriores para considerar algum efeito de 
2ª Ordem de forma simplificada. 

◼ 6851BD. Cálculo de esforços de 1ª Ordem e definição da estrutura como de nós móveis. Este método 
pode utilizar-se em Tricalc 7.0 e era o utilizado em versões anteriores. Os seus resultados são 
menos ajustados que o método descrito em B. 

4408BComo conclusão, as opções C e D disponíveis em versões anteriores podem agora ser substituídas, para 

estruturas de nós móveis, pela opção B, que produz dimensionamentos mais ajustados das barras, para 
além de verificar a instabilidade da estrutura. 

Tempos de cálculo de 2ª Ordem 

4409BA análise de 2ª Ordem requer um esforço de cálculo importante devido à aplicação de um método iterativo 
para cada combinação, até alcançar uma diferença de deslocamentos entre 2 iterações que seja menor 
que o limite fixado. Portanto em estruturas de tamanho considerável, a avaliação de 2ª Ordem de todas 
as combinações permitidas pelo programa, pode requerer um tempo de cálculo elevado.  
Por este motivo é interessante selecionar estas combinações num primeiro cálculo, com a finalidade de 
analisar como se comporta a estrutura e se é necessária a ampliação do método ou não, para considerar 
mais combinações. A velocidade atual de cálculo de Tricalc com o método de Altas Prestações é muito 
elevada, acrescida da possibilidade de utilização de processadores com vários núcleos (2, 4…), juntamente 
com vários processadores e trabalhando a 64 bits. 

4410BComo exemplo orientativo para tempos de cálculo, comentam-se 3 estruturas. Como se pode deduzir deste 
teste, os tempos de cálculo são extremamente curtos, o que faz do cálculo de 2ª Ordem real uma 
alternativa real e rentável para o cálculo de estruturas com Tricalc. 

 

Estrutura A: de 10 pisos, 4 vãos de 6m em cada direção, com lajes aligeiradas: 

4411BO tempo de cada iteração é de 6” a 15”. Para um limite de convergência de 0,01cm, é necessário entre 10 a 30 iterações 

por cada combinação. Para 20 combinações, estes dados representam um tempo médio inferior a 10’ *. 

 
4412BEstrutura A 

 

Estrutura B: de 10 pisos, 4 vãos de 6m em cada direção, com lajes maciças: 

4413BO tempo de cada iteração é de 6” a 15”. Para um limite de convergência de 0,01cm, é necessário entre 10 a 30 iterações 
por cada combinação. Para 20 combinações, estes dados representam um tempo médio inferior a 20’ *. 



 
4414BEstrutura B 

 

4415BEstrutura C: de 6 pisos 8.000m2 e 6 paredes de betão de 720m2, com lajes fungiformes aligeiradas: 

4416BA estrutura tem as seguintes características: 

◼ 6852B6 pisos de 1.331,89 m2 de laje fungiforme aligeirada + laje maciça cada uma (7.991,34 m2 no 
total). 

◼ 6853B6 paredes resistentes de betão de 40m x 18m = 720 m2 de superfície total. 

◼ 6854B42 pilares. 28.719 barras, 16.329 nós + nodos, 51.759 graus de liberdade. 

◼ 6855BAções permanentes + 2 sobrecargas + 4 hipóteses de vento + 4 hipóteses de Sismo. 

 
4417BEstrutura C 

4418BOs tempos de cálculo de esforços, para um limite de convergência de 0,01 cm são: 

◼ 6856BModelação + sismo: 0h 30m 48s 

◼ 6857BCálculo de 1ª ordem: 0h 02m 31s 

◼ 6858BCálculo de 2ª ordem: 0h 10m 31s 

◼ 6859BTempo total:  0h 43m 50s 

◼ 6860BNº de combinações estudadas em 2ª ordem: 160 (Combinações de betão, em ELU, ELU sem 
majorar e ELS). 

◼ 6861BNº de combinações distintas estudadas em 2ª ordem: 59 

◼ 6862BNº total de iterações realizadas: 126 



 

◼ 6863BTamanho do ficheiro de deslocamentos de 1ª ordem: 50.519 KB 

◼ 6864BTamanho do ficheiro de deslocamentos de 2ª ordem: 45.180 KB 

◼ 6865B*Tempos de cálculo obtidos num equipamento Intel Core Duo, 2.20GHz, 2GB memória RAM, 
Windows Vista Business 

4419BComo regra geral, pode considerar, que as diferenças geradas pelo cálculo de segunda Ordem são 
desprezáveis quando o incremento dos deslocamentos entre um ciclo de cálculo e o seguinte, for menor 
que 0,01cm. Portanto pode utilizar esse valor, como limite para finalizar o cálculo. 

4420BComo primeira consideração é importante ter em conta que a regulamentação impõe o cálculo de 2ª 

Ordem só para o caso do Estado Limite Último (E.L.U.), pelo que, apesar de o programa permitir aplicar o 
cálculo também ao Estado Limite de Utilização (E.L.S.), uma forma de otimizar o tempo de cálculo é de 
desativar essa opção. 

4421BTambém, como regra geral, pode considerar, que as diferenças geradas pelo cálculo de 2ª Ordem são 
desprezáveis quando o incremento de deslocamentos entre um ciclo de cálculo e o seguinte for menor que 
0,1cm. Portanto pode utilizar este valor, como limite para finalizar o cálculo. 

4422BPor outro lado, é interessante limitar o número de combinações a comprovar em 2ª Ordem. Para isso pode 
limitar o cálculo a um número reduzido de combinações que possa ser representativo do comportamento 
da estrutura, por exemplo as 5 combinações mais críticas em termos de deslocamentos horizontais e/ou 
de axiais verticais. Ao introduzir o número “N” no campo Em Ordem do deslocamento horizontal e/ou Em 

Ordem do axial vertical o que se faz é indicar ao programa que se pretende avaliar por 2ª Ordem só as 
“N” combinações em que se obtém o maior valor para a soma de todos os deslocamentos da estrutura e 
o maior valor para a soma de todos os axiais verticais respectivamente. Assim, no caso que se preveja que 
a estrutura vá ter uma deformação predominante no sentido vertical, limitamos a 5 (cinco) o número de 
combinações a realizar Em Ordem de axial vertical e a 0 (zero) Em Ordem de deslocamento horizontal. 
Se previsse que as máximas deformações ocorreriam na direção horizontal, então inverteria os valores 
anteriores. 

4423BUma vez calculados os esforços da estrutura em 2ªordem, pode comprovar a magnitude da diferença entre 
os esforços obtidos a partir do cálculo de 1ª Ordem e de 2ª Ordem. Se a diferença é importante podemos 
tomar como bom o cálculo realizado, se esta for pequena seria conveniente realizar um novo cálculo de 
segunda Ordem analisando todas as combinações ou pelo menos, um número grande delas. 

4424BNas listagens de esforços de deslocamentos e nos gráficos, pode selecionar os resultados referentes à 1ª 
Ordem e à 2ª Ordem. Estabelecem-se 4 grupos de valores máximos de combinação: A, B, C e D, que 
incluem valores de 1ªordem e de 2ª ordem e assim são representados nas listagens. Ver 
Resultados>Listagens>Esforços. 



 

 

4425BNa janela de mensagens de cálculo, quando se ativa cálculo de 2ª Ordem, inclui-se o número total das 
combinações a analisar de 2ª Ordem e do progresso do cálculo. No exemplo, existem 41 combinações a 
analisar, se está a ser realiza o cálculo da combinação 35. 

 

Convergência 

4426BSe durante o processo de cálculo de 2ª ordem não seja possível alcançar a convergência para o limite 
fixado, no final do cálculo é apresentada a mensagem:  

 



 

 

4427BSe o limite de convergência fixado for muito pequeno, é possível que se consiga a convergência 
aumentando este limite, mas na maioria dos casos requer-se uma nova conceção da solução estrutural, 
que aumente a rigidez relativamente ao deslocamento: novos elementos, aumento do pré-
dimensionamento… 

 

4428BNa listagem de Equilíbrio apresentam-se as combinações em que não se alcança a convergência. 

 

Efeitos de 2ª Ordem por coeficientes de amplificação 

4429BO programa também permite a consideração de efeitos de 2ª Ordem através da aplicação de coeficientes 
de amplificação ou multiplicação das Ações horizontais de vento e de sismo. Utiliza-se o termo “real” para 
diferenciar o método de cálculo em 2ª ordem considerando a aplicação das Ações na estrutura deformada, 
com o método simplificado que utiliza os coeficientes de amplificação. 

◼ 6866BElementos de betão 

7617BNo caso de barras de betão e lajes de betão de qualquer tipologia, utiliza-se de forma alternativa a 
possibilidade de aplicar os coeficientes de amplificação ou realizar a comprovação de encurvadura, 
como no caso de pilares. 



 

◼ 6867BBarras de Aço laminadas 

7618BNo caso de barras de aço laminado, a aplicação dos coeficientes de amplificação pode ser simultânea 
com a comprovação de encurvadura. 

7619BOs coeficientes de amplificação aplicam-se por hipótese: Vento hipótese 3, Vento hipótese 4, Sismo n 
direção Xg (hipótese 5 e 7 em função da regulamentação), Zg (hipótese 6 e 8 em função da 
regulamentação) e Yg (hipótese 24). Para a determinação do valor dos coeficientes de amplificação de 
cada hipótese podem utilizar-se os valores obtidos na listagem de distorções, através da função 
Resultados>Listagens>Esforços>Distorções pilares que avalia a equação. 
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Equilíbrio 

4430BO programa comprova o equilíbrio que deve existir em cada um dos nós da estrutura, e entre as Ações e 
as reações nos apoios e molas obtidas no cálculo de esforços. Se for produzido um desvio maior do que o 
definido em Cálculo>Esforços>Opções... (100 Kg ou 0,1 mT pré-definido), apresenta uma mensagem. 
Com a função Cálculo>Esforços>Equilíbrio... obtêm-se a seguinte informação: 

◼ 6868BOs nós que apresentam um desequilíbrio de forças e momentos com indicação do desequilíbrio 
e a hipótese da ação que o produz. 

◼ 6869BO máximo desequilíbrio existente de forças e momentos em nós. 

◼ 6870BO desequilíbrio de forças geral da estrutura (Ações menos reações) em cada hipótese de ação. 

◼ 6871BA soma total de Ações sobre a estrutura, por hipóteses de Ações. 

◼ 6872BA máxima e mínima tensão no terreno, sempre que existam lajes de fundação ou vigas 
flutuantes. 



 

4431BNem todos os desequilíbrios denotam um erro na geometria; podem ser devidos a erros de 
arredondamento (barras unidas de rigidez diferente), ou simplesmente o máximo desequilíbrio admissível 
de forças (1 kN pré-definido) ser insignificante em estruturas que suportem várias centenas de kilonewtons. 

4432BOs erros de geometria que provocam erros de equilíbrio mais frequentes são devido a estruturas ou zonas 
de estruturas que formam algum tipo mecanismos: o exemplo mais frequente é o de uma consola 
articulada ou estruturas totalmente articuladas sem nenhum tipo de rigidez entre elas. 

Mensagem "Estrutura desequilibrada" 

4433BO aparecimento desta mensagem significa que em algum nó existem valores de forças ou momentos 
maiores que os limites especificados na caixa de opções de cálculo e/ou que o equilíbrio geral entre as 
Ações aplicadas e as reações obtidas forem maiores que os limites estabelecidos nessa caixa de opções. 
Para considerar como importante esta mensagem deve de considerar: 

◼ 6873BÉ possível que os limites de equilíbrio definidos na caixa de opções sejam muito restritos e o 
desequilíbrio seja consequência de erros de arredondamento nas operações matemáticas. 

◼ 6874BA utilização da opção de cálculo segundo dupla precisão pode solucionar e fazer diminuir os 
valores de desequilíbrio. 

◼ 6875BOs valores de desequilíbrio que se mostram na função Cálculo>Esforços>Equilíbrio… devem 
de ser comparados com a soma total de Ações em cada um e no total da estrutura. 

◼ 6876BEm alguns casos visualizando o gráfico de deslocamentos observa-se com uma certa claridade 
os nós da estrutura que apresentam problemas de equilíbrio. 

◼ 6877BA definição de ligações articuladas e a utilização da opção de cálculo segundo eixos 
geométricos pode produzir que a torção que se cria nas barras pela excentricidade de 
aplicação das Ações em relação ao centro da secção não possa equilibrar-se se os nós não 
tiverem nenhuma rigidez na união aos momentos torsores (Gx). 

Cálculo Automático 

4434BAo selecionar Cálculo>Cálculo Automático aparece agora uma caixa de diálogo como a da figura na qual 
se deve indicar o tipo de cálculo que se deseja realizar: 



 

4435BExistem agora dois modos de cálculo automático: 

1205B1 vez Com esta opção realiza-se um único ciclo de cálculo das partes que se indicam no grupo 
Calcular, independentemente de que se produzam ou não erros de cálculo ou armadura. 

1206BRecursivo Equivale ao que se realizava no cálculo automático até esta versão, caso se produzissem 
erros no cálculo da armadura de barras ou na comprovação de seções, realiza-se um novo 
dimensionamento e cálculo até que não se produzam erros ou não seja possível encontrar 
uma secção maior. 

4436BNo grupo Calcular é possível indicar as partes das quais se realizará cálculo e comprovação. Aparecerão 
desativadas as opções que correspondam a elementos não definidos na estrutura atual. 

4437BO Cálculo Automático consiste em: 

◼ 6878BUma vez introduzidos todos os dados de uma estrutura, geometrias, Ações, pré-
dimensionamento, coeficientes, etc., é possível solicitar o cálculo em modo automático. 

◼ 6879BEm primeiro lugar, se não foi realizado o cálculo dos esforços, o programa passa a realizá-lo. 

◼ 6880BUma vez finalizado o cálculo dos esforços,  passa a calcular as armaduras das barras 

de betão da estrutura (se as houver). 

◼ 6881BPara toda a secção de betão insuficiente, o programa aumenta-a, seguindo os critérios 
derivados das opções de pré-dimensionamento, e volta a realizar o cálculo das armaduras. 
Note que, nesta fase se estão a calcular as armaduras das barras da estrutura com os esforços 
provenientes do pré-dimensionamento inicial, não do pré-dimensionamento atual. Este 
método trata de avaliar de forma aproximada, sem necessidade de recalcular a estrutura, a 
aptidão da secção proposta para os esforços calculados. 



 

◼ 6882BUma vez que todas as seções de betão sejam suficientes,  passa a realizar a 

comprovação de seções dos perfis metálicos (se os houver). Se alguma barra fica invalidada, 
o programa aumenta a sua secção da mesma forma que faria a função Subir Seções. 
Posteriormente realiza-se de novo a comprovação dos perfis para os mesmos esforços. 

◼ 6883BUma vez que todas as seções de betão e perfis metálicos sejam suficientes, o programa realiza 
um novo cálculo de esforços para voltar a comprovar finalmente as barras com os esforços 
derivados de uma análise com a sua secção real. Como medida de segurança, não é possível 
em nenhum caso obter resultados de barras que tenham sido comprovadas com esforços 

provenientes de cálculos realizados com pré-dimensionamento diferente. Se depois deste 
segundo cálculo, alguma secção fosse insuficiente, repetir-se-ia o processo desde o ponto 4. 

◼ 6884B  procede ao cálculo dos muros de cave que se tenham definido. 

◼ 6885B  procede ao cálculo das fundações (sapatas, e lintéis de fundação). 

◼ 6886BProcede-se ao cálculo dos planos de desenhos, tanto os das cotas horizontais como os planos 
pré-definidos. 

◼ 6887B  calcula as lajes aligeiradas definidas. 

◼ 6888B  e  calcula as armaduras das lajes fungiformes aligeiradas e das lajes 

maciças. 

4438BO processo descrito anteriormente realiza-se sem intervenção nenhuma do utilizador. Dependendo do pré-
dimensionamento inicial, o processo requer mais ou menos ciclos de cálculo. 

4439BPossíveis mensagens de advertência que aparecem quando se utiliza o cálculo automático como por 
exemplo: "Estrutura NÃO equilibrada. Rever Geometria!" ou "A ficha da laje selecionada corresponde a 

uma regulamentação diferente da estrutura", desaparecem passado 1 minuto, não interrompendo o 
processo de cálculo. 
 

  

2413BRecomendação 
 

4440BNão utilize indiscriminadamente este comando. É aconselhável realizar pelo menos 
e com cada estrutura, um cálculo de esforços, de armaduras, de seções, etc. de 
forma manual estudando e corrigindo os possíveis erros de armaduras, de 
comprovação de seções, etc. que se podem produzir. 

  

Informação de cálculo 

4441BObtém-se no ecrã a informação das operações efetuadas e os resultados obtidos durante o processo de 
cálculo, uma vez finalizado o mesmo através da utilização da função Cálculo>Cálculo Automático. 



 

4442BNesta caixa aparecem os ciclos de cálculo utilizados tanto no cálculo de esforços como para cada tipologia 
calculada, assim como o número de erros detetados em cada uma delas. Como mostrado neste exemplo 
1 Cálculo(s) de Seções de aço: 94 Erros(s) indica que se realizou um ciclo de comprovação e que existem 
7 barras com algum erro detetado. 

4443BNas tipologias onde foram detetados erros será necessário solicitar a listagem de erros associada a essas 
tipologias, para detalhar informação sobre os mesmos. 

Ver erros 

4444BDentro do menu cálculo existe uma função Ver erros que centraliza na janela de listagens todos os erros 
de cálculo de armaduras e comprovação de uma barra, sapata, placa de ancoragem, maciço de 
encabeçamento, ábaco, viga de laje, nervura, laje, vigota ou parede, quando se seleciona qualquer destes 
elementos. 

 

 



 

 

Cálculo de esforços com sismo 

4445BSe na caixa de opções das Ações ativou a ação sísmica pelo método dinâmico e ainda não estão 
recalculados os modos de vibração, ao calcular os esforços aparecerá a seguinte mensagem: 

 

4446BSe responder afirmativamente, procede-se ao cálculo de esforços utilizando os modos de vibração 
calculados pela última vez, ainda que possam não ser os apropriados para a estrutura que se deseja 
calcular nesse momento. Pode, se o desejar, recalcular a ação sísmica (comando Ações>Int. Ações 

Sísmicas) previamente. 

4447BSe na caixa de opções das Ações ativou a ação sísmica pelo método dinâmico mas não foram ainda 
calculadas as Ações sísmicas, em nenhum momento, aparecerá a mensagem "É necessário calcular as 

Ações sísmicas", cancelando-se o cálculo de esforços. Deve calcular as Ações sísmicas (comando 
Ações>Ações Sísmicas) ou desativar as Ações sísmicas. 

4448BSe realizar um cálculo automático e na caixa de opções das Ações ativou a ação sísmica pelo método 
dinâmico, o programa calcula as Ações sísmicas antes de cada recalculo de esforços. 

Distorções horizontais 

4449BO programa permite a consideração dos efeitos de 2ª Ordem através de um cálculo de 2ª ordem real, 
assim como através da amplificação das Ações de vento e sismo a partir da aplicação de uns coeficientes. 



4450BO método a aplicar e as condições segundo as quais se têm de considerar, definem-se no capítulo 
Considerações acerca do cálculo em 2ª Ordem real. Também no caso de aplicar coeficientes de 
amplificação, podem utilizar-se os valores obtidos através da listagem de distorções 
(Resultados>Listagens>Esforços>Distorções pilares), para calcular esses coeficientes. 

4451BA listagem apresenta o valor da equação: 
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7620Bonde,  

1207BP  é o valor da força vertical de compressão de uma combinação. 

1208Bdhi  é o valor do deslocamento horizontal na direção da ação considerada produzida numa combinação 
em que intervém a ação considerada. 

1209BVhi  é o valor da força horizontal na direção da ação considerada produzido numa combinação em que 
intervém a ação considerada. 

1210BH é a altura do piso ou do pilar considerado. 

7621BSe na função da listagem de distorções selecionarmos somente um pilar, obtêm-se os valores de Qi 
somente para esse pilar. Caso se realize uma seleção múltipla de todos os pilares de um piso, obtém-
se o valor envolvente de Qi de todo o piso. O valor envolvente de Qi calcula-se acumulando os valores 
de P, dh e V por hipóteses, realizando a envolvente de todas as combinações e estudando em qual das 
combinações se produz o maior valor de Qi. 

7622BSegundo AISC-LRFD, capítulo C1, o valor do coeficiente de amplificação B2 , pode obter-se a partir de 

Qi , segundo: 
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7623BNa listagem de distorções representam-se os seguintes dados: 

1211BBARRA/COTA No caso de selecionar só um pilar é o número do pilar. No caso de selecionar mais de 
um pilar é o valor da cota inferior dos pilares. 

1212BH(cm)  Altura do(s) pilar(es) selecionado(s). 



 

1213BHIP.  É a hipótese considerada, sendo W3 a hipótese de vento 3, W4 vento na hipótese 4, 
E5 e E7 sismo na direção Xg, E6 e E8 sismo na direção Zg. 

1214BCOMB É o número da combinação que se está a representar. Caso selecione a opção 
Completo nas opções de listagens, representam-se os valores de todas as 
combinações. A Listagem de Combinações recolhe as hipóteses que se combinam em 
cada uma das combinações que realiza o programa. 

1215BP É o valor da ação vertical com o sentido Yg- do pilar ou pilares selecionados, nessa 
combinação. 

1216BV É o valor da força horizontal na direção e sentido da hipótese (W3,W4,E5…) de que se 
trate. As direções de vento W3 e W4 são as definidas na caixa de definição de Ações 
do vento, e que se confirmam nesta função. As direções de E5-E7 e E6-E8 são sempre 
os eixos Xg e Zg respectivamente. 

1217Bd É o deslocamento do pilar ou pilares selecionados na direção e sentido da hipótese 
considerada 

1218Bfact No caso de, na combinação existirem duas ou mais Ações horizontais, este fator é 
utilizado para repartir o deslocamento entre as distintas hipóteses, de forma a que o 
produto d.fact seja o deslocamento total do pilar ou pilares. Quando só intervém uma 
hipótese o seu valor é 1.00. 

1219BQ=Pd/Vh É o valor da operação com os valores de cada linha. 

1220BD' Indica o valor de d afetado pela ductilidade definida ao calcular o sismo. 

1221BFact' Indica o valor de d afetado pela ductilidade definida ao calcular o sismo. 

1222BQ' Indica o valor de d afetado pela ductilidade definida ao calcular o sismo. 

Cálculo>Materiais 

4452BNa caixa de diálogo de Cálculo>Materiais… o separador Betão armado inclui a possibilidade de selecionar 
diferentes grupos de elementos para atribuir os seus materiais. Para as barras, existe o grupo de Vigas e 

diagonais; lajes maciças e outro grupo diferente para Pilares e Consolas curtas. Desta forma podem ser 
atribuídas diferentes tipos de betão e de aço para vigas e pilares na mesma estrutura.  

Diferencia-se o tipo de aço da armadura longitudinal (de flexão) do tipo de aço da armadura transversal 
(de corte) em todos os elementos de betão armado do programa e para todas as normativas. Por exemplo, 
para a definição dos materiais de vigas de betão através da função Cálculo > Materiais… na norma 
brasileira, a caixa de diálogo tem o seguinte aspeto: 



 
Observe-se que no grupo correspondente à armadura transversal (estribos), existe uma opção denominada 
Igual à longitudinal, que permite considerar o caso frequente em que ambas as armaduras são do mesmo 
tipo de aço. 

De forma similar também se modificou a definição de materiais das lajes unidirecionais in situ. Por exemplo, 
na norma EN 1992 aparece como: 



 

 

Repercussões no cálculo da armadura 

Deve ter-se em consideração que, na grande maioria das normas de betão (EHE-08, EN 1992-1-1, ACI 
318M-11…) limita-se o valor máximo do limite elástico (limite de cedência ou de fluência) a considerar no 
aço dos estribos a um valor ao redor dos 420 MPa (consoante cada norma), pelo que selecionar um aço 
com maior limite elástico que esse para os estribos, não melhorará em nada a resistência ao 
transverso(corte) da peça. 

Modificações nos desenhos de armadura 

Se o aço da armadura longitudinal é o mesmo que o da armadura transversal, não existirão modificações 
nos desenhos de armadura comparativamente a versões anteriores do programa. Se, pelo contrário, são 
diferentes, as modificações serão: 

◼ Alteração de quadro de materiais para indicar ambos os tipos de aço: 



 

◼ Alteração das tabelas de armaduras, tanto as que se mostram nos desenhos de armadura como a tabela 

global de fabricação que aparece em Resultados > Fabricação > Ver tabela global de fabricação para 
contemplar estes diferentes tipos de aço. 

 

◼ Alteração do Relatório de Dados de Cálculo, para refletir ambos os tipos de aço. 

◼ Adicionam-se nas legendas os campos referentes ao tipo de aço e resistência característica à tração 
dos estribos / cintas. 



 

 
 

 
 

 



Capítulo 13  

Resultados 

Introdução 

4453BNeste capítulo explicam-se os diferentes tipos de resultados que se podem obter do cálculo de esforços. 
Depois de ter estudado este capítulo será capaz de:  

◼ 6889BObter listagens de deslocamentos dos nós, de esforços em barras, de reações nos apoios, e 

de esforços em seções interiores de uma barra. 

◼ 6890BObter gráficos de deslocamentos, diagramas de momentos, de esforços transversos e de 
esforços axiais. 

◼ 6891BModificar as opções de impressão das listagens e dos gráficos. 

Listagens 

 



 

4454BAs listagens que se obtêm ao selecionar as funções do menu Resultados>Listagens aparecem numa janela 
de listagens na parte inferior do ecrã, que igualmente pode ser flutuante ou estar fixada nos bordos da 
janela da aplicação. Esta janela é composta por uma barra de ícones, uma barra de títulos, uma zona ativa 
de dados e vários separadores correspondentes a cada uma das listagens solicitadas até esse momento. 

4455BPara modificar o tamanho desta janela deve-se deslocar a janela até que se converta em flutuante, dentro 
da janela da aplicação. Uma vez modificado o seu tamanho pode voltar a fixar novamente nos bordos da 
janela.  

 

4456BConsoante se vão solicitando as distintas listagens com as funções do menu Resultados>Listagens, vão-
se criando novos separadores correspondentes a cada uma das listagens, as quais levam associados os 
títulos dos campos de dados de cada uma. 

4457BNas listagens de esforços, deslocamentos, reações, combinações, etc., indica-se agora se correspondem a 
hipóteses de ação majoradas ou não. Nas listagens de deslocamentos, reações e combinações, indica-se 
ainda se correspondem a um Estado Limite Último ou de Serviço, e o Material a que correspondem as 
Combinações realizadas. 

4458BOs ícones que se podem utilizar nesta janela de listagens são: 

 

 1223BPermite imprimir a listagem atualmente exibida na janela de listagens. 

  1224BPermite exportar a listagem atualmente exibida na janela para os formatos Documento HTML/XML 

(*.htm), Documento de Microsoft Excel (*.xls) ou ASCII delimitado (*.txt). 

  1225BPermite modificar o tipo de fonte de forma particular para cada listagem. 

  1226BPermite modificar a cor do fundo dos campos de cada listagem. 

  1227BPermite modificar a cor do texto de cada listagem. 

 1228BPermite modificar a cor das linhas dos campos de cada listagem. 

 1229BDesenha as linhas da quadrícula, linhas e colunas, de cada listagem. 

 1230BDesenha só as linhas horizontais, linhas, da quadrícula de cada listagem. 



 1231BDesenha só as linhas verticais, colunas, da quadrícula de cada listagem. 

 1232BOculta as linhas de todas as linhas e colunas.  

 1233BAtribui as opções da listagem atualmente exibida a todas as listagens atualmente existentes na 

caixa de listagens. 

 1234BNas listagens em que é possível modificar o pré-dimensionamento das barras, como as listagens de 

erros de armadura, aparece este ícone disponível. 

 1235BLocalizar a barra correspondente ao número introduzido. 

 1236BElimina a marca de erro da armadura das barras. 

  1237BPermite modificar as opções particulares. 

4459BA janela de listagens tem associado um menu contextual que se obtém pressionando o botão direito. As 
funções disponíveis são Limpar, Ocultar e Eliminar, as quais se aplicam só à listagem exibida em cada 
momento. 

4460BO programa permite obter as seguintes listagens: 

◼ 6892BListagem de geometria. 

◼ 6893BListagem de Ações. 

◼ 6894BListagem do pré-dimensionamento, completo e resumido. 

◼ 6895BListagem de deslocamentos dos nós. 

◼ 6896BListagem de esforços nas barras. 

◼ 6897BListagem de reações nos apoios. 

◼ 6898BListagem de esforços nas barras por seções. 

◼ 6899BListagem de sismo: períodos e frequências. 

◼ 6900BListagem de sismo: deslocamentos modais. 

◼ 6901BListagem de sismo: reações modais. 

◼ 6902BListagem de armaduras de montagem e flechas ( ). 

◼ 6903BArmaduras + Esforços vigas ( ).  

◼ 6904BArmaduras + Esforços pilares ( ).  

◼ 6905BListagem de comprovações de seções metálicas ( ). 

◼ 6906BListagem de Ações nas fundações ( ). 

◼ 6907BListagem de reações nas fundações ( ). 

◼ 6908BListagem de armaduras em sapatas ( ). 

◼ 6909BListagem de armaduras em lintéis de fundação ( ). 

◼ 6910BListagem de vigotas ( ). 

◼ 6911BListagem de muros de cave ( ). 

◼ 6912BListagem de vigas de laje (  e ). 

◼ 6913BArmaduras + Esforços Lajes Maciças (  e ) 

◼ 6914BListagem dos dados de cálculo. 

◼ 6915BListagem da Memória descritiva. 

◼ 6916BListagem de Esforços 2.  



 

◼ 6917BListagem de Distorções de Pilares. 

◼ 6918BListagem de Combinações. 

4461BNa caixa Resultados>Listagens>Opções... existe uma opção que permite definir as características das 
listagens de esforços. Se ativar a opção Por Nº de seções, indica-se o número de seções interiores da barra 
em que se listam valores; para um Nº de seções igual a 2 listam-se valores nos nós inicial e final da barra; 
para um Nº de seções igual a 3 listam-se, para além dos esforços no nó inicial e final, os esforços no centro 
da barra; para um Nº de seções igual a 5 listam-se também os esforços em pontos interiores distantes dos 
nós 0.25 do comprimento da barra (de notar que nas vigas de laje a listagem é feita por troço de viga, 

consoante a malha definida, e não por cada viga de laje). Se ativar a opção Por módulo(cm), listam-se os 
valores em seções interiores separadas pelo módulo introduzido. 

4462BAs listagens são obtidas para cada uma das hipóteses de ação, e para a combinação mais desfavorável, 
positiva (M+) e negativa (M-). 

4463BO cabeçalho das listagens imprime-se no princípio de cada folha. 

Listagens 

4464BA listagem de esforços indica os resultados obtidos a partir do cálculo de 2ª Ordem. Como exemplo mostra-
se a listagem de Esforços, que apesar das modificações do resto das listagens do submenu Esforços são 
análogas às apresentadas, na seguinte listagem. 

 
4465BComo se pode ver na imagem anterior, adicionam-se quatro grupos de linhas em que se mostram as 
envolventes de esforços máximos positivos e negativos de 1ª e 2ª Ordem. Inclui-se nestas linhas, como 
identificadores, as letras A, B, C e D, que têm o seguinte significado: 

◼ 6919BA: Envolvente das combinações dos resultados obtidos a partir do cálculo de 1ª Ordem, com 
os mesmos valores, tal como nas versões anteriores. 

◼ 6920BB: Envolvente das combinações dos resultados obtidos a partir do cálculo de 2ª Ordem, só 
das combinações consideradas de 2ª Ordem. 

◼ 6921BC: Envolvente das combinações dos resultados obtidos a partir das combinações calculadas 
de 1ª Ordem, que não se tenha calculado de 2ª Ordem. Os resultados das combinações C, 
são os de “A-B”. 

◼ 6922BD: Envolvente das combinações que mostram a envolvente de todas as combinações, quer 
dizer de todas as calculadas de 1ª Ordem mais todas as calculadas de 2ª Ordem, mais todas 
as calculadas em ambos. 



4466BAs linhas destes quatro identificadores (A, B, C e D) mostram-se sempre, tanto com a listagem em formato 
completo como reduzido. As combinações D são as utilizadas nas armaduras e comprovação dos elementos 
da estrutura. 

 
4467BGráfico que mostra as combinações a considerar no caso de 2ª Ordem (A, B, C e D) 

 
4468BSe solicitar uma listagem de deslocamentos de um cálculo de 2ª Ordem em E.L.S. (Estado Limite de 
Serviço), só aparecem valores n das combinações B, C e D se fosse selecionado cálculo de 2ª Ordem em 
E.L.S., na caixa Cálculo>Esforços>Opções… Se não for assim, só aparecem valores nas combinações A (1ª 

Ordem). 

     

Listagem de reações 

4469BEsta listagem apresenta os resultados de forma diferente das demais listagens, dada a necessidade de 
conhecer os esforços concomitantes nos apoios. Está composto por 12 linhas, tanto no seu formato 
Completo como no Resumido. As 12 linhas representam os valores concomitantes (produzidos na mesma 
combinação de hipóteses), dos 3 momentos e das 3 forças (Mx,My,Mz,Fx,Fy,Fz), expressos em eixos gerais 
e sem majorar, para os diferentes valores máximos positivos e negativos de cada um deles. Por exemplo, 
a linha com o código Mx+ inclui os valores de (Mx,My,Mz,Fx,Fy,Fz) correspondentes à mesma combinação 

de hipóteses, em que Mx+ tem o seu máximo valor positivo. 

4470BAs linhas com os códigos + e - são as equivalentes às linhas M+ e M-, de outras listagens, e representam 
os valores máximos positivos e negativos dos momentos e forças resultantes em todas as combinações de 
hipóteses, podendo corresponder a diferentes combinações. 

4471BNa coluna Id se mostram os seguintes dados: 

4472BPara as linhas de hipóteses simples, o nome da sua etiqueta 

4473BPara as linhas de envolventes de esforços não se mostra dado algum 

4474BPara as linhas de máximos esforços de cada tipo mostra-se o número da combinação em que ocorre o 
máximo, se não existir esforço de algum tipo determinado aparecerá o símbolo --- 



 

 

4475BComo se pode ver na imagem anterior, adicionam-se quatro grupos de linhas em que se mostram as 
envolventes de esforços máximos positivos e negativos de 1ª e 2ª Ordem, para Mx+, Mx-, My+, My-, Mz+, 

Mz-, Fx+, Fx-, Fy+, Fy-, Fz+ e Fz-. Inclui-se nestas linhas, como identificadores, as letras A, B, C e D, que 
têm o seguinte significado: 

◼ 6923BA: Envolvente das combinações dos resultados obtidos a partir do cálculo de 1ª Ordem, com 
os mesmos valores, tal como nas versões anteriores. 

◼ 6924BB: Envolvente das combinações dos resultados obtidos a partir do cálculo de 2ª Ordem, só 
das combinações consideradas de 2ª Ordem. 

◼ 6925BC: Envolvente das combinações dos resultados obtidos a partir das combinações calculadas 
de 1ª Ordem, que não se tenha calculado de 2ª Ordem. Os resultados das combinações C, 
são os de “A-B”. 

◼ 6926BD: Envolvente das combinações que mostram a envolvente de todas as combinações, quer 
dizer de todas as calculadas de 1ª Ordem mais todas as calculadas de 2ª Ordem, mais todas 
as calculadas em ambos. 

Listagem da Memória descritiva e dados de cálculo 

4476BA Listagem de Memória mostra-se no ecrã, em ficheiros ou em impressora o conteúdo do ficheiro 
XXX_YYY.DOC é fornecido com o programa, sendo que XXX são os caracteres designados à norma 
selecionada (ESP, ESP98, ESP91, POR, BRA, MEX, MEXUSA, ARG, CHI) e o YYY caracteres associados ao idioma 
selecionado (ES, PT, BR, MX, AR, CL, MX, CAT). 

4477BExemplo: MEMOPOR_PT.DOC contêm a memória da Normativa de Portugal com idioma em Português. 

4478BTêm prioridade a norma selecionada em relação a linguagem selecionado, de maneira que se tiver 
selecionada uma norma e se tiver selecionada uma linguagem para a qual não existe documento dessa 
norma, a listagem será mostrada com o primeiro documento existente da norma em qualquer linguagem. 



4479BExemplo: Se trabalhar com a norma MEX com idioma Português e se solicitar a listagem de Memória, 
aparecerá a memória da norma MEX no primeiro idioma que esteja disponível (não se encontrando 
disponível o idioma Português)  

4480BEstes ficheiros são fornecidos em formato DOC, e podem ser modificados e adaptados pelo utilizador 
através do editor de textos WORDPAD ou MS-WORD. Na memória é efetuada a referência à maioria dos 
dados e opções definidas na listagem de dados de cálculo. A memória descritiva é sempre igual, qualquer 
que seja a estrutura, uma vez que faz referência a todo o programa em si. 

4481BA Listagem de Dados de Cálculo contém todas as opções definidas pelo utilizador dentro do programa: 

◼ 6927BCoeficientes de Majoração das respetivas Ações. 

◼ 6928BOpções de Ações utilizadas: vento e sismo. 

◼ 6929BCoeficientes de combinação das hipóteses de Ações variáveis. 

◼ 6930BMateriais utilizados: características e coeficientes de segurança. 

◼ 6931BOpções de armaduras utilizadas, de comprovação de seções, de fundações, de lajes 
aligeiradas, de lajes fungiformes aligeiradas e de lajes maciças. 

4482BOs valores utilizados na listagem são os que o programa tem definido no momento de se solicitar a 
listagem. 

Listagem de Sismo 

4483BA listagem Sismo/Completa permite listar os 30 primeiros modos de vibração de uma estrutura (caso 
existam) com os seguintes dados: frequência angular (rad/s), período (s), frequência própria (Hz), 

aceleração espectral (m/s2), massa participante (%) e massa acumulada participante (%). Alguns destes 
dados são próprios de cada direção de sismo (X, Y, ou Z), enquanto outros são comuns a todas as direções. 

4484BA listagem Sismo>Deslocamentos Modais, que só se pode selecionar depois de calcular os esforços, 
permite obter os deslocamentos e rotações dos nós devidos a cada modo de vibração, seu valor máximo 
de combinação e a envolvente de deslocamentos multiplicada pela ductilidade definida ao calcular o sismo. 
Tenha em conta que os deslocamentos modais sem ter em conta a ductilidade são os pseudo 
deslocamentos que produzem os esforços do sismo (os que devem ter-se em conta num cálculo de esforços 
em regime elástico). No entanto, os deslocamentos modais afetados pela ductilidade (que podem ser muito 
maiores os anteriores) são os deslocamentos reais que são esperados durante o sismo e são os que a 
maioria de regulamentações sísmicas limita para garantir que a estrutura não entre em colapso as 
estruturas adjacentes durante o sismo. A Listagem de Deslocamentos modais é guardada em ficheiros de 
extensão *.DESM.TXT. 



 

 

4485BA listagem Sismo>Reações Modais, que só se pode selecionar depois de calcular os esforços, permite 
obter as reações dos nós devidos a cada modo de vibração e o seu valor máximo de combinação. 

4486BNão se podem obter listagens de esforços em nós e listagens de esforços por seções das barras contidas 
em muros de cave. Igualmente não se podem obter listagens de reações nos nós da fundação contidos 
nos muros de cave. Os esforços com os quais se calculam os muros de cave e as suas sapatas estão 
explicados no capítulo correspondente deste manual, e são: o impulso do terreno, o da água, o das 
sobrecargas na parte superior do muro, as reações dos nós da fundação dentro do muro e os esforços nos 
pilares que partem da parte superior do muro. 

Listagem de Tensões em Nodos 

4487BVer capítulo 25 Paredes resistentes. 

Listagens de deslocamentos, reações e combinações 

4488BAo solicitar uma das listagens, aparecerá uma caixa de diálogo como a da figura na qual se deve definir: 

 

◼ 6932BO Estado Limite (Último ou de Serviço) a que corresponderá a listagem. 

◼ 6933BQuando se seleciona o Estado Limite Último, caso se deseje que as diferentes hipóteses de 
Ações sejam afetadas pelos correspondentes coeficientes de majoração ou não. 

◼ 6934BO material a que corresponde a combinação de hipóteses. 

4489BEm qualquer caso, recorde que as diferentes normas possuem abordagens distintas, pelo que tenha em 
conta o seguinte: 



◼ 6935BAlgumas normas, por exemplo a norte-americana ASCE-7 (utilizada quando se seleciona no 
programa México-USA ou Chile-USA) possui as mesmas combinações para todos os materiais. 

◼ 6936BPara algumas normas, o Estado Limite de Serviço equivale ao Estado Limite Último sem 
majorar as Ações. 

◼ 6937BPara o cálculo da fundação, utilizam-se as reações obtidas no Estado Limite Último sem 
majorar hipóteses e para o material Betão; exceto no caso da Norma Mexicana do Distrito 
Federal, na qual as hipóteses devem majorar-se. 

4490BSe solicitar a listagem de deslocamentos de um cálculo em 2ª Ordem em E.L.S. (Estado Limites de Serviço), 

apenas aparecem valores nas combinações B, C e D se tiver selecionado o cálculo de 2ª Ordem em E.L.S., 
na caixa Cálculo>Esforços>Opções… Se não for assim, apenas aparecem valores nas combinações A (1ª 
Ordem). (Ver capítulo Listagem de Esforços). 

   

Convenção de sinais das listagens de esforços nas barras 

4491BNas listagens de Esforços em Nós, que se obtêm no modo completo através da função 
Resultados>Listagens>Esforços>Esforços em Nós 1 e Esforços em Nós 2, os resultados correspondentes 
às hipóteses simples estão sem majorar. Nos títulos aparece um texto do tipo "Hipóteses sem majorar, 

Combinações majoradas". 

4492BOs Esforços obtêm-se segundo os eixos principais da secção no nó inicial de cada barra (Xp, Yp, Zp). O nó 
inicial de uma barra é o nó de menor numeração; mediante a função Seções>Desenhar>Desenhar Eixos 

pode-se obter o desenho dos eixos locais e principais de todas as barras, no nó inicial. A convenção de 
sinais utilizada é a seguinte: 

X Z

Y

 

5698BEixos principais no nó inicial de uma viga 



 

◼ Esforço Axial (Fx) 

7624BUm valor negativo indicará compressão, enquanto um positivo, tração. 

◼ Esforço Transverso Y(Vy) 

7625BUm valor positivo indicará que a tensão de corte da secção, na face que se vê desde o nó inicial, tem 
o mesmo sentido que o eixo Yp. 

◼ Esforço Transverso Z (Vz) 

7626BUm valor positivo indicará que a tensão de corte da secção, na face que se vê desde o nó inicial, tem 
o mesmo sentido que o eixo Zp. 

◼ Momentos Fletores Y (My) (plano de flexão perpendicular ao eixo Yp) 

7627BNo caso de vigas e de barras diagonais cujo plano de flexão (o perpendicular a Yp) não é horizontal 
(ou seja, o seu eixo Yp não é vertical), utiliza-se a seguinte convenção: os momentos situados acima 
da barra (a fibra tracionada é a superior) são negativos, enquanto os situados por debaixo (a fibra 
tracionada é a inferior) são positivos. 

7628BNo caso de vigas e de barras diagonais cujo plano de flexão (o perpendicular a Yp) é horizontal (o seu 
eixo Yp é vertical), e no caso de pilares, utiliza-se a seguinte convenção: os momentos obtidos segundo 
o eixo Zp+ são positivos, enquanto que os obtidos segundo o eixo Zp- são negativos. 

◼ Momentos Fletores Z (Mz) (plano de flexão perpendicular ao eixo Zp) 

7629BNo caso de vigas e de barras diagonais cujo plano de flexão (o perpendicular a Zp) não é horizontal 
(ou seja, o seu eixo Zp não é horizontal), utiliza-se a seguinte convenção: os momentos situados acima 
da barra (a fibra tracionada é a superior) são negativos, enquanto os situados por debaixo (a fibra 
tracionada é a inferior) são positivos. 

7630BNo caso de vigas e de barras diagonais cujo plano de flexão (o perpendicular a Zp) é horizontal (o seu 
eixo Zp é horizontal), e no caso de pilares, utiliza-se a seguinte convenção: os momentos obtidos 
segundo o eixo Yp+ são positivos, enquanto os obtidos segundo o eixo Yp- são negativos. 

◼ Momentos Torsores (Mx) 

7631BO momento torsor é positivo se, observando a secção no seu nó inicial desde o eixo Xp da barra, fizer 
rodar a secção, em torno do seu eixo, no sentido contrário aos ponteiros do relógio (regra da mão 
direita). 

Critério de sinais das listagens de tensões em nodos 

4493BRemete-se para o capítulo 25 de paredes resistentes. 



Opções de Listagem 

 

4494BA função Opções... do menu Resultados>Listagens permite modificar diferentes características das listas: 

1238BOpção Descrição 

1239BPeriférico  Define-se o periférico ou dispositivo no qual se vão obter as listas. São permitidos os 
seguintes: 

 1240BEcrã. As listagens aparecem numa janela, na parte superior direita do ecrã. 

 1241BImpressora. 

 1242BFicheiro. O programa pode enviar a listagem a um ficheiro em disco, em formato 
ASCII. É necessário introduzir o nome do ficheiro em disco. 

1243BTipo de Listagens  Nestas opções definem-se os critérios de agrupamento das barras da estrutura. São 
permitidas três formas: 

◼ 6938BPor Barras/Nós. O programa realiza a listagem das barras ou nós que se selecionem 
graficamente. Esta é a única opção permitida em listagens por ecrã. 

◼ 6939BPor Ordem.  O programa realiza a listagem por ordem de numeração das barras ou dos nós. 

◼ 6940BPor Pórticos. O programa permite agrupar os resultados por pórticos. Dentro de cada pórtico, 

as barras ou nós listam-se por ordem numérica. A opção TODOS lista todos os pórticos. 

1244BApresentação  O programa imprime uma esquadria à volta da listagem, assim como linhas de 
separação entre as suas diferentes partes. A opção Com esquadria requer um 
maior tempo de impressão, mas é de maior qualidade do que a opção Sem 

Esquadria. 

1245BFormato  Esta opção é exclusiva da listagem de pré-dimensionamento. É possível um 
formato Completo, com todas as características das barras, ou um formato 
Resumido com menos informação. 

1246BTipos de Ações  Dá acesso a uma caixa de diálogo, na qual se selecionam as Ações que se 
pretenda que apareçam nas listagens. 



 

1247BPor Nº de seções Indica-se o número de seções interiores na qual se obterão os valores; para um 
valor de 2 obtêm-se valores nos nós iniciais e finais da barra; para um valor de 3 
obtêm-se para além dos valores nos nós iniciais e finais da barra obtêm-se 
também um ao centro da barra; para um valor de 5 obtêm-se valores em pontos 
interiores distantes dos nós a 0.25 do comprimento.  

1248BPor módulo (cm) Obtêm-se valores em seções interiores separadas o valor introduzido. 

1249BSeparar vigas e pilares  Ordena a listagem de solicitações 2 agrupando as vigas e os pilares, quando se 
solicita a impressora ou um ficheiro, por pórticos ou por ordem. 

1250BVigas/Pilares Nas listagens de solicitações aparecem unicamente os tipos de barras que se 
tenham ativado. 

4495BA todas as listagens obtidas para ficheiro adiciona-se-lhes a extensão TXT a fim de que possam ser abertos 
automaticamente pelo editor de textos ao qual têm associada a extensão TXT. 

Dois tipos de listagens ‘Completos’ 

Nas opções de listagens, a opção ‘Completo’ foi subdividida em: 

◼ Completo / por hipóteses. Obter-se-á a mesma informação que se conseguia com a listagem completa 
de versões anteriores. 

◼ Completo / por combinações. Com esta opção, obter-se-á os resultados correspondentes a cada uma 
das combinações de esforços realizadas, indicando-se na coluna Combinação, o número da mesma. 
Pode comprovar, na listagem Resultados > Listagens > Combinações… a combinação a que 

corresponde cada uma delas. Tenha em consideração que não aparecerão as combinações para as 
quais todos os resultados serão zero. No caso de se ter realizado um cálculo de esforços em 2ª ordem 
(de várias ou de todas as combinações), mostrar-se-ão os resultados de 2ª ordem para as combinações 
assim calculadas. Também se mostrará a envolvente das combinações, como na listagem completa / 
por hipóteses. 

 



A nova opção afeta as seguintes listagens: 

◼ Listagem de deslocamentos e Rotações 

◼ Listagem de esforços 

◼ Listagem de deslocamentos relativos 

◼ Listagem de tensões em molas 

◼ Listagem de tensões em paredes resistentes 

Nas restantes listagens não existirão diferenças entre ambos os tipos de listagens, mostrando-se a mesma 

informação que em versões anteriores. 

Janela de listagens 

4496BA função Janela permite eliminar todas as janelas de listagens do ecrã. As janelas de listagens do ecrã de 
solicitações, pré-dimensionamento, dispõem de um ícone que permite, como na maioria das janelas do 
MS-Windows, minimizar, maximizar, mover ou fechar. 

Listagem de distorções 

4497BVer apartado Cap. 12 Efeitos de 2ª ordem. 

Listagem de combinações 

4498BEsta listagem recolhe todas as combinações que o programa realiza com as hipóteses de Ações. No 
momento de obter a listagem obtêm-se as combinações para a regulamentação selecionada em 
Ficheiro>Preferências…. Algumas normas incluem distintas combinações para o caso de elementos de aço 
ou de betão, pelo que ao solicitar esta função o programa pergunta qual o tipo de material, que pode ser 
betão, aço ou outros materiais.  

4499BEm função das distintas normas, o material Outros toma as combinações do material betão ou aço, de 
acordo com a seguinte tabela: 

5934BNorma 5935BMaterial selecionado para combinações 
com o material Outros 

5936BEspanha- EHE 5937BAço 

5938BEspanha- EH-91 5939BBetão e Aço 

5940BPortugal 5941BBetão e Aço 

5942BBrasil 5943BBetão e Aço 

5944BMéxico (NTCs) 5945BBetão 

5946BMéxico (ACI-ASIC) 5947BBetão e Aço 

5948BArgentina 5949BBetão e Aço 

4500BEm qualquer caso os coeficientes de majoração das Ações que se utilizam são os correspondentes a cada 
tipo de material, e definidos em Ações>Opções…. 



 

 

4501BA listagem de combinações tem o seguinte formato: 

5950BCombinações para o material Betão 

5951B0 +1.60x0  

5952B1 +1.60x0 +1.60x3  

5953B2 +1.60x0 +1.60x4  

5954B3 +1.60x0 -1.60x3  

5955B4 +1.60x0 -1.60x4  

5956B5 +1.60x0 +1.60x11 

5957B6 +1.60x0 +0.64x3 +1.60x11 

5958B7 +1.60x0 +1.60x3 +1.12x11 

5959B8 +1.60x0 +0.64x4 +1.60x11 

5960B9 +1.60x0 +1.60x4 +1.12x11 

5961B10 +1.60x0 -0.64x3 +1.60x11 

5962B11 +1.60x0 -1.60x3 +1.12x11 

5963B12 +1.60x0 -0.64x4 +1.60x11 

5964B13 +1.60x0 -1.60x4 +1.12x11 

5965B14 +1.60x0 +1.60x1  

5966B15 +1.60x0 +1.60x1 +0.64x3  

5967B16 +1.60x0 +1.12x1 +1.60x3  

5968B17 +1.60x0 +1.60x1 +0.64x4  

5969B18 +1.60x0 +1.12x1 +1.60x4 

4502B+1.60, +0.64, +1.12, -0.64… são os valores resultantes dos coeficientes de combinação de cada 

hipótese. Caso se utilizem as opções Vento+- e/ou Sismo +- aparecem valores negativos nos coeficientes. 

4503BO primeiro número é o identificativo de cada combinação, e o seu intervalo está compreendido entre 1 e 
20.000. 

4504BInclui uma coluna Ordem, onde se indica o método (1:1ª Ordem ou 2:2ª Ordem) que se utilizou para 
calcular cada combinação (ver imagem seguinte): 

 
 



Comprovação de aço e madeira 

4505BNas listagens de comprovação de barras de aço (Resultados > Listagens > Perfis metálicos > 

Comprovação Aço) e madeira (Resultados > Listagens > Seções de Madeira > Comprovação Madeira), o 
nome das barras definido através da função Dar nome… ou Nome Pilar Autom… do menu Geometria > 

Barras. 

4506BA janela de listagens no ecrã, pode redimensionar-se apenas utilizando o rato sobre o bordo superior: 

 

Relatórios 

4507BAs funções do submenu Resultados > Relatórios permitem gerar documentos com informação sobre o 

cálculo com formato enriquecido, que podem gerar-se tanto no formato PDF, como no formato DOCX, com 
cabeçalhos, tabelas, fontes de distintos tamanhos, etc. 

 



 

4508BA função Resultados > Relatórios > Opções… mostra uma caixa de diálogo como a da imagem, que 
contém as seguintes opções: 

 

Opção Descrição 

1251BFontes  Este quadro permite selecionar o tipo de letra e cor a utilizar por cada um dos dados 
do relatório (cabeçalhos, tabelas, número de página, etc.). Para modificar qualquer 
dos tipos, seleciona-se na lista e pressiona-se o botão Modificar, com o que se 
mostrará a caixa de diálogo standard do Windows para a seleção de fontes. 

1252BMargens Este quadro permite selecionar as margens, em mm do documento que se irá gerar. 

1253BFormato Permite selecionar o formato no qual se pretende obter o documento, que pode ser 
PDF (Adobe Reader) ou DOCX (Microsoft Word). 

1254BCabeçalho Permite incluir ou não o cabeçalho no relatório. 

1255BQuadro Permite incluir o não uma esquadria exterior no relatório. 

1256BNumerar páginas Permite numerar as páginas. 

1257BData Permite incluir a data no relatório. 

4509BDurante a elaboração do relatório, aparece uma barra de progresso que permite comprovar o avanço do 
trabalho bem como cancelar a sua elaboração a qualquer momento. 

Ligações 

4510BO relatório de Ligações apresenta os valores da rigidez das ligações de T-Connect.1 (perfis ‘I’ e ‘H’ 
soldados), T-Connect.2 (perfis ‘I e ‘H’ aparafusados), T-Connect.3 (perfis ocos retangulares) e T-
Connect.4 (perfis ocos circulares). 

4511BAo selecionar a função, aparece a seguinte caixa de opções: 



 
 

4512BA opção ‘Resultados’ em tem duas opções: ‘Comprovações da ligação’ e ‘Rigidez da ligação’. 

Dados de Cálculo 

4513BO relatório com a função Resultados > Relatórios > Dados de Cálculo, substitui a listagem de dados de 
cálculo do menu Resultados > Listagens (não desaparecendo esta última). Este relatório obtém-se 
automaticamente em formato PDF. 



 

 

Medições 

4514BO relatório com a função Resultados > Relatórios > Medições, que equivale à função Resultados > 

Medições > Medição Geral… e permite tanto obter a medição tal como em versões anteriores ou obter um 
relatório de medições em formato PDF. (Função não disponível em Tricalc Básico, Tricalc Pórticos nem T-

Connect). 



 
 

4515BAo selecionar o botão Medir, realiza-se a medição, no entanto ao selecionar o botão Elaborar relatório, 
realiza-se um novo relatório de medições em formato PDF. 



 

 

Sismo 

4516BEste relatório amplia consideravelmente a informação que aparecia na listagem de períodos e frequências 
já existente, permitindo assim a sua obtenção no formato Adobe PDF ou Microsoft Word DOCx. 
Concretamente, a informação contida neste relatório é: 

◼ 6941BOpções de Ações do sismo, com as opções definidas no programa para a obtenção dos modos de 
vibração e as Ações sísmicas. Esta informação já aparecia em revisões anteriores como parte do 
Relatório de Dados de Cálculo. 

◼ 6942BPeríodos e frequências próprias de vibração, similar ao obtido na listagem de períodos e frequências, 
porém agora na forma de tabela e distinguindo, para cada modo de vibração e direção, entre a 
aceleração espectral correspondente ao espectro elástico e a correspondente ao espectro de cálculo. 
Adiciona-se ainda uma advertência no caso em que não se consiga mobilizar a percentagem de massa 
participante definida nas opções. 

◼ 6943BGráfico dos espectros de resposta elástico e de cálculo para cada direção do sismo, com indicação dos 
modos de vibração da estrutura, tal como exemplificado no exemplo seguinte: 
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No Relatório de sismo da estrutura incorporaram-se os seguintes novos dados na versão 8.1: 

◼ As coordenadas dos centros de massa e centros de rigidez de cada piso. 

◼ A massa sísmica de cada piso. A massa sísmica é a soma das cargas gravíticas que se mobilizam 
durante o sismo, que geralmente é a soma da carga permanente e uma fração das sobrecargas 
gravíticas. 

◼ O cortante basal sísmico em cada direção horizontal, que é a soma de reações em cada direção 
horizontal das hipóteses de sismo. 

◼ A massa sísmica total da estrutura, que pode ser maior que a soma das massas sísmicas de cada piso, 
pois podem existir massas sísmicas em outras partes da estrutura (por exemplo nas lajes inclinadas da 
cobertura). 

◼ A percentagem que representa o cortante basal relativamente à massa sísmica total. Este dado é 
importante porque muitas normas sísmicas exigem uma determinada percentagem mínima para dar 
como válida a análise modal espectral. 



 
No relatório de sismo, existe um apartado com o transverso\cortante sísmico de cada piso e a direção das 
hipóteses de sismo horizontais. 

Em cada piso, indica-se a percentagem desse transverso\cortante que é assumido por paredes resistentes, 
e a percentagem assumida pelos restantes suportes e diagonais. 

Incrementa-se assim no programa uma listagem, verificação, exigida pelo Eurocódigo 8. 

Memória Descritiva 

O programa incorpora uma função para a criação da memória descritiva, incluindo de forma automática 
textos, imagens e desenhos gerados pelo  e outros textos e imagens necessárias ao projeto 

introduzidas pelo utilizador: definição, localização, fotografias, planos topográficos por exemplo. Esta 
função permite organizar, através de uma estrutura hierárquica, uma base de dados de conhecimentos 
que passa a poder ser incluída nas memórias descritivas; esta base de dados estará sempre disponível 
para ser utilizada em determinadas situações ou tipologias de estruturas.  

4518BA memória descritiva é exportada desde o  para o formato docx (Office Open XML File Format) do 

MS-Word. No MS-Word, a memória descritiva pode ser ampliada ou modificada em pequenos detalhes, 
uma vez que o objetivo desta nova função é automatizar ao máximo este documento.  

Estrutura de conteúdos em árvore 

4519BO conteúdo da memória descritiva organiza-se numa estrutura em árvore, que pode ser modificada e 
ampliada pelo utilizador. Incluem-se a título de exemplo, alguns conteúdos genéricos estruturados, para 
orientar o utilizador na organização do documento. Qualquer memória descritiva criada pelo utilizador pode 
servir de ‘modelo’ para uma nova estrutura. 

4520BEsta hierarquia em árvore será convertida na estrutura de capítulos, subcapítulos, etc do documento final 
gerado pelo .    



 

Editor de textos integrado 

4521BO modelo de criação deste relatório inclui uma zona de edição de textos, onde é possível dar formato aos 
textos introduzidos, tipos de letra, tamanho, estilos, cores… Este modelo de edição admite ‘Rich Text 
Format', pelo que pode utilizar-se a função Copiar+Colar desde o MS-Word ou de outro editor para 
introduzir textos e imagens do utilizador já existentes em ficheiros antigos. 

Inclusão de imagens, gráficos, desenhos e outros relatórios 

4522BAlém dos textos e imagens que se queiram incluir, como em qualquer editor de textos, os elementos do 
 que podem incorporar-se automaticamente na memória descritiva são: os relatórios disponíveis no 

programa (ligações, uniões de andaimes, placas de ancoragem, dados de cálculo, medições, comprovação 
ao fogo e períodos e frequências, as listagens (desde a caixa de listagens através da exportação para o 
formato htm) ou qualquer tipo de gráfico do programa (exportado previamente para o formato WMF/EMF, 
que ao ser de tipo vetorial, permite aproveitar toda a resolução gráfica da impressora utilizada). 

4523BExiste um conjunto de variáveis, como 'nome do projeto', 'nome da estrutura', 'autor'… que podem ser 
introduzidos nos textos para que sejam substituídas pelos seus valores em cada estrutura.  

Criação de um relatório de Memória descritiva 

4524BAo selecionar pela primeira vez a função Resultados > Relatórios > Memória descritiva… numa estrutura, 
aparecerá a seguinte mensagem: 

 
4525BCaso responda afirmativamente, copia-se o modelo pré-definido do programa (de nome MemoCalP.mctr, 
em português, ou MemoCalE.mctr em espanhol, situada na pasta de instalação) na pasta da estrutura, 
para assim adaptar a memória descritiva para cada estrutura. Ou seja, cada estrutura tem o seu próprio 
ficheiro de elaboração da memória estrutural. 

4526BA estrutura da janela de criação de relatórios da memória estrutural divide-se em duas zonas ou painéis 
diferenciados: 



 
◼ 6944BPainel esquerdo: hierarquia da memória. O painel esquerdo define, em forma de árvore, a hierarquia 

de capítulos da memória. Os botões situados na parte superior da caixa de diálogo representam funções 
que atuam sobre este painel esquerdo. 

◼ 6945BPainel direito: janela de edição. Aqui se estabelece o conteúdo do ramo da árvore atualmente 
selecionada no painel esquerdo. Este painel possui o seu próprio conjunto de botões para definir o 
formato do texto introduzido. 

4527BAs funções que atuam sobre o painel esquerdo são: 

Função Descrição 

 1258BSelecionar modelo… Permite selecionar qualquer memória descritiva já criada para copiá-la 
na pasta da estrutura atual e servir de modelo para criar a memória. 
Substituirá (e perderá) portanto, todo o conteúdo da memória 
descritiva desta estrutura pelo conteúdo do modelo. 

 1259BNovo ramo (mesmo nível) Permite criar um novo ramo na árvore, situado abaixo do ramo 

atualmente selecionado e com o mesmo nível de hierarquia. Por 
exemplo, na imagem encontra-se selecionado o capítulo 
‘INTRODUÇÃO’: ao utilizar esta função criar-se-á um novo capítulo 
entre ‘INTRODUÇÃO’ e ‘NORMATIVA APLICADA’. 

 1260BNovo ramo (nível inferior) Permite criar um novo ramo na árvore, situado no final da lista de 
ramos ‘fixa’ do ramo atualmente selecionado. Por exemplo, na imagem 
encontra-se selecionado o capítulo ‘INTRODUÇÃO’: ao utilizar esta 
função criar-se-á um novo subcapítulo depois do de ‘ELEMENTOS 
BASE…’. 



 

 1261BAdicionar relatório… Permite adicionar um dos relatórios do programa dentro do ramo da 
árvore atualmente selecionado, como se de um ramo de nível inferior 
se tratasse, como indica a seguinte imagem: 

  
  1262BComo qualquer outro ramo, poderá definir um texto no painel direito 

da caixa de diálogo, que se imprimirá antes do próprio relatório. Ao 
selecionar um dos relatórios disponíveis no programa, aparecerá a 
sua caixa de diálogo de opções, para fixar as opções do relatório a 
utilizar. 

 1263BAdicionar arquivo… Esta função permite adicionar um ficheiro de imagem (jpg, EMF, 

WMF..), ou arquivo HTM(listagens), dentro do ramo atualmente 
selecionado, como se fosse um ramo de nível inferior. Aparecerá uma 
caixa de diálogo como a seguinte (o seu aspeto varia em função do 
sistema operativo que utilize): 

 



 

 
  1264BAqui poderá selecionar o ficheiro pretendido, pré-visualizar o seu 

conteúdo e indicar se pretende copiar, mudar de nome, na árvore 
mostrar-se-á uma interrogação para indicá-lo, como se observa na 
imagem seguinte: 

 
 

1265BPara inserir listagens criadas com Tricalc (nós, barras, esforços…) que 
se representam na janela de listagens do programa, utilizar o ícone 
“Exportar esta tabela…” para criar um ficheiro de extensão htm. 

Selecione antes a informação a incluir na listagem, tendo em 
consideração que o número de páginas geradas para uma listagem 
completa pode ser de centenas. Por esse motivo faça uma seleção 
prévia da informação que necessita incluir na memória. 



 

 

 

 1266BUma vez gerado o ficheiro htm, insere-se no ramo da memória onde 
se pretende incluir. 

  1267BNota importante: Ter em consideração que os ficheiros não se 
‘incrustam’ no relatório, ficam apenas referenciados, pelo que devem 
existir no momento de gerar o relatório no formato docx (uma 
sugestão é coloca-los sempre na mesma pasta da estrutura). Se este 
ficheiro for eliminado ou altera-se o seu nome ou pasta, na árvore 
mostrar-se-á uma interrogação como indicação. 

 

 

 1268BMudar título  Esta função permite mudar o nome do ramo do relatório atualmente 
selecionado (que será o título do capítulo, subcapítulo, etc. 
correspondente), exceto no caso dos ramos que representam os 
gráficos adicionados, que indicam realmente a localização do próprio 
ficheiro de imagem. Também se pode aceder a esta funcionalidade 
realizando dois cliques lentos com o ponteiro do rato (ou tecla F2), 
como quando se pretende mudar o nome de um ficheiro no explorador 
do Windows. 

 1269BEliminar ramo Permite eliminar o ramo do relatório selecionado. Para realizar essa 
operação, o programa solicita a confirmação dessa eliminação. 
Também se pode utilizar a tecla Del. 



 1270BSubir ou  Baixar ramo Permite mover um ramo da árvore dentro do seu nível. Desta forma 
podem-se modificar, por exemplo, a ordem dos capítulos ou dos 
apartados de um mesmo subcapítulo. 

 1271BPropriedades (relatórios) Caso se selecione na árvore um relatório, esta função permitirá 
modificar as suas opções. 

 1272BAdicionar variável… Esta função permite adicionar, na atual posição do cursor, dentro do 
painel direito de edição, o texto atribuído à estrutura atual nos 
seguintes campos: Projeto, Estrutura, Autor, Organização e 
Comentários, todos eles definidos com a função Ficheiro > 

Propriedades…, separador Resumo. 

 
  1273BNa janela de edição aparecerá o nome da variável entre parêntesis 

retos (por exemplo, [Autor]) e substituir-se-á pelo seu valor atual ao 

obter o relatório em formato docx. 

 1274BOpções de … Equivale à função do menu Resultados > Relatórios > Opções… 

 1275BGerar relatório… Permite gerar o relatório em formato docx (Office Open XML File 
Format) do MS-Word 2007. Para esse efeito poderá indicar o nome do 
ficheiro e a pasta de destino. Uma vez gerado o ficheiro, abrir-se-á o 
programa pré-determinado no Windows para esse tipo de ficheiro (em 
geral, o MS-Word). 



 

 

4528BAlém destas funções, neste painel esquerdo poderá: 

◼ 6946BMarcar ou desmarcar qualquer ramo da árvore, para indicar se aparece ou não no relatório gerado. 
Tenha em consideração que se seleciono, por exemplo, um apartado, necessariamente assinalo o 
subcapítulo e capítulo a que pertencem. 

◼ 6947BMover um ramo da árvore para outra posição do mesmo, através da técnica de arrastar e soltar. 

4529BRelativamente ao painel direito de edição de texto, este funciona como qualquer editor de textos 
simplificado, com a possibilidade de: 

◼ 6948BIndicar a fonte de qualquer parte do texto, incluindo nome, tamanho, se é negrita ou cursiva ou se 
está sublinhado e em qualquer cor. 

◼ 6949BDefinir o tipo de alinhamento do texto (esquerdo, centrado, direito ou justificado). 

◼ 6950BCortar, copiar e colar tanto texto (incluindo o seu formato) como imagens, desde este mesmo editor 
ou desde um programa externo (MS-Word ou Paint, por exemplo). 

◼ 6951BInserir ficheiros de imagem no formato Png, Jpg, Bmp ou Gif. 

Sapatas, Maciço de estacas e Vigas de Fundação 

O relatório de Sapatas, Maciço de estacas e Vigas de Fundação, permite obter informação detalhada sobre 
o dimensionamento destes elementos realizado pelo programa. Se o utilizador modifica depois do seu 
cálculo as dimensões e a armadura destes elementos (o que também é uma nova prestação desta versão 
10.0), o relatório irá refletir as comprovações referentes a esta novas dimensões e armadura. 

O relatório tem os seguintes capítulos (alguns deles não se realiza em lintéis de fundação ou maciços de 
estacas): 

◼ Comprovação ao afundamento 

◼ Comprovação ao arrancamento 

◼ Comprovação ao deslizamento 



◼ Comprovação ao derrubamento 

◼ Cálculo estrutural da fundação; ou seja, comprovação à flexão, transverso e punçoamento da própria 
fundação. 

◼ Erros. Enumera os erros encontrados na comprovação do elemento (caso existam). 

 

Gráficos 

4530BO programa permite obter os seguintes gráficos: 

◼ 6952BGráficos de deslocamentos dos nós. 

◼ 6953BDiagrama de momentos fletores no eixo Y principal. 

◼ 6954BDiagrama de momentos fletores no eixo Z principal. 

◼ 6955BDiagrama de momentos torsores. 

◼ 6956BDiagrama de esforços transversos no eixo Y principal. 

◼ 6957BDiagrama de esforços transversos no eixo Z principal. 

◼ 6958BDiagrama de esforços axiais. 

◼ 6959BGráfico de modos de vibração. 

◼ 6960BGráfico de Grupos. 

◼ 6961BGráfico de nós em muros de caves. 

◼ 6962BGráfico de tensões em molas 

◼ 6963BGráfico de isovalores 

◼ 6964BTensões Perfis Metálicos 

4531BCada gráfico obtém-se com as opções que estejam definidas na caixa Opções.... Os gráficos dos momentos 
fletores e esforços transversos representam-se nos eixos principais da barra. 

Gráficos>Isovalores 

4532BA função Resultados>Gráficos>Isovalores permite obter graficamente os deslocamentos, momentos, 
transversos, axiais e tensões do terreno dos nós e barras contidas em lajes maciças, em lajes de fundação 
ou em lajes fungiformes aligeiradas. Também permite obter as tensões dos elementos finitos em Paredes 
resistentes e gráficos de armaduras de Paredes resistentes de betão armado e lajes fungiformes 
aligeiradas, lajes maciças e escadas ou rampas. 

4533BOs gráficos de isovalores incorporam uma opção para calcular os valores máximos e mínimos de 
deslocamentos, esforços e tensões de forma automática. Além disso permite-se fixar manualmente esses 
valores. 



 

 

4534BNo grupo de opções Gráficos selecionam-se os três tipos de informação a representar: 

◼ 6965BDeslocamentos e Rotações. Seleciona-se o grau de liberdade a representar, entre os 
deslocamentos Xg, Yg e Zg, e as rotações Xg, Yg e Zg, nos eixos gerais. 

◼ 6966BEsforços. Seleciona-se o tipo de esforço a representar: entre a força axial Fx, os transversos 
Fy e Fz, o momento torsor Mx e os momentos fletores My e Mz, todos expressos em função 
dos eixos principais de cada barra. 

◼ 6967BTensões do Terreno. No grupo de opções Escala Gráfica pode optar-se entre a representação 
através de linhas, opção Isolinhas, à semelhança das curvas de nível, ou a representação 
através de áreas, opção Isoáreas, que delimitam valores de igual magnitude. Os campos Valor 

Mínimo e Valor Máximo fixam o limite superior e inferior da escala de cores utilizada na 
representação; obtém-se uma representação ótima se estes dois valores coincidem com os 
valores máximos e mínimos do gráfico a representar. Por exemplo, estando a visualizar-se os 
deslocamentos verticais, é conveniente fixar neste campo os valores do maior e do menor 
deslocamento da laje.  

◼ 6968BTensões de Elementos Finitos. Seleciona-se o tipo de tensão a representar para as paredes 
resistentes, nos eixos principais de cada parede. 

◼ 6969BArmadura de Paredes Resistentes. Obtêm-se o gráfico de isovalores correspondente a 
armadura longitudinal: não a armadura de estribos ou punçoamento. É possível definir se 
deseja obter a armadura como quantidade (em cm2 por metro de largura) ou como quantia 
geométrica (como percentagem da secção bruta de betão). É possível definir se a armadura 
corresponde a face Z+ ou Z-. Pode-se obter o gráfico correspondente a armadura de cada 
uma das direções da parede ou da média de ambas as direções.  

◼ 6970BArmado de Lajes/Escadas. Obtêm-se o gráfico de isovalores correspondente a armadura 
longitudinal, não a armadura de estribos ou punçoamento. É possível definir se deseja obter 
a armadura como quantidade (em cm2 por metro de largura) o como quantia geométrica 



(como percentagem da secção bruta de betão). No caso particular das Lajes fung. aligeiradas, 
considera-se como secção bruta de betão das nervuras da secção retangular de largura ou 
largura de transverso (bw) e como espessura ou espessura total da laje. É possível definir se 
a armadura é correspondente à face superior ou inferior. Pode obter o gráfico correspondente 
a armadura de cada uma das direções da laje ou a média de ambas as direções. 

 

Opção Descrição 

1276BPlacas de ancoragem Permite selecionar da lista Gráfico os valores de tensões a desenhar mas 
exclusivamente das placas de ancoragem. 

1277BEscala Gráfica  Pode selecionar entre o desenho de linhas, opção Isolinhas, à semelhança 
das curvas de nível, ou o desenho de áreas, opção Isoáreas, que representam 
valores de igual magnitude.  

1278BAutomáticos Permite calcular os valores máximos e mínimos de deslocamentos, esforços e 
tensões de uma forma automática, exclusivamente dos elementos que 

atualmente se desenham no ecrã. Se optar por designar manualmente os 
valores limites, os campos Valor Mínimo e Valor Máximo fixam o limite 
superior e inferior da escala de cores utilizada na representação; obtêm-se 
uma representação ótima se estes dois valores coincidem com os valores 
máximos e mínimos do gráfico a representar. Por exemplo, estando a 
visualizar-se os deslocamentos verticais, é conveniente fixar neste campo 
valores do maior e do menor deslocamento da laje.  

1279BPor Tramos/Por Intervalo Especifica-se qual o intervalo de magnitude entre cada isolinha ou cada 
isoárea. Assim por exemplo, se estiver a visualizar os deslocamentos verticais 
e os valores mínimo e máximo estabelecem-se em -1.00 cm e 0,50 cm, ao 
selecionar Por Tramos com um valor de 3, o programa divide o intervalo em 
três ((1.0+0.5) / 3 = 0,5), e por tanto, existirão cinco isoáreas com cinco 



 

cores distintas que representam os deslocamentos de menos de -1.00cm, de 
-1,00cm a -0,50cm, de -0,50cm a 0,00cm, de 0,00cm a 0,50cm, e de mais de 
0,50cm respectivamente. Idêntico resultado se obteria se tivesse selecionado 
Por Intervalo com um valor de 0,50cm. 

1280BValor  Especificam-se quais os valores a utilizar no gráfico. Pode-se selecionar uma 
determinada hipóteses de ação o a envolvente. No caso de selecionar a 
envolvente, pode-se optar entre o valor máximo, o mínimo ou a sua média. 
Os valores máximos ou mínimos podem ser positivos ou negativos, pelo que 

deve-se ter especial cuidado na escolha desta opção.  

 1281BSe pretende visualizar o gráfico de isovalores de deslocamentos verticais e 
selecionar Máximo obter-se-á os valores positivos máximos. Já que os 
deslocamentos verticais de uma laje costumam ser negativos, segundo o eixo 
Yg de cima para baixo, nos gráficos representar-se-ão os valores dos 
deslocamentos no eixo Yg positivo (ascendente), ou os mínimos 
(descendentes). A opção mais adequada a este caso é selecionar Mínimo, 
com o que se obteriam os máximos deslocamentos verticais negativos que 
são os que geralmente interessam. 

 1282BO grupo de funções Estado permite indicar, para alguns tipos de gráfico e só 
se solicita uma envolvente, se o gráfico deve corresponder ao E.L.U. com 

Ações majoradas, ao E.L.U. com Ações sem majorar ou ao E.L.S.  

 1283BEm todos os casos pode-se selecionar a opção Em Valor Absoluto, muito útil 
em magnitudes onde o sinal não é relevante, como por exemplo os esforços 
transversos. 

1284BTensões Elem. Finitos  Especifica-se as tensões para as paredes resistentes representam-se por 
metro de largura da parede (dependendo da sua espessura) ou por unidade 
de superfície. 

 1285BNo gráfico de Modos de vibração representam-se os 5 primeiros modos de 
vibração de uma estrutura com cargas sísmicas, se existirem. 

 1286BNo gráfico Grupos identificam-se aqueles conjuntos de nós de uma estrutura 
incluídos dentro do perímetro de uma laje aligeirada ou fungiforme horizontal. 

 1287BNo gráfico Nós pertencentes a muros representam-se os nós de uma estrutura 
incluídos dentro dos muros de cave. Se solicitar este gráfico antes do cálculo, 
só se representam os nós da estrutura. Se solicitar estes gráficos depois do 
cálculo, também se representam os nós pertencentes a lajes Fung. aligeiradas 
e de lajes incluídas nos muros. Quando um nó está incluído dentro de um 
muro designa uma condição de encastramento de forma automática. 

 1288BAtravés da função Tensões de Aço obtêm-se um gráfico de cores 
correspondente as tensões nos elementos de aço. O programa calcula a 
relação entre a tensão do elemento e da máxima tensão admissível na secção, 
designando-lhe uma cor dependendo do valor desta relação. Na escala de 
cores onde se recolhe a informação de relação entre a cor e o máximo fator 
de aproveitamento de cada secção de cada barra. 

1289BEsforços e Armaduras É possível obter os diferentes gráficos de isovalores de esforços para Lajes 
Fung.aligeiradas, lajes, escadas e rampas para cada direção de forma 
independente ou obter um gráfico a partir dos valores médios obtidos nas 
duas direções. 



◼ 6971BDirecção Longitudinal: Para cada nó da malha representa-se através do código de cor os 
valores das solicitações requeridas e existentes na direção das nervuras longitudinais que 
estão em cada nó. 

◼ 6972BDirecção Transversal: Para cada nó da malha representa-se através do código de cor os 
valores das solicitações requeridas e existentes na direção das nervuras transversais que estão 
em cada nó. 

◼ 6973BMédia de ambas as direções: Para cada nó da malha representa-se através do código de cor 
os valores das solicitações requeridas e existentes como média das solicitações existentes na 

direção das nervuras transversais e longitudinais que estão em cada nó. 

Gráficos>Deslocamentos 

4535BÉ possível obter o gráfico de deslocamentos com um critério de códigos de cor que permite visualizar a 
magnitude dos deslocamentos da estrutura de um modo global.  

 

4536BMede-se o deslocamento entre a posição inicial da barra e a posição final deslocada, considerando vários 
pontos interiores, por isso o código de cor dentro de uma barra pode variar. Se comparar os valores que 
aparecem no gráfico com a listagem de deslocamentos, tem que considerar que no gráfico se representam 
valores de deslocamento dos elementos e na listagem estão os deslocamentos dos nós em coordenadas 
gerais. As opções Deslocamentos>Direções, permitem selecionar as componentes a desenhar. Por 
exemplo, para obter no gráfico o mesmo valor de deslocamento no eixo X que na listagem, deve selecionar 
só a direção X(Oeste-Este). 

 

 



 

4537BA caixa de diálogo de Escalas, contem os códigos de cor, para indicar as direções para as que se pede o 
gráfico de deslocamentos. 

    

 

4538BPara definir as combinações que se utilizam para o gráfico de deslocamentos, considera-se o grupo de 
combinações (A, B, C ou D) selecionado, que inclui os deslocamentos de 1ª Ordem e de 2ª Ordem e 
definidos na função Resultado>Gráficos>Opções…  

 

 

4539BAdiciona-se como opção para o desenho de gráficos de deslocamentos Gráfico de deslocamentos com 

códigos de cor e Desenhar a estrutura juntamente com o gráfico de deslocamentos. Esta última opção 
possibilita desenhar só a estrutura deslocada. 

 

Combinações a utilizar 

4540BAo solicitar um gráfico de deslocamentos, aparecerá uma caixa de diálogo como a da figura na qual se 
deve definir: 

 

◼ 6974BO Estado Limite (Último ou de Serviço) a que corresponderá o gráfico. 

◼ 6975BQuando se seleciona o Estado Limite Último, indicar se deseja que as diferentes hipóteses de 
Ações sejam afetadas pelos seus correspondentes coeficientes de majoração ou não. 

◼ 6976BO material ao qual corresponderá a combinação de hipóteses. 

4541BPara obter uma listagem equivalente à de versões anteriores, basta escolher o Estado Limite Último, com 
Majoração de Hipóteses e correspondente ao Betão. 



4542BEm qualquer caso, deve ter em conta o seguinte: 

◼ 6977BAlgumas normas, por exemplo a norte-americana ASCE-7 (utilizada quando se seleciona no 
programa, México-USA ou Chile-USA) possuem as mesmas combinações para todos os 
materiais. 

◼ 6978BPara algumas normas, o Estado Limite de Serviço equivale ao Estado Limite Último sem 
majorar as Ações. 

Deslocamento mínimo 

4543BNas opções de gráficos é possível definir, no grupo Valores, o mínimo deslocamento a desenhar, em 
milímetros. Assim, se numa determinada combinação ou hipótese, um dos extremos de uma barra se 
desloca menos que a quantidade aqui fixada, considerar-se-á que o seu deslocamento é zero. 

4544BIsto permite comprovar rapidamente quais os nós que se deslocam mais que a quantidade fixada. 

Gráficos de esforços axiais 

4545BO gráfico de esforços axiais (Resultados > Gráficos > E. Axiais) desenha-se com duas cores para distinguir 
facilmente a compressão (em vermelho) da tração (em azul). Isto só está disponível quando nas opções 
de gráficos está selecionada a opção de Interior dos gráficos na opção Preenchido e na função Ajudas > 

Preferências Ecrã… se tenha selecionado a opção Cor em Foreground. 

 
4546BGráfico de esforços axiais: azul tração e vermelho compressão 

 

Opções Gráficos 

4547BA função Opções... do menu Resultados>Gráficos permite modificar diferentes características dos gráficos: 



 

 

1290BOpção Descrição 

1291BPeriférico  Define-se o periférico ou dispositivo no qual se vão obter os gráficos. São permitidos 
os seguintes:  

 1292BEcrã, Impressora, equivale à impressora ou plotter, DXF e  DWG próprio do 
AutoCad® sendo possível selecionar entre as distintas revisões do formato. 

A opção “Atribuir cor PorLayer às entidades” inclui, no ficheiro DXF ou DWG que se 
exporte, a propriedade “PorLayer” para todas as linhas do desenho. Esta 
funcionalidade permite modificar rapidamente, no programa de CAD de destino, a 
cor de todas as linhas de um mesmo layer de forma simultânea, alterando 
simplesmente a cor da ‘layer’. 

1293BDesenho permanente 

 1294BSe esta opção estiver ativada, o desenho dos gráficos será permanente, o que 

significa que poderá alterar-se o ponto de vista da estrutura, ou poderão realizar-se 
zooms ou deslocamentos e o gráfico continuará a mostrar-se. Quando se tenha em 
ecrã um gráfico com esta opção ativada, pode-se regressar à visualização normal 
pressionando com o botão direito e selecionando Gráfico de geometria. 

1295BSaídas gráficas em formato WMF e EMF  

4548BÉ possível exportar para WMF e EMF todos os gráficos, desenhos de armaduras e 
composição de folhas. O funcionamento é similar ao da exportação para DXF ou 
DWG. Tanto o formato WMF (Windows Meta File = meta-arquivo do Windows) como 
o formato EMF (Extended Meta File = meta-arquivo melhorado) são formatos criados 
pela Microsoft do tipo vetorial (como o DXF e o DWG da Autodesk). Proporcionam 
portanto muito maior qualidade que os formatos ‘raster’ (como o BMP ou JPG) com 
um tamanho de ficheiro pequeno. 



1296BValores  É possível obter os gráficos para a atuação das Ações de uma hipótese de ação, ou 
para a envolvente das combinações efetuadas pelo programa. Selecionam-se as 
opções: 

▪ 6979BPor Hipóteses. É preciso definir a hipótese, entre 0 a 24. 

▪ 6980BEnvolvente. 

1297BAspecto  Estas funções referem-se à escala de representação do gráfico: 

▪ 6981BAutocentrado. Em função das dimensões do dispositivo de saída, ecrã, 
impressora ou plotter, o programa auto centra a imagem para que apareçam 

todas as barras e nós. 

▪ 6982BÀ Escala. Introduz-se a escala do gráfico. Quando se introduz uma escala que 
as dimensões do gráfico superem as do dispositivo, não é possível realizá-la. 

1298BEsquadria  É possível definir uma esquadria de linha contínua, com uma escala gráfica, e com 
uma separação aos limites do papel determinada. Introduz-se o valor da margem da 
esquadria. 

1299BCabeçalho É possível imprimir um cabeçalho na parte superior da folha com o tipo de gráfico, 
os nomes e descrições do projeto e da estrutura. 

1300BTensão Aço  Pode-se indicar nos gráficos a tensão máxima de trabalho das barras de aço, em 
kgf/cm2 ou MPa. 

1301BInterior Gráficos  É possível escolher entre duas possíveis formas de tratar o interior dos diagramas de 
esforços (exceto o de deslocamentos): 

▪ 6983BCom linhas. Desenham-se linhas no plano do gráfico, perpendicular à direção 

da barra. 

▪ 6984BPreenchido. Preenche-se o interior do gráfico com uma cor sólida. 

1302BPosicionamento  Indica-se por meio de um grafismo o posicionamento definido em cada barra, sapata 
e muro de cave. 

1303BÂmbito  Na caixa de Resultados>Gráficos>Opções… no apartado Âmbito, que permite 
selecionar se os gráficos que se solicitam se representam em todas as barras, ou 
unicamente numa barra ou nervura da laje fungiforme aligeirada ou laje maciça 
selecionada. Ao solicitar qualquer gráfico de esforços é necessário selecionar as 
barras onde se pretende representar o gráfico.  

1304BValores no gráfico  Caso se ative esta casa, ao selecionar a barra onde se representa o gráfico, é possível 
visualizar simultaneamente na janela de listagens os esforços da mesma, de modo 
que ao deslocar o rato, modifica-se a posição da barra onde se obtêm os esforços e 
atualizam-se os valores na janela das listagens. No gráfico representa-se com uma 
marca as posições dos valores máximos positivos e negativos do esforço. 

 1305BO módulo define o tamanho dos troços nos quais se obtêm os esforços. 
 

  

2414BImportante 

2415B 
4549BO sentido do papel, horizontal ou vertical, deve-se modificar no menu de instalação 
da impressora Ficheiro>Impressora... O programa tem em conta essa orientação. 

  

 



 

 

 

2ª Ordem 

4550BPara permitir mostrar os valores de esforços nos quatro casos anteriores (A, B, C e D), inclui-se a caixa de 
diálogo que se acede através da função: Resultados>Gráficos>Opções, o botão 2ª Ordem… 

4551BAtravés deste botão acede-se à caixa que se mostra de seguida, onde se pode selecionar segundo o tipo 
de cálculo de 1ª ou 2ª Ordem, as envolventes das combinações calculadas através de um ou outro método 
e as calculadas através de ambos (ver os identificadores A, B, C e D que se apresentam nas anteriores 
páginas). 

 

 

4552BNeste caso, ao contrário do que sucedia com as listagens, onde sempre se mostravam todos os tipos de 
combinações, A, B, C e D, no caso dos gráficos só se mostra no ecrã o tipo selecionado através da caixa 
de diálogo anterior. 



5970BDe seguida, mostra-se o gráfico de Fletores em Z como exemplo. Nele pode ver claramente como só se 
apresentam os dados para as combinações de tipo D que se tinham previamente selecionado. 
 

Visualização de esforços em pontos singulares dos gráficos 

5971BIntroduz-se a possibilidade de visualizar os valores dos esforços nos pontos singulares dos gráficos. Para 
isso aparecem duas funções na caixa de diálogo a que acede através da função anteriormente citada 
Resultados/Gráficos/Opções. Desta forma, na zona de Esforços encontramos as seguintes prestações: 
 

Opção Descrição 

1306BVer Valores Máximos Permite visualizar os valores numéricos dos esforços nos 
máximos dos gráficos. Ou seja, mostrará o máximo positivo e 
o negativo para a barra em questão. 

1307BVer Valores em Extremos de Barras Permite visualizar os valores numéricos dos esforços nos dois 
extremos das barras. 

 
 
5972BEstas prestações são aplicáveis aos diferentes gráficos de esforços que o programa oferece 
(Resultados>Gráficos): Fletores Y, Fletores Z, Fletores YZ, Torsores, Transversos Y, Transversos Z, 
Transversos YZ e Axiais e os seus valores são dados em kN ou T segundo o sistema de unidades 
selecionado. Também se mostra como exemplo, o gráfico de Fletores Z de um pórtico simples, no caso 

de ter ativado a opção Ver Valores Máximos (a), Ver Valores em Extremos de Barras (b) e ambos 
respectivamente (c). 



 

5973B.     
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4553BA altura do texto que se desenha pode ser alterada na função Ajudas>Escalas…, em unidades reais. 

 

Pasta da saída de resultados em formato DXF/DWG 

4554BAo solicitar qualquer saída de resultados em formato DXF, aparece uma caixa de diálogo na qual se indica 
o formato do ficheiro (DXF ou DWG) e em que unidade de disco e pasta se deseja criar o ficheiro. 

 



 

Gráficos por combinações 

A partir desta versão, é possível obter os gráficos de deslocamentos e de esforços (axial, transversos, 
momentos fletores e torsor) de uma determinada combinação de esforços ou de um conjunto de 
combinações. Para isso, nas opções de gráficos, adicionou-se a opção Por combinações, tal como aparece 
na imagem seguinte. 

 
Ao solicitar um destes gráficos, aparecerá a seguinte janela: 



 
Nela, além de se definir o estado e o material (como num gráfico por envolvente), pode selecionar até 32 
combinações da listagem de todas as combinações possíveis. Ter em consideração que esta listagem de 
combinações se gera em função do estado e material que tenha selecionado. 

Nota: No caso de gráficos de esforços (axiais, transversos, momentos fletores e torsores), só se 
desenharão os esforços das seguintes barras: 

◼ As que sejam do mesmo material que o selecionado nesta caixa 

◼ As que sejam de outro material que tenham associadas exatamente as mesmas combinações (e os 
mesmos coeficientes de majoração e combinação) que o material selecionado. Isto está garantido em 
normas como os Eurocódigos Estruturais, porém não nas normas espanholas. 

Visualização 

4555BÉ possível visualizar os gráficos de resultados desde qualquer ponto de vista, em perspetiva axonométrica 
ou cónica. É aconselhável situar a vista nos valores mais adequados e utilizar as diferentes formas de 
visualização. Podemos utilizar a: 

◼ 6985BDefinição de planos de trabalho. 

◼ 6986BDefinição de pórticos. 

◼ 6987BDefinição de plano de trabalho a uma cota dada. 

4556BSe está definido algum plano de trabalho, só se representa o gráfico das barras e dos nós contidos nesse 
plano de trabalho. Desta forma é possível obter gráficos planta a planta, pórtico a pórtico, etc. 

Animação sísmica 

4557BO programa permite obter uma visualização da resposta da estrutura frente à ação sísmica através das 
funções Resultados>Gráficos>Sismo>Criar Animação…. e Gráficos>Sismo>Ver Animação…. 



 

4558BPara o cálculo do deslocamento resultante de um nó ou nodo da estrutura submetido aos modos de 
vibração selecionados nesta caixa, realiza-se a soma do deslocamento correspondente a cada um dos 
modos.  
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4559Bonde, 

1308Bdi  é o deslocamento do nodo i 

1309BAn  Aceleração espectral obtida do espectro para o modo de vibração n considerado, recolhida na 
listagem de modos de vibração a (m/s2). No caso de regulamentações nas quais se tem que 
considerar dois espectros, como o RSA de Portugal, utiliza-se a raiz quadrada da soma de quadrados 
para obter o valor de An. 

1310Bn  Aceleração angular do modo n correspondente, recolhida na listagem de modos de vibração 

w(rad/seg). 

1311Bt  Instante considerado (seg), consoante as opções de visualização selecionadas. 

1312B  Desfasamento inicial, considerado sempre nulo. 

4560BO valor de di é o desenhado no ecrã para cada um dos nós ou nodos da estrutura. No caso de existirem 
lajes fungiformes ou maciças, o programa utiliza uma modelação constituída por nervuras de largura fixa. 
No caso de existirem lajes aligeiradas, representam-se os deslocamentos dos nós de união de vigas e 
pilares, uma vez que não se conhece o valor dos deslocamentos dos nós de união entre as vigotas e as 
vigas. Os muros de cave não se representam; somente se desenham as barras contidas neles. 

Animação sísmica em modo arame ou em modo sólido 

4561BQuando se utiliza a função Ajudas>Render>Janela de Render obtém-se permanentemente a 
representação da estrutura em modo sólido, na janela selecionada. Caso se solicite a função …>Criar 

Animação numa janela de render, o programa calcula o vídeo de animação representando a estrutura em 
modo sólido. Caso contrário a estrutura visualiza-se em modo arame. 

 



4562BAo selecionar a função …>Criar Animação…, o programa mostra a caixa de diálogo da figura com as 
seguintes opções: 

1313BGuardar em  Define o nome do ficheiro AVI onde se guardará a animação. Pressionando 
o ícone situado à direita -> mostra-se a árvore de pastas para selecionar a 
unidade e a pasta de destino. 

1314BModos  Podem-se selecionar os modos a visualizar de 1 a 5 dos modos principais a 
desenhar. 

1315BFactor de Escala  É um coeficiente que amplifica o movimento dos nós. 

1316BNº Imagens por segundo  Representa o número de imagens do movimento que se gravam num 
segundo de vibração. 

1317BNº Total de imagens  Define o número de imagens totais que terá o vídeo.  

1318BTempo de visualização (sg)  Define a duração da reprodução do vídeo.  

4563BUma vez pressionado Aceitar o programa calcula o primeiro fotograma do vídeo, e exibe a caixa de seleção 
do modo de compressão a utilizar. A listagem de modos de compressão dependerá das utilidades e do 
hardware de compressão de ficheiros AVI existentes no equipamento.  

 

4564BPressionando Aceitar o programa começa a calcular cada imagem ou fotograma e a armazenar em disco, 
no ficheiro especificado. O processo pode durar vários minutos, dependendo do tamanho da estrutura e 
da velocidade do computador. O aconselhável é deixar o computador calculando o vídeo em tempos nos 
quais não se necessita de utilizar o programa. Pode calcular-se o vídeo enquanto se utilizam outros 
programas no computador. 



 

 

Visualização de vídeos em formato AVI 

4565BUm ficheiro em formato AVI (Vídeo for Windows) pode visualizar-se com muitos programas existentes no 
mercado, sendo inclusive a maioria de livre distribuição.  tem integrado um visualizador de ficheiros 

AVI que permite visualizar os vídeos obtidos com a função …>Criar Animação.  

4566BA função …>Ver Animação permite selecionar um ficheiro AVI para a sua visualização. Cria-se uma nova 
janela para além das existentes no programa com uma barra de ícones na parte superior da janela de 
visualização. As funções existentes são: 

 1319BIr ao princípio 

 1320BRetrocesso rápido 

 1321BRetrocesso lento (um fotograma) 

 1322BAvanço lento (um fotograma) 

 1323BAvanço rápido 

 1324BIr ao final 

 1325BReprodução automática contínua 

 1326BPausa 

 1327BStop 

 1328BImprimir o conteúdo da janela 



 1329BModificar os valores da velocidade de reprodução  

 

4567BOs ficheiros AVI podem fornecer-se a clientes para que os visualizem no seu computador sem necessidade 
do programa . 

Ligações (Aço) 

4568BNas opções de resultados de aço (função Resultados > Aço > Opções…, separador Ligações (Aço)) aparece 
uma opção Relação de ligações que permite selecionar se junto a cada tipo de ligação aparece ou não a 
relação de nós e barras da estrutura aos que esse tipo de ligação está atribuído. 

4569BOrdenar por nome e Ordem inversa. Se a opção Ordenar por nome estiver ativada, utiliza-se o nome curto 
da ligação para determinar a ordem em que os modelos de ligação aparecem nos planos e nos relatórios 
dentro do mesmo tipo e subtipo de ligação. Portanto, nos relatórios as ligações aparecerão ordenadas 
primeiro por tipo, seguidamente por subtipo de ligação e finalmente, se esta opção estiver ativada, pelo 
seu nome curto. 

 

 

 



 

 
5975BDesenho de ligações incluindo a Relação de ligações iguais 

Processo de impressão  

 4570BUm ícone na barra de ícones permite selecionar como periférico de impressão para todas as listagens, 

gráficos e planos a impressora selecionada em Ficheiro>Impressora… sem necessidade de aceder às 
diferentes caixas de opções. Selecionar este ícone tem o mesmo efeito que selecionar como periférico de 
saída Impressora nas caixas de diálogo das opções:  

◼ Resultados>Listagens>Opções...  

◼ …> Gráficos>Opções… 

◼ …> Armaduras>Opções… 

◼ …> Armaduras>Medição… 

◼ …> Armaduras>Preparação de Obra… 

◼ …> Desenhos>Opções… 

◼ …> Composição>Opções… 

4571BUma vez pressionado este ícone altera-se a sua representação para um ícone pressionado, e a partir desse 
momento todos os resultados se obtêm para a impressora pré-determinada. Para voltar a obter todos os 
resultados para ecrã, basta pressionar novamente o ícone, que regressará à sua representação inicial. 

4572BO ícone tem um estado intermédio que se representa quando se modifica individualmente a opção 
Periférico de alguma das caixas de diálogo anteriormente citadas. Neste caso o ícone tem uma 
representação distinta, aparecendo como pressionado, mas desativado (inacessível). 



Deformações de barras de aço, madeira e alumínio 

Cálculo e saída de resultados de flechas de barras 

Desde esta revisão, o programa obtém (e comprova para o seu valor máximo admissível) três tipos de 
flecha para as barras de aço, alumínio e madeira. O nome e significado de cada um destes três tipos de 
flecha depende da normativa atualmente selecionada, de acordo com o indicado a seguir: 

Para a norma Espanha (EHE-08, NCSE e CTE) utiliza-se o indicado no apartado 4.3.3 do CTE DB SE: 

◼ Flecha por Integridade, calculada com as combinações características das sobrecargas e da parte das 
cargas permanentes que se colocam na estrutura depois da colocação do elemento danificável 
(geralmente, a alvenaria). 

◼ Flecha por Conforto, calculada com as combinações características das sobrecargas. 

◼ Flecha por Aparência, calculada com as combinações quase permanentes de todas as cargas. 

Para a norma Eurocódigos Estruturais e para as barras de alumínio das restantes normas, utiliza-se: 

◼ Flecha Ativa, calculada com as combinações características ou raras das sobrecargas e da parte das 
cargas permanentes que se colocam na estrutura após a colocação do elemento danificável (geralmente, 
a alvenaria). 

◼ Flecha Instantânea total, calculada com as combinações características ou raras das sobrecargas. 

◼ Flecha Total, calculada com as combinações quase permanentes de todas as cargas. 

Para as normas baseadas no ASCE SEI 7/10 (USA-Internacional, México-USA, Chile-USA e Argentina 2005), 
utiliza-se: 

◼ Flecha Ativa, calculada com as combinações CC-1.a, CC-1.b e CC-3 das sobrecargas e da parte das 
cargas permanentes que se colocam na estrutura após a colocação do elemento danificável (geralmente, 
a alvenaria). 

◼ Flecha Instantânea total, calculada com as combinações CC-1.a, CC-1.b e CC-3 das sobrecargas. 

◼ Flecha Total, calculada com a combinação CC-2 de todas as cargas. 

Para os restantes casos, utiliza-se: 

◼ Flecha Ativa, calculada com as combinações de Estado Limite de Serviço das sobrecargas e da parte 
das cargas permanentes que se colocam na estrutura após a colocação do elemento danificável 
(geralmente, a alvenaria). 

◼ Flecha Instantânea total, calculada com as combinações do Estado Limite de Serviço das sobrecargas. 

◼ Flecha Total, calculada com as combinações de longo prazo de todas as cargas. 

Para realizar corretamente o cálculo, é necessário definir que percentagem da carga permanente se coloca 
após o elemento danificável (divisórias, revestimentos, tetos falsos…). Quanto maior for esta percentagem, 
mais aumentará a flecha por integridade (ou flecha ativa), permanecendo invariáveis as outras duas 
flechas. Para uma percentagem zero, a flecha por integridade (ou ativa) será idêntica à flecha por conforto 
(ou instantânea total). Esta percentagem pode considerar-se zero se colocam na planta (perto da sua 
posição final) todos os materiais correspondentes à carga permanente antes da construção do elemento 
danificável. 



 

Em versões anteriores, esta percentagem não se podia definir e considerava-se sempre zero (que é o valor 
pré-definido ou definido na norma espanhola de aço EAE, por exemplo), de forma que a flecha por 
integridade e por conforto, eram a mesma. 

Portanto, nesta revisão adicionou-se, o separador Flecha nas opções de comprovação das barras de aço, 
alumínio e madeira, a definição da flecha admissível para cada um dos três tipos de flecha bem como a 
percentagem da carga permanente que se coloca após a construção do elemento danificável. 

 
Também foram alteradas as listagens das flechas das barras de aço, alumínio e madeira, bem como as 
listagens e relatórios completos de comprovação destas barras para refletir as três flechas calculadas e 
seus respetivos valores admissíveis. 

Flecha vertical e horizontal 

Nesta revisão, as flechas de vigas e diagonais de aço, alumínio e madeira já não se calculam relativamente 
aos seus eixos principais, mas sim na direção vertical e horizontal: 

◼ A flecha vertical é a componente da flecha calculada na direção perpendicular à diretriz da barra contida 
no plano vertical que contem a barra. Considera-se positiva quando é orientada para ‘baixo’, e negativa 
no caso contrário. Esta é a flecha que geralmente é contemplada as normas. 

◼ A flecha horizontal é a componente da flecha calculada na direção horizontal perpendicular à diretriz da 
barra.  



Listagem e gráfico da flecha entre dois pontos da estrutura 

Desde esta revisão é possível ver a informação da flecha entre dois quaisquer pontos da estrutura unidos 
através de uma ou várias barras alinhadas e do mesmo material (aço, alumínio ou madeira), ainda que 
não sejam da mesma seção, sejam de inércia variável ou não tenham a mesma orientação dos seus eixo 
principais. 

Desta forma é possível consultar a flecha de um cordão de uma viga triangulada ou de uma treliça, ou de 
um dos pares de um pórtico de nave industrial. Também é possível consultar desta forma a flecha de um 

pilar ou de todo um alinhamento de pilares. 

Para esse efeito, selecione a função Flecha entre dois pontos existente nos menus Resultados > Listagens 

> Seções de Aço, Resultados > Listagens > Seções de Alumínio ou Resultados > Listagens > Seções de 

Madeira, dependendo do material das barras que se pretende. Após selecionar dois pontos da estrutura 
(da forma habitual no programa), aparece uma caixa de diálogo como a seguinte: 

 
Nela, aparecem os seguintes elementos: 

Elemento Descrição 

Nó inicial Número do nó que se selecionou em primeiro lugar 

Nó final Número do nó que se selecionou em segundo lugar 

Nó em consola Permite indicar se o nó inicial ou o final são o extremo de uma consola. Pode 
selecionar-se um dos nós ou nenhum, porém não os dois. Se nenhum dos nós está 
em consola, a flecha calcula-se a partir da linha que une a posição deformada de 



 

ambos os nós. Se um deles se assinala como nó em consola, a flecha calcula-se 
desde a linha, paralela à posição sem deformar das barras, que passa pela posição 
deformada do nó contrário. 

Comprimento Indica o comprimento total da viga ou diagonal. 

Listagem Listagem das flechas péssimas calculadas. Existem seis linhas, correspondentes à 
flecha vertical e horizontal de cada um dos três tipos de flecha. Para cada uma delas 
indica-se a flecha máxima positiva e negativa, a posição da barra na qual se produz 
(distância ao nó inicial), a flecha máxima admissível que corresponde e indicação se 

a flecha calculada é menor ou maior que a admissível. 

Gráfico Indica-se de forma gráfica a deformação produzida. As opções de visualização 
(números de nó ou barra, cargas, seções,…) são as definidas nas janelas 3D do 
programa (ainda que os números dos nós inicial e final se representem sempre). 
Possui os habituais botões de ‘Vista Pré-definida’, ‘Vistas…’, ‘Igualar Vista’, 
‘Aumentar/Diminuir Azimute’, ´Aumentar/Diminuir Elevação’, ‘Regenerar’ e ‘Auto 
Centrar’ de outras janelas gráficas similares existentes no programa. 

F. por conforto Permite indicar se na janela gráfica se mostram as deformações correspondentes à 
flecha por conforto (flecha instantânea total em outras normas) ou não. 

F. por integridade Permite indicar se na janela gráfica se mostram as deformações correspondentes à 
flecha por integridade (flecha ativa em outras normas) ou não. 

F. por aparência Permite indicar se na janela gráfica se mostram as deformações correspondentes à 
flecha por conforto (flecha total em outras normas) ou não. 

Quando se seleciona uma ou mais linhas da listagem, esta seleção reflete-se na gráfica da deformada ou 

deformadas correspondentes, juntamente com a linha de referência relativa da qual se calcula a flecha e 
a flecha correspondente. 

 

 

 



Capítulo 14  

Armaduras de barras 
 

Introdução 

4573BO programa  aborda o dimensionamento de seções e cálculo das armaduras das barras de betão 

da estrutura. Neste capítulo reúnem-se todas as operações e funções necessárias para: 

◼ 6988BDefinir e/ou modificar as diferentes opções a utilizar no cálculo. 

◼ 6989BRealizar o cálculo das armaduras. 

Cálculo de armaduras 

4574BO cálculo das armaduras das barras de betão da estrutura faz-se posteriormente ao cálculo dos esforços. 
Até que uma estrutura não esteja calculada, o comando Calcular Armadura permanece desativado. 

4575BO cálculo de armaduras realiza-se com base nas opções especificadas no menu Cálculo>Armaduras> 

Opções>Gerais.... A modificação das opções de armaduras supõe a perda do cálculo de armaduras 
anterior. 



 

 

4576BAtravés da função Cálculo>Armadura de Barras>Calcular Esperas realiza-se o cálculo das armaduras de 
espera dos pilares na fundação, quer sejam sobre sapatas isoladas, sapatas combinadas, vigas flutuantes 
ou sobre laje de fundação. Para poder calcular as esperas dos pilares deverão estar calculados previamente 
os esforços da estrutura, bem como as sapatas, vigas flutuantes e lajes de fundação. Caso contrário o 
programa avisará desta circunstância através de uma mensagem.  

4577BO cálculo de comprimento de ancoragem e de amarração das esperas de pilares, quando a área das 

esperas é maior que a área das armaduras do pilar. Utiliza-se a fórmula geral de lb,net, onde em todas as 
regulamentações aparece o termo As,necessária / As,existente. Até agora, este termo considerava-se 
sempre igual a 1, o que está do lado da segurança. Nesta versão, quando não cabem as esperas e se 
duplica o número de varões para 2 esperas por cada armadura do pilar e considera-se As,necessária com 
o valor da armadura do pilar e As,real com o valor da armadura das esperas. Nestes casos, o termo anterior 
é <= 1, minorando o comprimento de ancoragem necessário. De qualquer modo, comprova-se sempre o 
comprimento mínimo de ancoragem, indicado por cada regulamentação. 

4578BA função Cálculo>Armadura de Barras>Consolas Curtas>Calcular Armadura realiza o cálculo da armadura 
das consolas curtas da estrutura. Caso não se tenham calculado os esforços, essa opção aparecerá 
desativada até que estes sejam calculados. 

4579BUma vez calculada a armadura, se modificar as opções de cálculo de armadura, será necessário voltar a 
solicitar esse mesmo cálculo. 

4580BPara o cálculo de esforços, em barras onde se tenha atribuído uma consola curta, considera-se como 
secção a atribuída pelo utilizador à barra, como em qualquer outra barra da estrutura. 

Esperas de pilares sobre paredes resistentes 

Desde esta versão, calculam-se as esperas de pilares de betão que nascem na parte superior de uma 
parede resistente de betão. As esperas ancoram-se na parede em prolongamento reto, sem colocar dobras. 

Para que estas esperas se possam calcular: 

◼ Não deve existir pilar debaixo (no interior da parede), nem sequer fictício. 

◼ A seção do pilar não pode sobressair à espessura da parede (nesse caso, o lógico é que exista um pilar 
debaixo a modo de pilastra) 



◼ Se existe uma viga no coroamento da parede, as esperas do pilar realizam-se nessa viga, não na 
parede. 

Tipos de barras 

4581BO programa realiza o cálculo de armaduras das barras de betão da estrutura. Em função do ângulo formado 
com o plano horizontal, as barras agrupam-se em: 

1330BVigas  Barras paralelas ao plano horizontal Xg-Zg. 

1331BPilares  Barras perpendiculares ao plano horizontal Xg-Zg, com uma variação do ângulo de cinco graus. 

1332BDiagonais  Todas as outras barras não reunidas nos tipos anteriores. 

4582BO programa permite definir um ângulo  (ângulo de rotação entre o sistema de eixos local e principal) 

para todas as barras da estrutura exceto: 

◼ 6990BVigas cujo o material definido seja Betão. 

◼ 6991BDiagonais cujo material definido seja Betão. Portanto, se uma viga se pré-dimensiona em 
betão de 60x25, (largura x altura), dever-se-á escolher da base de dados a secção BET 60x25. 
Quando se escolhe BET 25x60 e se tenta dar uma volta de 90 graus, o programa não o 
permitirá. 

4583BDa consideração anterior se depreende que o programa calcula as armaduras de flexão das vigas e das 
diagonais no eixo Zprincipal, que é coincidente com Zlocal para =0. (Note que deste modo, o eixo Zp 

coincide com o eixo de flexão habitual das vigas, o eixo horizontal).  

Definição de pórticos 

4584BA definição de pórticos na estrutura incide na maneira pela qual o programa realiza as armaduras. 
Recordamos que a definição de pórticos em  constitui um modo de agrupamento das barras da 

estrutura, mas não significa nunca que se realize um cálculo de esforços por pórticos. Pode-se observar 
que quando se introduzem ou eliminam pórticos posteriormente ao cálculo de esforços, não se perdem os 
resultados. 

4585BNo capítulo Geometria pormenorizam-se as utilidades da definição de pórticos. Entre elas encontra-se uma 
muito importante no cálculo de armaduras: 

◼ 6992BO programa realiza as armaduras das vigas e diagonais de um pórtico como se fossem vigas 
contínuas. Supõe-se que existe continuidade entre as vigas à direita e à esquerda de um pilar, 
pelo que se prolongarão as armaduras. 

◼ 6993BAs vigas e diagonais não incluídas em nenhum pórtico, calculam-se como barras 

independentes. As barras amarrar-se-ão nos seus extremos. 

4586BNo programa , um pórtico é um conjunto de planos de extensão limitada no plano horizontal, mas 

ilimitada na vertical. Portanto, um pórtico pode ser formado por vigas e pilares contidos em diferentes 
planos. O utilizador deve decidir os planos que devem formar um pórtico, atendendo às seguintes 
considerações: 

◼ 6994BEvitar que planos que formam um ângulo considerável, mais de 15 graus, formem parte de 
um pórtico. 

◼ 6995BO conceito de pórtico não só se refere às barras primárias, como também às vigas de laje e 
barras secundárias que se devem incluir também nos seus pórticos respetivos. 

◼ 6996BDar um nome aos pórticos relativos ao seu significado, por exemplo PR01, PR02, ..., para 
pórticos principais, e S01, S02 para pórticos secundários. 



 

4587BQuando se introduzem ou eliminam pórticos depois de ter calculado as armaduras, estas perdem-se, tendo 
de voltar a solicitá-lo. 

4588BSe ao verificar a geometria aparecer a mensagem  “Viga contida em vários pórticos”,  há que ter em conta 
os seguintes aspetos: 

◼ 6997BSe realizar um cálculo automático, o programa calculará a armadura da viga no primeiro 
pórtico em que detete estar contida. Nos demais pórticos, da cota da barra estudada se 
repetirem a mesma barra, a viga no estudo aparecerá sem armadura de reforços. 

◼ 6998BEm qualquer tipo de cálculo (seja automático ou não) se a opção Aumentar armadura devido 

a flecha estiver ativada, esta só se considerará para cada barra no primeiro pórtico que se 
detete estar contida essa barra.  

4589BSe não existe nenhum pórtico definido, o programa avisa com uma mensagem. Sim continua o cálculo de 
armaduras e Cancelar aborta a função. 

Considerações sobre o cálculo 

4590BO programa considera os esforços mais desfavoráveis para cada secção da estrutura, correspondentes às 
diversas hipóteses de Ações consideradas. Para efeitos de cálculo de armaduras, o programa considera 
secção à parte do elemento compreendida entre dois cortes sucessivos, separados por uma distância 
definida no menu opções de armaduras, e que geralmente é de 10 cm. Se o comprimento da barra não é 
múltiplo da quantidade definida, o programa ajustará o arredondamento até conseguir um número inteiro 
e simétrico de cortes dentro do comprimento da barra. 

4591BO programa determina as áreas de aço necessárias em cada secção, em função das hipóteses de cálculo 
de seções consideradas em seguida. Se uma barra tem esforços provenientes do cálculo, que requerem 
uma armadura da secção impossível de realizar com a secção proposta, deteta-se insuficiência, e assim 
haverá uma chamada de atenção. 

4592BNa altura de efetuar uma modificação no pré-dimensionamento da estrutura, deve-se ter em conta o 
conjunto das barras, com vista a obter uma redistribuição ótima dos esforços. Lembre-se que se estão a 
considerar os esforços de toda a estrutura no seu conjunto. 

Hipóteses consideradas no cálculo de seções 

4593BAs hipóteses consideradas no cálculo de seções seguem as considerações referidas no Anexo A 
(regulamentação portuguesa). 

4594BO método geral é denominado como o dos estados limites. O programa comprova que as Ações exteriores 
que atuam sobre a estrutura não ultrapassam a resposta de cada uma das seções das barras. Comprovar-
se-ão, portanto, os estados limites ÚLTIMOS de equilíbrio, esgotamento ou rutura e de instabilidade ou 
encurvadura quando for necessário, e os estados limites de utilização, de deformação e fendilhação.  

4595BAs características e valores de cálculo dos materiais, os valores majorados das Ações atuantes sobre a 
estrutura, as disposições das armaduras, quantidades geométricas e mecânicas mínimas e máximas, e 
outras comprovações, ajustam-se ao referido no Anexo A (regulamentação portuguesa). Não se considera 
uma resistência do aço em compressão maior do que 4200 kg/cm2 ou 410 MPa. 



Armadura longitudinal e transversal  

  

2416BNota 

2417B 4596BRegulamentação espanhola. Para outros regulamentos, ver anexo correspondente. 

  

 

4597BO programa permite definir o diâmetro a utilizar na armadura de montagem das barras da estrutura. Nas 
vigas e diagonais permite escolher um diâmetro diferente para a armadura superior e inferior. Em pilares 
o diâmetro é igual para todos os varões. 

4598BNo caso de pilares, o diâmetro escolhido é o mínimo a partir do qual se tenta compor a secção, até um 
diâmetro máximo definido pelo utilizador. 

4599BNo caso das vigas e diagonais, o programa permite utilizar diferentes diâmetros de reforço em cada uma 
das barras, podendo além disso ser diferente o diâmetro de reforços superiores e inferiores. Nas armaduras 
de vigas e diagonais supuseram-se algumas armaduras repartidas num máximo de duas linhas (camadas) 
de varões, segundo se indique na opção correspondente, estando os varões separados entre si pelas 
especificações regulamentares: 2 cm se o diâmetro do varão é menor que 20 mm, e o diâmetro se é maior. 
Não se consideram grupos de barras. 

4600BO processo da armação de vigas e diagonais consiste em calcular as armaduras mínimas de montagem a 
partir das dimensões geométricas da secção e do diâmetro proposto pelo utilizador. Posteriormente 

suplementa-se nos pontos mais desfavoráveis com um número determinado de varões de reforço, até um 
número total não superior ao máximo de reforços definido. 

4601BNo caso de algumas normativas, na armadura de vigas e diagonais considera-se que ao menos uma 
percentagem da máxima área de aço no vão se prolonga até aos extremos de cada viga. Além disso, nas 
zonas onde exista tração, coloca-se ao menos a quantia mínima a tração especificada pelas distintas 
normativas.  
No processo de armadura das vigas e diagonais é possível considerar os esforços existentes até a face do 
pilar. Ou seja, considera-se que as seções da viga situadas no interior do pilar comportam-se de modo 
diferente e não é necessário considerar o momento fletor existente nessas seções para o cálculo da 
armadura da viga. Este é o critério adotado especificamente por algumas normativas, como a argentina. 
Nas listagens de peritagem de vigas, têm-se em conta esta opção na indicação da área resistente 
necessária e no momento existente nas seções interiores aos pilares quando se tem selecionados, os dados 
referentes a estas seções são idênticos aos da secção situada na face do pilar. 
 
Na armadura longitudinal de pilares foram propostas armaduras repartidas como máximo numa fila de 

varões, de igual diâmetro, e com armadura simétrica nas quatro faces, ou duas a duas, segundo se indique, 
para o caso de seções retangulares. Em função das diversas normativas pode-se considerar uma 
excentricidade mínima. 

4602BA opção de armadura de pilares Homogeneizar em altura comprova que a armadura de um pilar é válida 
na secção superior do pilar inferior, e na secção inferior do pilar superior. Esta comprovação evita que, por 
exemplo, em alguns casos, a armadura dos pilares da último piso sejam de maior quantia que os do piso 
inferior devido aos grandes momentos que estes produzem. Se a secção de betão dos pilares for a mesma 
em altura, quando esta opção está ativa é possível que todos os pilares tenham a mesma armadura. 

4603BNa armadura transversal de todas as barras consideram-se todos os varões formando um ângulo de 90 
graus com a diretriz da barra. Podem-se definir opções que permitam definir o diâmetro a utilizar, 
separação mínima de estribos, o módulo de arredondamento de sua separação,... etc. 



 

Armadura longitudinal de montagem 

4604BO programa considera como diâmetro da armadura de montagem o valor pré-fixado pelo utilizador nas 
opções de armaduras. Em vigas e diagonais calcula-se igual número de barras nas faces superior e inferior, 
sendo possível utilizar diâmetros diferentes. O utilizador pode modificar os seguintes valores da armadura 
de montagem: 

◼ 6999BDiâmetro de montagem superior. 

◼ 7000BDiâmetro de montagem inferior. 

◼ 7001B2 camadas 

4605BO número mínimo de varões de montagem determina-se pela máxima separação permitida entre eixos de 
armaduras: 30cm em vigas. 

4606BNa armadura longitudinal de montagem de pilares considera-se a atuação de momentos fletores nos dois 
planos principais de flexão, com uma excentricidade mínima em cada um dos planos. Portanto, o cálculo 
reduz-se sempre a um caso de flexão desviada. 

4607BO cálculo da armadura de pilares realiza-se considerando um diâmetro único para toda a barra, 
aumentando o número de varões ou o diâmetro para o conseguir. O utilizador pode modificar as seguintes 
opções: 

◼ 7002BDiâmetro de montagem (valor inicial e valor máximo). 

◼ 7003BConseguir a área necessária aumentando em primeiro lugar o número de varões, ou o seu 
diâmetro (opção Minimizar Nº Varões). 

◼ 7004BArmadura igual nas quatro faces, ou simétrica duas a duas. 

4608BA colocação de varões de montagem e de reforço em vigas ajusta-se ao estritamente necessário dado no 
cálculo. Até agora colocava-se a armadura superior até à face inferior da viga (logicamente respeitando o 
recobrimento), independentemente do comprimento de amarração necessário por cálculo. 

Armadura longitudinal da alma 

4609BSeguindo as recomendações dos regulamentos, o programa coloca armaduras de alma numa barra para 
diminuir a distância entre varões da armadura principal. O seu diâmetro é o definido nas opções de 
armadura. De acordo com essa recomendação, estabelece-se armadura de alma para alturas maiores de 
60 cm. 

4610BEsta armadura de alma é contínua  no comprimento de toda a peça, com igual número de varões de um 
lado e do outro. 

4611BNas opções de armadura pode-se estabelecer que a armadura situada nas faces laterais das vigas e 

diagonais (armadura de alma mais a de montagem situada nos cantos da peça) calcula-se para resistir aos 
momentos fletores sobre o seu eixo Y principal (My). Dado que na maioria dos casos, as vigas encontram-
se embebidas na laje, não é incorreto assumir que estes momentos My são absorvidos pela lâmina de 
compressão da mesma. Portanto, geralmente retirar-se-á esta opção de Flexão lateral em vigas. 

Armadura longitudinal de reforço 

4612BÉ possível definir o diâmetro mínimo a utilizar pelo programa nos pontos onde se pretende maior área de 
aço, assim como o diâmetro máximo a utilizar no reforço de vigas. Pode-se limitar o número máximo de 
reforços a utilizar.  



4613BQuando a resposta da secção de betão e da armadura longitudinal de montagem não é suficiente para 
resistir aos esforços a que está submetida, ou a área de aço é menor que a percentagem mínima à tração, 
o programa calcula o número de varões de reforço, o seu diâmetro e o seu comprimento. O programa 
considera inicialmente como diâmetro de reforço o definido nas opções de armadura. Se o número de 
reforços necessário numa secção é maior que o valor da opção Número máximo de reforços, o programa 
prova com o varão de diâmetro superior, repetindo o processo. 

4614BO diâmetro de reforço será igual para todas as barras ou para todas as vigas de um pórtico, podendo ser 
diferente o utilizado para a face superior e para a face inferior. 

4615BPode-se indicar o comprimento máximo de cada varão de reforço, assim como quando se desejar que os 
reforços inferiores sejam simétricos em relação ao centro de cada vão. 

4616BSe o programa não consegue compor a área necessária dentro dos limites estabelecidos pelas opções de 
armadura, a barra é considerada não válida. 

4617BA colocação de varões de montagem e de reforço em vigas ajusta-se ao estritamente necessário dado pelo 
cálculo. Até agora colocava-se a armadura superior até à face inferior da viga (logicamente respeitando o 
recobrimento) , independentemente do comprimento de amarração necessário por cálculo. 

Comprimentos de amarração com Eixos Geométricos 

4618BSe ativar a opção de cálculo de esforços de acordo com os eixos geométricos das barras, os comprimentos 
da amarração das vigas medem-se a partir do extremo do eixo geométrico da viga. A cotagem da 
amarração realiza-se sempre a partir do eixo do pilar, para assim facilitar a sua leitura. 

Armadura transversal (estribos) 

4619BTal como com a armadura longitudinal, o programa calcula a área de aço necessária em cada secção. 

4620BO diâmetro da armadura transversal será o mesmo para cada barra. O  programa pode calcular até três 
possíveis separações de estribos, perto dos pilares e no meio vão (no caso de vigas e diagonais) e perto 
das vigas e a meia altura (no caso dos pilares e só quando for necessário para o cumprimento da NCSE-
94 (Espanha), se não for este o regulamento selecionado só coloca uma única separação para todo o 
comprimento do pilar). Existem opções que permitem definir: 

◼ 7005BDiâmetro inicial de estribos em vigas e pilares, independentemente. 

◼ 7006BMáximo diâmetro a utilizar em estribos. 

◼ 7007BSeparação mínima e máxima entre estribos. 

◼ 7008BMódulo de arredondamento da separação entre estribos. 

◼ 7009BGranolumetria máxima do inerte. 

◼ 7010BArmadura transversal simétrica. 

4621BNo cálculo da armadura transversal de vigas e diagonais, o programa considera a armadura mínima 
transversal como a soma da resistência ao esforço transverso do betão e a resistência da área de aço dos 
estribos, que cumpram as quantidades mínimas regulamentares. O programa calcula como máximo três 
zonas nas quais a armadura transversal pode ter diferentes separações, em função do esforço transverso 
máximo a resistir em cada zona. Se a separação necessária chega ao limite estabelecido na opção 
Separação mínima, o programa aumenta automaticamente o número de ramos ou o diâmetro da 
armadura. O número de ramos dos estribos em cada uma das três possíveis separações é constante. 

4622BNo cálculo da armadura transversal de pilares, o programa considera a armadura mínima transversal, como 
a soma da resistência ao esforço transverso do betão e a resistência da área de aço que cumpra as 
quantidades mínimas regulamentares. O programa calcula até 3 separações de estribos para todo o 



 

comprimento do pilar (só no caso de ter que cumprir a NCSE-94, Espanha).O programa considera uma 
resistência de cálculo do aço para a armadura transversal não superior de 4200 kg/cm2 ou 410 MPa. 
Determinam-se sempre um número par de ramos (2, 4, 6...). 

Considerações sobre a encurvadura 

4623BO programa realiza de forma opcional a comprovação do efeito da encurvadura nos pilares. 

5976BPara permitir considerar os efeitos de 2ª Ordem, o separador Instabilidade, inclui as opções de 

encurvadura e os coeficientes de amplificação, para as combinações de 1ª Ordem e para as de 2ª 
Ordem. 
 
Recorde o comentado no capítulo Cálculo>Considerações acerca do cálculo de 2ª ordem real, sobre a 
utilização do cálculo de 1ª Ordem, de 2ª Ordem, opções de encurvadura e coeficientes de amplificação: 
4624BNo caso de estruturas de nós móveis, pode realizar diferentes cálculos, que ordenados do menor para o 
de maior nível de precisão de análise e consequentemente de menor para maior otimização, são: 

◼ 7011BCálculo de 1ª Ordem e opção de encurvadura translacional (nós móveis). 

◼ 7012BCálculo de 1ª Ordem, opção de encurvadura intranslacional (nós fixos) e coeficientes de 
amplificação. 

◼ 7013BCálculo de 2ª Ordem e opção de encurvadura intranslacional (nós fixos). 

4625BA consideração de uma estrutura como sendo de nós móveis ou de nós fixos deve-se fazer de acordo com 
a respetiva regulamentação. O programa permite definir para cada pilar e em cada um dos seus eixos 
principais, independentemente, as seguintes opções: 

◼ 7014BRealizar ou não a comprovação da encurvadura 

◼ 7015BConsiderar a estrutura como de nós móveis ou de nós fixos, ou ainda se deseja fixar um valor 
para o fator de comprimento à encurvadura  (fator que multiplicando pelo comprimento do 

pilar resulta no comprimento de encurvadura). 

4626BSe o utilizador fixa o fator de comprimento à encurvadura de um pilar, o programa irá considerar que para 
esse pilar a estrutura é de nós móveis quando  seja maior ou igual a 1,0, e de nós fixos no caso contrário. 

 4627BPara a consideração do fator de comprimento à encurvadura de nós móveis  de um pilar (quando este 

não é fixado pelo utilizador), o programa considera que o valor de  é: 

4628B0,0  (encastramento total) na extremidade do pilar onde exista um encastramento total, um muro de 
cave ou um apoio de mola. Desta forma, um pilar com esta opção em ambos os extremos terá um 
comprimento de encurvadura igual a 0,5 vezes o seu comprimento se é de nós fixos ou 1,0 vezes 
o seu comprimento se é de nós móveis.  

4629B1,0  na extremidade do pilar existe uma laje fungiforme aligeirada ou uma laje maciça. Desta forma, um 

pilar com esta opção em ambos os extremos terá um comprimento de encurvadura igual a 0,78 

vezes o seu comprimento se é de nós fixos ou 1,31 vezes se é de nós móveis. 

4630B100,0  na extremidade do pilar onde exista uma articulação. Desta forma, um pilar com esta opção em 
ambos os extremos terá um comprimento de encurvadura igual a 1,0 vezes o seu comprimento se 
é de nós fixos, ou 10,0 vezes o seu comprimento se é de nós móveis. 

4631BNas opções de Encurvadura incluem-se três funções novas: 

 



 
 

Opção    Descrição 

1333BCombinação de esforços de 1ª Ordem  Permite definir os parâmetros de comprovação de 
encurvadura para as combinações calculadas em 
primeira Ordem. Pré-definido a encurvadura 
considera-se Translacional (nós móveis). 

1334BCombinação de esforços de 2ª Ordem Permite definir os parâmetros de comprovação de 
encurvadura para as combinações calculadas em 
segunda Ordem. Pré-definido a encurvadura 
considera Intranslacional (nós fixos). Não se 
permite definir Coeficientes de Amplificação com 2ª 
Ordem. 

Armadura de vigas invertidas 

4632BAs vigas invertidas são aquelas nas quais acometem lajes, de um ou de ambos os lados da mesma, na sua 
parte inferior. Ver o apartado correspondente no capítulo de Geometria> Barras para ver como se define 
uma viga invertida. 

4633BAs Ações transmitidas por estas lajes situadas na face inferior da viga é o que é comum denominar-se 
como ação suspensa e deve ser transmitida à face superior das vigas pelas chamadas armaduras de 

suspensão. 

4634BEm   não se utilizam armaduras de suspensão específicas, apenas se suplementa a armadura 

transversal (os estribos) para que cumpram esta missão. 

4635BNo separador correspondente a Estribos das opções de armadura de barras indica-se que percentagem da 
carga existente na viga deve considerar-se como ação suspensa e portanto deve ser transmitida à face 
superior da viga pelos estribos. 



 

 

4636BComo se observa na figura anexa, é possível definir percentagens distintas em função da disposição das 

lajes em ambos os lados da viga. 

4637BA percentagem da ação assim definida, dividida pela tensão admissível do material (ambos 
convenientemente afetados pelos seus correspondentes coeficientes de segurança) será a área da 
armadura transversal vertical que será necessário adicionar à já exigida pelas comprovações de transverso 
e de torção. 

Redistribuição de momentos  

Reg. Espanhola 

4638BO programa permite realizar uma redistribuição de momentos negativos nas vigas de valor compreendido 
entre 0% e 15%, sempre que a profundidade da fibra neutra seja menor ou igual a 0.45 de altura útil, 
(y0.45d). 

4639BA redistribuição realiza-se por cada vão de forma independente, podendo o vão ser formado por uma, 
várias vigas ou vigas de laje da mesma ou de diferente secção (inclusive com seções de inércia variável). 
Para esta comprovação, um vão é um conjunto de vigas do mesmo pórtico e planta limitados em ambas 
as extremidades por pilares, paredes resistentes ou apoios verticais. 

4640BPermitem-se valores de redistribuição maiores do que 15%. Quando se introduzem valores maiores que 
15%, o programa não realiza a comprovação ditada na Norma EH-91 de que a fibra neutra seja menor 
que 0.45d. Não se considera a redistribuição de momentos para o cálculo de flechas e fendas. 

4641BA opção Momento positivo mínimo permite fixar uma percentagem do valor pL2 a considerar como menor 
momento positivo no centro do vão. Esta opção permite assegurar que se cobre uma determinada 
percentagem do momento isostático, independentemente do grau de encastramento final que resulte da 



análise elástica. Por exemplo, quando se introduz nesta opção o valor 20, o momento positivo mínimo no 
centro do vão será de 8*Mi/20, onde Mi é o momento isostático no centro do vão. 

Reg. Portuguesa 

4642BRealiza-se a redistribuição de momentos nas vigas na regulamentação Portuguesa, de acordo com os 
limites e comprovações estabelecidas no artigo 49.2 de REBAP, mas sem comprovar o relacionado com os 
pilares que se comenta neste capítulo. 

Separação mínima de armaduras 

4643BO programa permite definir a distância mínima que deve existir entre: 

◼ 7016BDiâmetros da armadura longitudinal das vigas, pilares e diagonais. 

◼ 7017BEstribos da armadura transversal. 

4644BEstas opções permitem assegurar que a separação entre varões não impedirá o betonagem. Além disso 
considera-se a granulometria máxima dos inertes. 

Amarração reduzida 

4645BO programa permite a consideração opcional dos comprimentos de amarração reduzidos. Quando a área 

de aço que se coloca numa secção é maior que a área de aço necessária segundo o cálculo, é possível a 
redução do comprimento de amarração numa percentagem de valor,  
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c = 4646B, sendo sempre c1. 

4647Balém disso comprovar-se-á que o comprimento resultante de multiplicar o quociente c pelo comprimento 
da amarração não será menor que os seguintes valores: 

◼ 7018B10 diâmetros. 

◼ 7019B15 cm. 

◼ 7020BUm terço do comprimento correspondente no caso em que não se aplique a redução. 

4648BAo determinar os comprimentos dos reforços, o programa utilizará ou não essa redução, dependendo se 
foi selecionada pelo utilizador no menu de opções de armaduras. 

Comprovação de deformações 

Flechas Instantâneas (Reg. Espanhola)  

4649BEstabelece-se um procedimento no cálculo de deformações das peças, permitindo calcular as flechas 
instantâneas e diferidas tendo em conta o estado real de fendilhação das vigas. 

4650BA formação de fendas modifica o trabalho das peças, produzindo-se mudanças de tensões entre as zonas 
onde aparecem as fendas e as zonas onde não aparecem. Entre fendas produz-se uma mudança de valor 
EI (E: Módulo de deformação, I= inércia da secção). O valor de EI a considerar é um valor intermédio 
entre o da secção sem fendilhar e a homogeneizar, e o da secção fendilhada e homogeneizada. 



 

4651BPela influência do fator EI, supõe-se que contra uma diminuição do mesmo pela fendilhação das seções, 
se produza um aumento da deformação da peça. Quanto maior o estado de fendilhação, menor o valor do 
fator EI, e portanto, maior flecha. 

4652BA fórmula estabelecida é denominada Fórmula de Brason, cuja formulação é: 
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1 4653B, sendo sempre  

4654Bonde, 

1335BIe   é o momento de Inércia equivalente a considerar no cálculo de flechas. 

1336BMf   é o momento de fendilhação da secção, de valor 
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4655Bsendo, 

1337BFcf  a resistência a flexo-tração, definida pela EH como 

 

1338BIb  Momento de inércia bruta relativamente ao eixo perpendicular ao plano médio da peça, que passa 

pelo c.g. (centro de gravidade). 

1339By1  distância do c.g. da secção bruta (quer dizer, considerando o betão sem fendas e não tendo em 

conta as armaduras), à fibra extrema em tração. 

1340BMa  é o momento fletor aplicado na secção no estado de ação para o qual se calcula a flecha. 

1341BIf  é o momento de inércia da secção fendilhada, quer dizer, desprezando a zona de betão submetida 
a tração, e homogeneizando as áreas das armaduras multiplicando-as pelo valor m=(Es/Ecj), 
onde Es é o módulo de deformação do aço, e Ecj é o módulo do betão para Ações instantâneas  
com a idade de j dias. 

4656BO programa considera um valor de módulo de deformação igual a E f ck= 19000 . Não se considera 

o valor introduzido na base de perfis. 

4657BO  programa determina os valores de Ie para cada uma das vigas e em diferentes seções das mesmas, 
tomando segundo a regulamentação espanhola EH-91, o valor médio de Ie da forma: 

◼ 7021BPara consolas o valor de Ie no arranque da consola. 

◼ 7022BPara vãos interiores de vigas contínuas: 

)(15.070.0 21 eeeme IIII ++=  

◼ 7023BPara vãos extremos sendo um apoiado e o outro contínuo: 

 

7632Bonde,  

I em  1342Bé o valor de Ie no ponto médio da distância. 

I Ie e1 2,  1343Bsão os valores correspondentes aos apoios. 

Iec  1344Bé o valor correspondente ao apoio contínuo. 



Estado de ação para o cálculo de flechas instantâneas 

4658BAs flechas instantâneas calculam-se em estado de serviço (sem majorar), para o qual o programa utiliza 
os valores de solicitações e Ações sem majorar. Para o cálculo utilizam-se as Ações introduzidas nas 
hipóteses 0, 1 e 2, 7 e 8 (Espanha EH-91), 9 e 10, e as hipóteses móveis ativas de 11 a 20 e hipótese da 
ação da neve (22). A flecha instantânea total é composta pelos seguintes componentes: 

◼ 7024BFlecha instantânea devida ao peso próprio da estrutura. 

◼ 7025BFlecha instantânea devida ao pavimento. 

◼ 7026BFlecha instantânea devida às divisórias. 

◼ 7027BFlecha instantânea devida às sobrecargas de uso. 

Flechas diferidas 

4659BAs flechas adicionais produzidas por Ações de longa duração, resultantes das deformações por fluência e 
retração, podem-se estimar multiplicando a flecha instantânea correspondente pelo fator: 
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4660Bonde, 

 7633Bé um coeficiente em função da duração da ação que vale: 

1345B5 ou mais anos  2,0 

1346B1 ano  1,4 

1347B6 meses  1,2 

1348B3 meses  1,0 

1349B1 mês  0,7 

1350B2 semanas  0,5 

 7634Bé o resultado do quociente As" /(B*D), sendo 

1351BAs"   a área de armadura comprimida 

1352BB  a largura da peça 

1353BD  a altura útil da peça 

4661BA fim de avaliar a distribuição da armadura comprimida a todo a comprimento da peça, o programa 
considera a variação da quantidade de armaduras comprimidas em toda a peça, da forma: 

◼ 7028BPara vigas simplesmente apoiadas, toma-se o valor da área de aço comprimida na secção 
central da barra. 

◼ 7029BNo caso de peças hiperestáticas, adotam-se os seguintes valores: 

4662BVãos interiores de vigas contínuas: 

)(15.070.0 21 dddd cm ++=    

4663BVãos com um extremo apoiado e o outro contínuo: 

eccm ddd += 15.085.0  

4664Bonde, 



 

4665Bdc  é o valor da quantia no ponto médio da distância; d1 e d2 os correspondentes aos apoios e dec o 
relativo ao apoio contínuo com um extremo contínuo e outro apoiado. 

Estado de ação para o cálculo de flechas diferidas 

4666BA flecha diferida total calcula-se a partir das flechas instantâneas. As flechas diferidas calculadas são: 

◼ 7030BFlecha diferida produzida pelo peso próprio da estrutura. 

◼ 7031BFlecha diferida produzida pelo pavimento. 

◼ 7032BFlecha diferida produzida pelas divisórias. 

◼ 7033BFlecha diferida  produzida pelas sobrecargas de longa duração. 

4667BAs flechas diferidas calculam-se em estado de serviço (sem majorar), para o qual o programa utiliza os 
valores de solicitações e Ações sem majorar. 

4668BA hipótese que leva a adotar este critério está apoiada no conceito de flecha diferida. Uma flecha diferida 
é a produzida por Ações de longa duração sobre a estrutura, pelo que no cálculo tomam-se: 

1354BAções Permanentes  Introduzidas Na Hipótese 0. 

1355BAções Variáveis  na sua aplicação no tempo, introduzidas como sobrecargas nas hipóteses 1 e 2, 
7 e 8 (Espanha EH-91),  9 e 10,  e 11 a 20, e 22. 

4669BPortanto, e como conclusão, dever-se-ão introduzir em HIPÓTESE  0  as Ações permanentes ou de longa 
duração, e em hipótese  1 e 2, 7 e 8 (Espanha EH-91), 9 e 10,  e 11 a 20 e 22, as de aplicação variável. 

Flecha Total 

4670BÉ a soma da flecha instantânea com a diferida, segundo os critérios expostos anteriormente. 

4671BA flecha total terá os seguintes componentes: 

◼ 7034BFlecha instantânea devida ao peso próprio da estrutura. 

◼ 7035BFlecha instantânea devida ao pavimento. 

◼ 7036BFlecha instantânea devida às divisórias. 

◼ 7037BFlecha instantânea devida às sobrecargas de uso. 

◼ 7038BFlecha diferida produzida pelo peso próprio da estrutura. 

◼ 7039BFlecha diferida produzida pelo pavimento. 

◼ 7040BFlecha diferida produzida pelas paredes divisórias 

◼ 7041BFlecha diferida  produzida pelas sobrecargas de longa duração. 

Flecha Ativa 

4672BO conceito de flecha ativa "...Flecha ativa relativamente a um elemento danificável é a produzida a partir 
do instante em que se constrói o dito elemento. O seu valor é igual, portanto, à flecha total a prazo infinito 
menos a produzida no instante em que se constrói o elemento." 

4673BPara efeitos de programa, a Flecha Ativa calcula-se tendo em consideração o processo construtivo, 
considerando os seguintes componentes: 

◼ Flechas instantâneas: 

7635BFlecha instantânea devida ao peso próprio da estrutura. 



7636BFlecha instantânea devida ao pavimento. 

7637BFlecha instantânea devida às sobrecargas de utilização. 

◼ Flechas diferidas: 

7638BFlecha diferida da estrutura produzida depois da construção da divisória. 

7639BFlecha diferida devido à própria parede divisória. 

7640BFlecha diferida devido ao pavimento. 

7641BFlecha diferida devida à percentagem das sobrecargas de utilização que se possam considerar como 

de longa duração. 

4674BO processo de cálculo realizado pelo programa permite supor, como se verá mais adiante, que as divisórias 
constroem-se antes ou depois da construção do pavimento, decisão que o utilizador deverá tomar em cada 
caso. 

4675BIgualmente se considera na flecha ativa a flecha que a divisória pode produzir sobre si própria. 

4676BA utilização do valor da flecha total ou da flecha ativa, como valor a fim de prever os danos na estrutura, 
dependerá do tipo de estrutura e dos elementos previsivelmente danificáveis. Quando se quer prever as 
fendas na divisória, é aconselhável utilizar a flecha ativa, supondo que a flecha instantânea das Ações em 
hipótese 0 já se tenha produzido ao começar a construir a divisória. 

Opções a considerar no cálculo da flecha 

4677BNo menu de opções de armadura reúnem-se as diferentes opções que afetam o cálculo da flecha. 

4678BÉ possível definir opções de flecha diferentes para vãos e para consolas. e indicar diferentes valores de 
comprovação para a flecha ativa e para a flecha total, de modo a que se possa comprovar a flecha total, 
a flecha ativa ou ambas (cada uma delas com as suas próprias flechas admissíveis). 

◼ 7042BA flecha total (instantânea mais diferida) a prazo infinito. No programa fixa-se qual é o prazo 
na opção Nº Meses Flecha Diferida. 

◼ 7043BA flecha ativa (descontando na anterior a flecha instantânea e a diferida produzida até à 
construção do elemento). Este momento fixa-se no programa através da opção Nº Meses 

Estrutura Paredes divisórias. Esta é a opção pré-definida pelo programa, e a que costumam 
fixar todas as Regulamentações. 



 

 

◼ Flecha ACTIVA a comprovar 

7642BÉ o valor de flecha relativa com o qual se compara a flecha ativa, anotando na lista de flechas se o 
valor é maior. 

◼ %G de PESO ESTRUTURA (hip.0) 

7643BDefine-se um tanto por cento das Ações introduzidas na hipótese 0 que representa o valor do peso da 
estrutura. 

◼ %G de ALVENARIA (hip.0) 

7644BDefine-se um tanto por cento das Ações introduzidas na hipótese 0 que representa o valor da alvenaria. 

◼ %Q de ALVENARIA (hip.1/2, ou hip 7/8(Espanha EH-91), ou hip.9/10, e hip.11 a 20 e 22) 

7645BDefine-se um tanto por cento da soma das Ações introduzidas nas hipóteses 1 e 2, ou 7 e 8 em 
Espanha, ou 9 e 10 para além das cargas móveis (hipóteses 11 a 20) e ação em hipótese 22, que 
representa a carga de alvenaria. 

◼ %Q de SOBRECARGAS A LONGO PRAZO 

7646BDefine-se um tanto por cento da soma das sobrecargas introduzidas nas hipóteses 1 e 2, 7 e 8 (EH-
91), 9 e 10, 11 a 20 e 22, que representa sobrecargas a longo prazo a considerar no cálculo da flecha 
deferida. 

◼ Nº MESES Estrutura-Divisória 

7647BPrazo de tempo, em meses, que decorre desde a construção da estrutura até à construção da parede 
divisória. 

◼ Nº MESES Flecha Diferida 

7648BPrazo de tempo, em meses, para o qual se quer calcular a flecha deferida, geralmente de valor 60 
meses (5 anos-prazo infinito). 

◼ Nº Dias de Descofragem 

7649BPrazo de tempo, em dias, que decorre desde que se enche o molde de betão até que entra em ação 
devido a ser descofrado. Usualmente é de 28 dias. 



◼ Deformação por esforço transverso 

7650BCom esta opção pode-se indicar quando se deseja ter em conta a deformação devida aos esforços 
transversos no cálculo da flecha. O seu valor situa-se entre 10 e 20% da flecha à flexão, sendo maior 
em consolas e vigas com escassa resistência ao esforço transverso em relação à sua inércia. 

7651BCalcula-se de forma automática a flecha em vigas com apoios indiretos ou com apoios de pilares como 
se fossem uma única viga desde um pilar inferior ao outro pilar inferior. Na listagem, a flecha será a 
mesma independentemente do tramo de viga selecionado. 

◼ Aumentar armadura devido a flecha 

7652BPermite que o programa aumente de forma automática os reforços para que a flecha resultante cumpra 
com a limitação estabelecida.  É possível selecionar diferentes maneiras de aumentar a mesmo: 

◼ 7044BAumentar a armadura superior e inferior, permite aumentar na mesma proporção a armadura 
superior e inferior, para tentar solucionar o problema de flecha. 

◼ 7045BAumentar a armadura superior em consolas e a inferior em vãos, permite realizar um aumento 
seletivo da armadura, dependendo da viga pertencer a uma consola ou a um vão. 

7653BComo as restantes opções de armadura esta opção pode atribuir-se de forma geral ou particular para 
cada viga. É aplicável igualmente a vigas de lajes. 

Um exemplo 

4679BSeja uma estrutura com as seguintes Ações superficiais: 

5977BPeso próprio da estrutura (E) 5978B200 kg/cm2 

5979BPeso próprio do pavimento (S) 5980B100 kg/cm2 

5981BSobrecarga de divisória (T)   5982B80 kg/cm2 

5983BSobrecarga de uso (Q) 5984B300 kg/cm2 

5985BTempo decorrido entre a construção da estrutura e divisória 5986B3 meses 

5987BPrazo de tempo flecha diferida 5988B60 meses  (5 anos) 

4680BNote-se que a alvenaria neste caso foi considerada como uma sobrecarga. Os dados a introduzir nas 
opções do programa seriam: 

◼ 7046B% PESO ESTRUTURA: 71.4% 

7654BÉ a relação entre o peso próprio da estrutura (200kg/cm2) e o total de Ações permanentes introduzidas 
na hipótese 0 (300kg/cm2=Peso da estrutura + Pavimento). 

◼ 7047B% DIVISÓRIA (hip. 1/2): 25% 

7655BÉ a relação entre a sobrecarga de divisória (80kg/cm2) e o total de sobrecargas ( 380 kg/cm2 = Uso + 
Divisória). 

◼ 7048B% SOBRECARGAS LONGO PRAZO: 80 % 

7656BSupõe-se que 80% do total das sobrecargas de uso são a longo prazo, ou seja, 2/2403008.0 cmkg=  

◼ 7049BNº MESES Estrutura-Divisória:  

7657B3 meses. 

◼ 7050BNº MESES Flecha deferida:  

7658B60 meses. Calcula-se a flecha diferida total a um prazo infinito ( 5 anos ou mais). 



 

PASSO 1 

4681BO programa calcula as flechas instantâneas correspondentes a cada aumento da ação, e com os valores 
de inércia equivalentes calculados segundo o momento fletor para o estado de ação no qual se calcula a 
flecha. 

5989BFlecha 5990BEstado de ação 
5991BAumento da 

5992Bflecha produzido 

5993Bfi1 5994BE 5995Bfi1 

5996Bfi2 5997BE+T 5998Bfi2=fi2-fi1 

5999Bfi3 6000BE+T+S 6001Bfi3=fi3-fi2 

6002Bfi4 6003BE+T+S+Q 6004Bfi4=fi4-fi3 

6005Bfi5 6006BE+T+S+QI 6007Bfi5=fi5-fi3 

PASSO 2 

4682BPara o cálculo da flecha diferida, o programa calcula: 

4683BAntes da construção das divisórias 

10 ido  =  

4684BDepois da construção das divisórias 

)()( 53211011 iiiid  +++−=  

4685Bonde, 

 0  1356Bé o fator dependente da aplicação da ação E durante os três meses que decorrem desde a 

construção da estrutura até à construção das divisórias. 

 1  1357Bé o fator dependente da aplicação da ação E+T+S+QI durante 60 meses (5 anos). 

4686BObserve-se que se considera a flecha diferida produzida pelas sobrecargas a longo prazo,  i5 , e não 

sobre o total das sobrecargas, i4 . 

PASSO 3 

4687BA flecha total será: 

104321 ddiiiiTotal  +++++=  

4688BA flecha ativa sobre as paredes divisórias será: 

132 diiActiva  ++=  

4689BObserve-se que se considera a flecha das paredes divisórias sobre as próprias divisórias. 

4690BSe o valor de %Peso estrutura é de 100, considera-se que o pavimento constrói-se antes das paredes 
divisórias, e portanto, a sua flecha instantânea , e uma percentagem da diferida, produziram-se no 
momento da construção desta ultima, diminuindo a flecha ativa. 

4691BSe o valor de % Sobrecargas Longo Prazo diminui, diminui também a flecha diferida total, e, em 
consequência, a flecha ativa. 



4692BComo se deduz do exemplo anterior, a definição das diferentes opções da flecha, assim como o 
agrupamento das cargas permanentes e sobrecargas nas hipóteses 0, 1, e 2, tem uma incidência total 
sobre o resultado dos cálculos. 

Comprovação da fendilhação (Reg. Espanhola) 

4693BO programa aborda a comprovação dos elementos horizontais, vigas, da estrutura. O estado de Ações 
considerado é o relativo a Ações a longo prazo, para o qual remetemos ao capítulo anterior. 

4694BA comprovação da FENDILHAÇÃO consiste na determinação da largura máxima das fendas que se podem 
produzir num elemento estrutural, a fim de avaliar o maior ou menor risco de corrosão das armaduras. Por 
consequência, dependerá das condições ambientais e da atuação das Ações debaixo das quais se calculam 
as fendas. 

4695BSe a atuação das Ações é esporádica ou acidental, produzir-se-á a dita fenda, mas ao desaparecer a ação, 
esta também desaparecerá, diminuindo o risco de corrosão. para a combinação destes dois fatores, 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS E COMBINAÇÃO DE AÇÕES, propõem-se os seguintes limites à largura das 
fendas: 

6008BCondições Ambientais 
6009BCombinação 

6010Bde Ações 
6011BLargura Máx. 

6012Bde Fendas 

6013BNão severas 6014BFrequentes 6015B0.4mm 

6016BModeradamente severas 6017BFrequentes 6018B0.2mm 

6019BSeveras 6020BRaras 6021B0.2mm 

 6022BFrequentes 6023B0.1mm 

4696BO programa calculará as fendas para a combinação mais desfavorável das Ações em estado de serviço, 
quer dizer, sem majorar, e com a hipótese posteriormente explicada. Determina o valor CARACTERÍSTICO 
DE LARGURA DE FENDA  valor associado a um nível de confiança de 95%, e compara-o com o limite de 
largura de fendas fixado pelo utilizador no menu de opções de armadura. 

4697BÉ importante considerar que o cálculo da largura máxima das fendas realiza-se exclusivamente para as 
hipóteses de ação seguinte: 

◼ 7051BAÇÕES EM HIPÓTESE 0 

◼ 7052BAÇÕES EM HIPÓTESE 1/2, 7/8(Espanha EH-91), 9/10 e 22, multiplicadas por 0.4 

◼ 7053BAÇÕES EM HIPÓTESE 11 a 20, multiplicadas por 0.4 

4698BEstas hipóteses de ação consideram as Ações frequentes sobre a estrutura. Portanto, deve-se considerar 
que as Ações introduzidas nas hipóteses 3, 4, 5, 6, e 24 NÃO SE CONSIDERAM no cálculo de fendas. Além 
disso, quando se introduz a soma de CARGAS PERMANENTES e SOBRECARGAS na hipótese 0, a largura 
da fenda obtida será maior que a obtida com o critério anteriormente exposto. 

4699BPor se tratar de uma comprovação de ESTADO LIMITE DE UTILIZAÇÃO, do mesmo modo que o cálculo 
das flechas, o programa admite, opcionalmente a obtenção de listas e gráficos de armadura com valores 
de fendas maiores que os limites fixados.  

Opções de armadura 

4700BO menu Cálculo>Armadura>Opções apresenta as funções Gerais..., Atribuir..., Modificar... e Ver. 

1358BOpção Descrição 

1359BGerais...  Chama a caixa de opções de armadura, que permite a introdução e/ou modificação de 
diferentes opções que se utilizam no cálculo da armadura das barras de betão da estrutura. 



 

1360BAtribuir...  Permite definir algumas opções de armadura particulares para uma parte da estrutura. A 
forma na qual se indica em que parte atribuir determinadas opções (qual a planta, pórtico 
ou barra) é idêntica à explicada na atribuição de opções de pré-dimensionamento, pelo que 
remetemos ao ponto cap. 11 Introdução de opções. 

1361BModificar...  Permite modificar e/ou eliminar as opções de armadura atribuídas mediante a função 
Atribuir.... O seu funcionamento é análogo à função Seções>Automático>Modificar..., pelo 
que remetemos ao ponto cap. 11.- Modificar opções. 

1362BVer  Permite visualizar as opções de armaduras ativas de uma determinada barra. Para a sua 

modificação dever-se-á utilizar o comando Modificar.... Em seguida pormenoriza-se cada 
uma das opções de armadura. 

 

Armadura de Montagem de Vigas 

1363BOpção Descrição 

1364BSuperior  Permite definir o valor do diâmetro da armadura de montagem a utilizar na face 
superior das vigas. O valor permitido é um dos que se mostram abertos na caixa. 

1365BInferior  Permite definir o valor do diâmetro da armadura de montagem a utilizar na face 
inferior das vigas. O valor permitido é um dos que se mostram abertos na caixa. 

1366BA. Alma  Permite definir o valor do diâmetro a utilizar na armadura de alma das vigas nas 
quais seja necessário. O valor permitido é um dos que se mostram abertos na caixa. 

1367BResistente SUP  Permite indicar quando se deseja que a armadura de montagem superior intervenha 
na resistência de esforços ou não. Se não se seleciona esta opção,  atribuir-

lhe-á uma amarração mínima. 



1368BResistente INF.  Permite indicar quando se deseja que a armadura de montagem inferior intervenha 
na resistência de esforços ou não. Se não se seleciona esta opção,  atribuir-

lhe-á uma amarração mínima. 

1369BEm 2 Camadas  Esta opção repõe/retira a armadura longitudinal de vigas e diagonais em duas 
camadas (agrupamento de varões). 

1370BQuantia armadura geométrica e mecânica  

 1371BNas opções de armadura de barras de betão, permite-se definir independentemente 
em vigas ou em pilares, a máxima quantia de armadura longitudinal tanto geométrica 
como mecânica a considerar. Permitem-se valores de quantia distintos dos 
especificados nas regulamentações. 

 

 

Armadura de montagem de Pilares 

1372BOpção Descrição 

1373BØ Mínimo Permite definir o valor do diâmetro inicial do varão a utilizar na armadura dos pilares. 
Quando se necessita de maior área de aço, aumentar-se-á o número de varões por 
face, até ao valor da opção Máx. Nº RECT. ou Máx. Nº CIRC., ou subir-se-á o seu 
diâmetro, dependendo da opção Min. Nº barras estar ou não ativa. 

1374BØ Máximo Permite definir o valor do máximo diâmetro a utilizar na armadura dos pilares. 

1375BMáximo número de varões – Pilares Retangulares (por face) 

 1376BEsta opção limita o número máximo de varões em cada face de um pilar de secção 
retangular. 



 

1377BMáximo número de varões – Pilares Circulares (no total) 

 1378BEsta opção limita o número máximo de varões num pilar de secção circular. 

1379BMin. Num varões  Esta opção permite controlar a composição da armadura dos pilares. Se está ativada, 
o programa introduz a armadura necessária colocando o menor número de varões 
regulamentarmente admissível, até chegar ao valor definido como diâmetro máximo, 
passando seguidamente a aumentar o número de varões até chegar ao valor indicado 
em Máx. Nº RECT., Máx. Nº CIRC. ou não caibam. Com a opção desativada, opera-
se de maneira inversa: aumenta-se o número de varões em primeiro lugar e 

seguidamente aumenta-se o seu diâmetro, tendo em conta as limitações indicadas. 

1380B4 Faces Iguais  Quando se ativa esta opção, a armadura dos pilares de secção retangular realizar-
se-á com o mesmo número de varões nas quatro faces. Quando se desativa, o 
programa arma os pilares retangulares com o mesmo número de varões nas faces 
opostas.  acrescentará mais varões nas faces onde for mais necessário 

(devido a uma excentricidade do esforço axial muito maior num plano que noutro), 
produzindo-se por isso uma economia de aço. 

1381BIgual Ø Está ativada, o programa considera um único diâmetro para calcular a armadura 
necessária nos pilares. Quando esta opção está desativada, o programa permite 
considerar dois diâmetros distintos para a armadura dos pilares quadrados ou 
retangulares, utilizando um diâmetro para a armadura dos cantos, e outro diâmetro 
para as faces. 

1382BHomogeneizar em altura 

 1383BComprova se a armadura de um pilar é válida na secção superior do pilar inferior, e 

na secção inferior do pilar superior. Esta comprovação evita que, por exemplo, em 
alguns casos, a armadura dos pilares do último piso seja superior à dos da planta 
inferior, devido aos grandes momentos que nestes se produzem. Se a secção de 
betão dos pilares é a mesma em altura, quando esta opção está ativada é possível 
que todos os pilares tenham a mesma armadura. 

1384BComprimento de emendas em esperas de pilares 

Consoante a norma selecionada 

 1385BNeste caso, calcula-se como o comprimento básico de emenda em tração, em posição 
de boa aderência e considerando que mais de 50% da armadura tracionada se 
emenda na mesma secção. Por exemplo, no caso particular das normas espanholas 
(EH-91, EHE ou EHE-08) os varões de ø16 mm ou mais supõem um comprimento de 
emenda de 2 vezes o comprimento básico de ancoragem em posição de boa 
aderência. 

De acordo com a seguinte tabela 

 1386BNeste caso o utilizador pode definir o comprimento de emenda a utilizar para cada 
diâmetro. 

4701BNo quadro de pilares e na representação dos pilares nos planos de armadura de vigas, a descrição das 
armaduras realiza-se da seguinte forma: 

4702BEsq: 2ø16 

4703BA/B  2x1ø12/2x1ø12 

4704BA primeira linha representa a armadura principal, ou armadura dos cantos do pilar. A segunda linha 
representa a armadura das faces A e B do pilar, que no caso de estar desativada a opção Igual Ø pode ser 
de diâmetro diferente. 

4705BOs pilares de secção circular calculam-se sempre com um único diâmetro. 



Armadura de reforço 

1387BOpção Descrição 

1388BMínimo  O valor inicial do diâmetro a utilizar nos reforços de vigas e diagonais. 

1389BMáximo  O valor máximo do diâmetro a utilizar nos reforços de vigas e diagonais. 

1390BNúmero Máx  O maior número de varões de reforço a utilizar em cada secção da viga, e em 
cada uma das suas faces superior e inferior. 

1391BComp. Máx.(cm)  Permite definir o comprimento máximo, em centímetros, de um varão. Desta 
forma, se for necessário,  corta a montagem ou os reforços para que não 

superem este valor (normalmente 12m). O corte realiza-se no centro dos vãos na 
armadura superior e nos apoios na armadura inferior. 

1392BAmarração Reduzida  Repondo esta opção realiza-se o cálculo dos comprimentos de amarração, 
reduzindo a amarração quando a área real de aço supera a área exata. 

1393BSimetria Inferior  Quando se ativa esta opção, obriga-se a que armadura inferior de reforço seja 
simétrica no tramo. 

1394BFlector de cálculo para vigas (face do pilar)  

 1395BAo ativar esta opção, a armadura das vigas calcula-se com os esforços existentes 
na face do pilar. Ou seja, considera-se que as seções da viga situadas no interior 
do pilar comportam-se de modo diferente e não é necessário considerar o 
momento fletor existente nessas seções para o cálculo da armadura da viga. Este 
critério só é adotado explicitamente pela norma Argentina pelo que a sua 
utilização é da responsabilidade do utilizador. Nas listagens de peritagem de 
vigas, tem-se em conta esta opção na indicação da área resistente necessária e 
o momento existente nas seções interiores dos pilares: quando está ativa, os 
dados referentes a estas seções interiores são idênticos aos da secção situada na 
face do pilar. 

 



 

 

Armadura de Estribos de Vigas 

1396BOpção Descrição 

1397BØ Mínimo Define-se o diâmetro inicial da armadura transversal das vigas e diagonais. 

1398BØ Máximo Define-se o diâmetro máximo da armadura transversal das vigas e diagonais. 

1399BSep. min. (cm)  Define-se a mínima separação entre dois ramos de estribos de vigas e diagonais. 
Chegado a este limite, o programa subirá o diâmetro e posteriormente aumentará o 
número de ramos dos estribos. 

1400BSep. máx. (cm)  Define-se a máxima separação entre dois ramos de estribos de vigas e diagonais. Esta 
separação máxima apenas será tomada em conta se for mais restritiva que a definida 
pela normativa selecionada. Se introduzir um valor de 100 cm garante que será sempre 
mais restritiva a separação indicada por qualquer normativa. 

1401BMódulo (cm)   Define-se o módulo ou passo a utilizar no cálculo do afastamento dos estribos. 

1402BSimetria  Quando se repõe esta opção, a armadura transversal será simétrica em cada vão. 

Armadura de Estribos de Pilares 

1403BOpção Descrição 

1404BØ Mínimo Define-se o diâmetro inicial da armadura transversal dos pilares. 

1405BØ Máximo Define-se o diâmetro máximo da armadura transversal dos pilares. 



1406BSep. min. (cm) Define-se a mínima separação entre dois ramos de estribos de pilares. Chegado a este 
limite, o programa subirá o diâmetro e posteriormente aumentará o número de ramos 
dos estribos. 

1407BSep. máx. (cm)  Define-se a máxima separação entre dois ramos de estribos de pilares. Esta separação 
máxima apenas será tomada em conta se for mais restritiva que a definida pela 
normativa selecionada. Se introduzir um valor de 100 cm garante que será sempre mais 
restritiva a separação indicada por qualquer normativa. 

1408BMódulo (cm) Define-se o módulo ou passo a utilizar no cálculo do afastamento dos estribos. 

Recobrimento 

1409BOpção Descrição 

1410BVigas  Define-se o valor do recobrimento das vigas, em mm, medido desde a face do varão à 
face da viga. 

1411BPilares  Define-se o valor do recobrimento dos pilares, em mm, medido desde face do varão à 
face do pilar. 

 1412BConsideram-se como recobrimento mínimo o valor de 15mm. 

4706BSe selecionar a regulamentação espanhola EHE, na caixa de opções da armadura adverte-se com uma 
mensagem quando o recobrimento das vigas ou pilares é menor que o mínimo permitido pela 
regulamentação. Em qualquer caso, há que recordar o seguinte: 

◼ 7054BO recobrimento que se fixa no programa é o recobrimento nominal da armadura longitudinal. 
Ou seja, o recobrimento nominal estabelecido pela regulamentação mais o diâmetro da 
armadura transversal. 

◼ 7055BA regulamentação estabelece distintos recobrimentos para diferentes ambientes de exposição 
e diferentes tipologias (peças betonadas "in situ", pré-fabricadas, lajes, …). 

Encurvadura de Pilares 

4707BNa caixa de Cálculo>Armadura de Barras>Opções>Gerais... existe o separador Instabilidade que permite 
aceder a uma caixa de diálogo como a da figura, com as seguintes opções: 



 

 

Opção Descrição 

1413BCombinação de esforços de 1ª Ordem 

 1414BPermite definir os parâmetros de comprovação de encurvadura para as combinações 
calculadas em primeira Ordem. Pré-definido a encurvadura considera-se 
Translacional (nós móveis). 

1415BCombinação de esforços de 2ª Ordem 

 1416BPermite definir os parâmetros de comprovação de encurvadura para as combinações 
calculadas em segunda Ordem. Pré-definido a encurvadura considera Intranslacional 

(nós fixos). Não se permite definir Coeficientes de Amplificação com 2ª Ordem. 

1417BOpção Descrição 

1418BPlano Y Principal  Engloba as opções referentes à encurvadura segundo o plano formado pelo pilar e o 
seu eixo Y Principal (ou seja, paralelo ao seu lado H). 

1419BPlano Z Principal  Engloba as opções referentes à encurvadura segundo o plano formado pelo pilar e 
seu eixo Z Principal (ou seja, paralelo o seu lado B). 

1420BComprovar  Quando se desativa esta opção não se realiza a comprovação à encurvadura nos 
pilares aos quais se atribua esta opção. Em qualquer dos casos, considera-se sempre 
como excentricidade mínima a excentricidade acidental definida no Artº 63.2 do 
REBAP (o maior entre 2cm e lo/300 sendo lo o comprimento efetivo de encurvadura). 

1421BNós Móveis  A estrutura considera-se de nós móveis para efeitos de cálculo do comprimento de 
encurvadura do pilar. 

1422BNós Fixos  A estrutura considera-se de nós fixos para efeitos de cálculo do comprimento de 
encurvadura do pilar. 

1423BFixar   O programa permite definir o fator para a determinação do comprimento encurvadura 
 de cada barra. Os valores válidos são entre 0,70 e 10,0. 



4708BA comprovação à encurvadura é alternativa à definição de coeficientes de amplificação para considerar 
efeitos de segunda ordem. Caso se selecione a opção Efeitos de 2ºOrdem, é necessário definir os valores 
dos coeficientes de amplificação para as hipóteses 3 e 4 de vento, e para o sismo horizontal segundo Xg 
e Zg e para o sismo vertical Yg. (Ver capítulo 12 Efeitos de segunda ordem - Distorções horizontais). 

6024BRecorde o comentado no capítulo Cálculo>Considerações acerca do cálculo de 2ª ordem real, sobre a 
utilização do cálculo de 1ª Ordem, de 2ª Ordem, opções de encurvadura e coeficientes de amplificação: 
6025BNo caso de estruturas de nós móveis, pode realizar diferentes cálculos, que ordenados do menor para o 
de maior nível de precisão de análise e consequentemente de menor para maior otimização, são: 

◼ 7056BCálculo de 1ª Ordem e opção de encurvadura translacional (nós móveis). 

◼ 7057BCálculo de 1ª Ordem, opção de encurvadura intranslacional (nós fixos) e coeficientes de 
amplificação. 

◼ 7058BCálculo de 2ª Ordem e opção de encurvadura intranslacional (nós fixos). 

Flexão lateral em vigas 

4709BCom esta opção indica-se quando se deseja ou não calcular a armadura necessária para resistir os 
momentos fletores paralelos ao eixo Y principal das vigas e diagonais (My). 

Torção 

1424BOpção Descrição 

1425BVigas  Com esta opção é possível repor ou retirar a comprovação de torção e de esforço transverso 
+ torção em vigas 

1426BPilares  Com esta opção é possível repor ou retirar a comprovação de torção e de esforço transverso 
+ torção em pilares. 

Flecha 

◼ Flecha ACTIVA a comprovar 

7659BPermite-se fixar no cálculo da flecha uma limitação de flecha relativa (relativa ao vão da viga), absoluta 
(um valor constante em centímetros) e combinada (um valor de flecha relativa mais um valor 
constante). 

7660BÉ possível indicar que percentagem das cargas permanentes (%G) e/ou sobrecargas (%Q) representa 
as Divisórias (até agora só se podia indicar a percentagem de sobrecarga). Isto deve-se ao facto do 
CTE considera a divisória como uma carga permanente, enquanto  a NBE AE-88 considerava como uma 

sobrecarga. 

7661BDesta forma o utilizador pode optar por considerar as divisórias como uma carga permanente ou uma 
sobrecarga. 

◼ %G de PESO ESTRUTURA (hip.0) 

7662BDefine-se a percentagem das Ações introduzidas na hipótese 0 que representa o valor do peso da 
estrutura. 

7663BComo peso da estrutura costuma-se considerar o peso próprio construído antes das divisórias. 

◼ %G de ALVENARIA (hip.0) 

7664BDefine-se um tanto por cento das Ações introduzidas na hipótese 0 que representa o valor de alvenaria. 

◼ %Q de ALVENARIA (hip.1/2, 7/8 (EH-91), 9/10,  11 a 20 e 22) 



 

7665BIntroduz-se a percentagem que representa o peso das paredes divisórias sobre o conjunto das 
sobrecargas gravíticas. 

◼ %Q de SOBRECARGAS A LONGO PRAZO 

7666BDefine-se a percentagem da soma das sobrecargas a longo prazo sobre o conjunto das sobrecargas 
gravíticas (introduzidas nas hipóteses 1 e 2, 7 e 8(Espanha EH-91),9 e 10, 11 a 20 e 22) 

◼ Nº MESES Estrutura-Divisória 

7667BPrazo de tempo, em meses, que decorre desde a construção da estrutura até à construção da divisória. 

◼ Nº MESES Flecha Deferida 

7668BPrazo de tempo, em meses, para o qual se deseja calcular a flecha deferida. Geralmente consideram-
se 60 meses (5 anos). 

◼ Nº DIAS de Descofragem 

7669BPrazo de tempo, em dias, que decorre desde que se enche o molde de betão até que se produz a 
descofragem, usualmente 28 dias. 

◼ Deformação por Esforço transverso 

7670BCom esta opção repõe-se ou não a consideração da deformação por esforço transverso no cálculo de 
flechas. 

 

 

Vários 

1427BOpção Descrição 

1428BFenda (0.1-0.4mm)  Define-se o valor da fenda máxima admissível na estrutura. Se em alguma 
barra se supera este valor,  indicá-lo-á na listagem correspondente. 

1429BRedistribuição Vigas(%)  Define-se determinada percentagem de redistribuição de momentos fletores 
que o programa realizará. 

1430BGranolumetria(mm)  Define-se a granulometria máxima do inerte que se utilizará para comprovar 
as separações mínimas de armaduras. 

1431BInterv. cálculo (10-50cm)  Define-se a distância entre duas seções para efeitos de cálculo de armaduras. 
Quanto mais pequeno é o valor, mais tempo de cálculo de armaduras se 
emprega, mas mais aproximados são os resultados. 

1432BMpositivo mínimo (pL2/XX) Define-se para que momento positivo mínimo se deseja que resista a armadura 
na zona central do vão em função do momento isostático da barra. Os valores 
normais estão entre 16 e 24. 



_Aumentar armadura por fissuração permite indicar ao programa que aumente a armadura das vigas e 
diagonais caso falhem por fissuração até que cumpra essa comprovação. 

1433BCritérios de armadura CTE DB SI  

 1434BÉ possível ativar ou não a consideração de critérios construtivos segundo CTE 
DB SI – Anexo C para uma resistência ao fogo R 90 ou superior, consistentes 
em prolongar a armadura de negativos de vigas contínuas até aos 33% do 
comprimento do tramo com uma quantia não inferior a 25% da requerida nos 
extremos. Processo de cálculo 

4710 

 

BA função Calcular do menu Cálculo>Armaduras permite solicitar o cálculo das armaduras das barras de 
betão da estrutura. Se não se têm calculados os esforços, esta opção não se encontra ativada. 

4711BUma vez calculada a armadura, se forem modificadas as opções que determinam o cálculo das armaduras, 
será necessário voltar a repetir o cálculo. 

4712BUma vez solicitado o cálculo, aparecem no ecrã uma série de mensagens correspondentes ao processo de 
armaduras que se está a realizar. O botão Cancelar permite abortar o cálculo. 

Mensagens do cálculo: listagem e gráfico 

4713BUma vez finalizado o cálculo de armaduras, o programa pode mostrar as seguintes mensagens: 

1435BOpção Descrição 

1436BArmadura Finalizada  O processo de cálculo finalizou e as armaduras para as barras de betão da 

estrutura são corretas. 

1437BArmadura Cancelada  Pressionou-se o botão Cancelar da caixa de mensagens. 

1438BArmadura Incorreta  No processo de cálculo encontraram-se incidências que impedem que se dê por 
correta a armadura das barras de betão da estrutura. 

4714BNo caso de armadura incorreta, é possível obter informações sobre os erros encontrados com as funções: 

◼ 7059BListar Erros do menu Cálculo>Armaduras. 

◼ 7060BGráfico Erros do menu Cálculo>Armaduras. 

◼ 7061BNa função Listar Erros listam-se as barras nas quais se detetou algum erro, e o tipo de erro. 
Na função Gráfico de Erros desenham-se em cores diferentes as barras que não satisfazem. 

7671BTanto a listagem como o gráfico conservam os seus dados enquanto não se realiza um novo cálculo 
de esforços ou de armaduras. Além disso, quando se modifica o pré-dimensionamento de uma barra 
errada, esta deixa de aparecer na dita listagem e gráfico. Desta forma, na listagem e gráfico de erros 
permanecerão as barras erradas que ficam por modificar. 

◼ 7062BA função Cálculo>Armadura de Barras>Listagem de erros permite obter a relação de barras, 
vigas, pilares, diagonais e vigas de laje, que apresentam problemas de dimensionamento, 
tanto no estado limite último como no estado limite de serviço.  

4715BÉ possível ordenar esta listagem através de um clique do rato no cabeçalho da mesma. Desta forma 
aparecem agrupados os erros do mesmo tipo. 



 

 

4716BAtravés dos ícones situados na caixa podem-se obter as seguintes funções:  

◼ 7063BImpressão de toda a listagem para a impressora pré-determinada em Ficheiro> Impressora…. 

◼ 7064BAtribuição de novo pré-dimensionamento às barras selecionadas na caixa de diálogo. Permite-
se a seleção de várias barras simultaneamente.  

◼ 7065BRepresenta no ecrã as barras selecionadas na caixa. Permite-se a seleção de várias barras 
simultaneamente. As barras, vigas ou diagonais, que apresentam problemas de flecha e/ou 
fissuração excessiva também são recolhidas nesta caixa de erros, e também se representam 
graficamente na função …>Gráfico de Erros. 

◼ 7066BNo caso de armadura incorreta, é possível obter informação sobre os erros encontrados. É 
ainda possível eliminar dos desenhos de armadura a marca de erro em forma de cruz 
vermelha, que permite identificar as barras que não cumprem. Pode-se eliminar esta marca 
sempre que se esteja trabalhando em modo 2D ou na janela de listagens. Para poder eliminar 
a marca deve-se selecionar a função Resultados>Armaduras>Retocar>Apagar marca de erro 

em barras e, clicar com o rato sobre a barra da qual se deseja eliminar a marca. 

◼ 7067BTambém se pode eliminar esta marca com o ícone correspondente que existe na janela da 
listagem de erros. Ao selecionar a barra ilumina-se o ícone Eliminar marca de erro em barras 
da listagem, e só pressionando a marca de erro desaparecerá das armaduras da barra 
selecionada. 

◼ 7068BModificar as opções particulares de armadura com o ícone correspondente que permite 
modificar as opções particulares de armadura das barras correspondentes aos erros 
selecionados. Não é necessário que essas barras possuam previamente opções particulares 
de armadura atribuídas. Ao pressionar o botão aparecerá uma caixa de diálogo com as opções 
de armadura que nesse momento tiver a barra selecionada. Caso se selecionem vários erros 

(e como consequência, várias barras) que tenham opções de armadura distintas, na caixa 
aparecerão inicialmente as opções gerais de armaduras. 

Resultados parciais de armadura 

4717BAgora é possível obter resultados de armadura das barras que cumprem, ainda que nem todas as barras 
da estrutura cumpram. 

4718BAs barras, quer sejam vigas, pilares e diagonais que não cumprem representam-se na forma gráfica com 
um símbolo em forma de cruz de cor vermelha desenhada em cima da sua secção.  Esse símbolo 
representa-se tanto no monitor, como na impressora e em ficheiro DXF. 



4719BNos planos de armadura de vigas e diagonais, o símbolo representa-se em cima das seções das vigas e 
dos pilares que não cumpram. 

4720BNo quadro de pilares o símbolo representa-se na secção de cada pilar. 

4721BNa listagem de armaduras aparece a mensagem ***NÃO CUMPRE*** em cada uma das barras. 

4722BOs resultados de armaduras que aparecem nas barras que não cumprem são a última proposta de 
armadura a que chegou o programa antes de invalidar a barra. Portanto, as armaduras não são válidas. 
No caso dos pilares pode produzir-se o caso de que realizando a peritagem de um pilar que não cumpre, 
este tenha um fator de aproveitamento menor que a unidade; isto é devido ao facto do pilar não cumprir 

a limitação de quantidade máxima consoante a regulamentação utilizada. 

Mensagens de invalidação de seções 

4723BO programa  utiliza diferentes mensagens para classificar a invalidação das seções de betão. Em 

seguida pormenoriza-se cada uma delas. 

1439BMensagens Barra de outro material  

1440BDescrição  Tentou-se realizar a armadura de uma barra pré-dimensionada com um material diferente 
de BETÃO e AÇO. Rever a definição do tipo de material na base de seções. 

1441BMensagens Armadura Correta  

1442BDescrição  Esta é a mensagem interna que utiliza o programa para aquelas barras que são possíveis 
dimensionar. 

1443BMensagem Esgotamento do betão devido ao transverso. 

1444BDescrição A falha da viga produz-se por esgotamento do betão, sendo necessário aumentar a secção 
da viga (ou o tipo de betão). 

1445BMensagem Resistência ao transverso (betão mais aço) insuficiente. 

1446BDescrição A falha da viga produz-se por insuficiência de área de aço transversal. É necessário dispor 
maior área de aço transversal. 

1447BMensagem O transverso requer uma separação de estribos menor. 

1448BDescrição A falha da viga produz-se não por resistência mas por separação máxima de estribos em 
função da Regulamentação selecionada. É necessário utilizar uma separação de estribos 
menor. Deve rever nas opções de armaduras a separação mínima de estribos imposta. 

1449BMensagens Resistência  

1450BDescrição  No caso das vigas e diagonais a barra tem alguns esforços que levam a uma quantidade de 
armadura em compressão maior que a permitida. 

 1451BEm pilares não é possível realizar o dimensionamento com as opções de armaduras 
propostas. Rever as opções de armaduras para estabelecer limites mais amplos: diâmetro 
máximo e máximo número de varões. Se a mensagem continua, é necessário modificar o 
pré-dimensionamento. 

1452BMensagem A torção combinada com outros esforços esgota o betão 

1453BDescrição A falha da viga produz-se por esgotamento de betão por compressão, em relação à ação 
combinada da torção com outros esforços (transverso, axial e/ou momento fletor), sendo 
necessário aumentar a secção da viga. 

1454BMensagem A torção requer uma separação de estribos menor 



 

1455BDescrição A falho da viga produz-se não por resistência, mas por separação máxima de estribos em 
função da Regulamentação selecionada. É necessário utilizar uma separação de estribos 
menor. Deve rever nas opções de armaduras a separação mínima de estribos imposta. 

1456BMensagem  Falham os estribos pelos critérios construtivos do sismo 

1457BDescrição A falho da viga produz-se não por resistência, mas por separação máxima de estribos 
indicada na Regulamentação Sísmica selecionada quando se tem ativada a opção 
"Considerar os critérios construtivos de NCSE" 

1458BMensagem Falham os estribos pela flexão Mx da viga flutuante 

1459BDescrição Nas vigas flutuantes com secção em forma de T invertida, a flexão dos lados horizontais do 
T em relação ao eixo longitudinal da viga é resistida pelos estribos. Esta mensagem indica 
que estes estribos são insuficientes. É necessário colocar estribos mais próximos ou de maior 
diâmetro. 

1460BMensagem Esgotamento do betão devido à torção 

1461BDescrição A falha da viga produz-se por esgotamento do betão, em relação aos esforços de torção, 
sendo necessário aumentar a secção da viga. 

1462BMensagem Resistência à torção (betão mais aço) insuficiente 

1463BDescrição A falha da viga produz-se por insuficiência de área de aço transversal. É necessário dispor 
maior área de aço transversal. 

1464BMensagens Máxima esbelteza (ENCURVADURA)  

1465BDescrição  O pilar tem uma esbelteza maior que o valor 140. Portanto, não é abordável a sua 
comprovação da encurvadura com os métodos de cálculo do programa. Será necessário 
redimensionar a secção para reduzir a sua esbelteza, ou abordar um cálculo de segunda 
ordem com métodos alheios ao programa. 

1466BMensagens Impossível colocar Montagem  

1467BDescrição  Em vigas não é possível dimensionar com a armadura geométrica mínima. É necessário 
aumentar a secção ou rever as opções de armadura de montagem de vigas. Em 
pilares não é possível dimensionar a secção. É necessário aumentar a secção ou rever as 
opções de armadura de montagem de pilares. 

1468BMensagens Resistência em planta e Excessivo número de reforços  

1469BDescrição  Em vigas e diagonais, existe um ponto da secção no qual não é possível colocar os reforços 
necessários. Pode ser devido a: 

 1470BAlcançou-se o número máximo de varões a utilizar na largura da secção. 

 1471BAs opções de armaduras relativas a reforços em vigas são demasiado restritivas: número 
máximo de reforços e diâmetro máximo de reforços. Variar as opções de armadura ou o 

pré-dimensionamento das vigas. 

 1472BA mensagem pode aparecer também, ainda que seja em raríssimas ocasiões, quando se 
alcançou o limite interno de armaduras do programa. 

1473BMensagens Forma NÃO PERMITIDA  

1474BDescrição  Utilizou-se uma forma de secção não dimensionável pelo programa: 

 1475BVigas e diagonais: permite-se forma retangular e em T. 

 1476BPilares: permite-se forma retangular e circular. Rever a forma da secção definida na base 
de perfis. 

1477BMensagens Valor Máximo  



1478BDescrição  No pilar indicado alcançou-se a percentagem máxima à compressão (4% de Ac) ou flexo-
compressão. Esta mensagem aparece raras vezes, já que é mais provável que se produza 
antes uma mensagem de erro do tipo "Resistência". 

1479BMensagens A viga é uma consola curta.  

1480BDescrição  Aparece quando uma viga é uma consola de comprimento menor que a sua altura total. 

1481BMensagens A viga é uma viga de grande altura 

1482BDescrição  Aparece quando uma viga (que pode estar subdividida por tramos) não é uma consola e o 
seu comprimento é menor que duas vezes a sua altura total. 

 1483BAmbas as mensagens são informativas: o programa calcula e arma estas vigas da forma 
habitual, porém adverte-se que deveriam armar-se tendo em conta a sua condição de viga 
de grande altura ou de consola curta (são regiões tipo D, de descontinuidade, na 
terminologia da regulamentação espanhola EHE. Todas as regulamentações costumam ter 
procedimentos específicos para o cálculo da sua armadura). 

 1484BSe selecionar a regulamentação espanhola EHE, na caixa de opções da armadura adverte-
se com uma mensagem quando o recobrimento das vigas ou pilares é menor que o mínimo 
permitido pela regulamentação. Em qualquer caso, há que recordar o seguinte: 

 1485BO recobrimento que se fixa no programa é o recobrimento nominal da armadura 

longitudinal. Ou seja, o recobrimento nominal estabelecido pela regulamentação mais o 
diâmetro da armadura transversal. 

 1486BA regulamentação estabelece distintos recobrimentos para diferentes ambientes de 
exposição e diferentes tipologias (peças betonadas "in situ", pré-fabricadas, lajes,…). 

1487BMensagens     Erro de flecha 

1488BDescrição Se ultrapassar o limite da flecha especificado nas opções de armadura. Para obter 
informação adicional é necessário solicitar a listagem resumida ou completa das flechas. 

1489BMensagens Erro de fissuração 

1490BDescrição  Se ultrapassar o limite de fissuração especificado nas opções de armadura. Para obter 
informação adicional é necessário solicitar a listagem completa de flechas. 

Punçoamento 

4724BNão se realiza a comprovação de punçoamento entre vigas e pilares. 

Retoque de armaduras. Peritagem 

4725BO submenu Resultados>Armaduras>Retocar contém diferentes funções para retocar parte da informação 
contida nos planos de pormenor de armaduras de vigas e diagonais, e no quadro de pilares. 
 

  

2418BImportante 

2419B 
4726BA utilização destas funções supõe alterar intencionalmente os resultados do 
programa, e fica à responsabilidade do projetista a sua realização. Com as funções 
de peritagem, não obstante, poder-se-á comprovar se a armadura modificada 
resiste às solicitações existentes. As modificações realizadas são consideradas na 
medição. É preciso estar a visualizar no ecrã o plano de armaduras para os poder 
retocar. 



 

  

Armadura de montagem em vigas 

4727BSelecciona-se graficamente com o rato a armadura de montagem inferior ou superior representada fora 
da viga. Aparece uma caixa de diálogo com os valores atuais da armadura de montagem superior, inferior 
e de alma. 

4728BÉ possível modificar o diâmetro e número de varões de cada uma delas. Quando se pressiona o botão 

Peritar>>, depois de indicar um intervalo de estudo em centímetros, aparecerá uma caixa de lista com os 
seguintes dados em cada secção estudada: 

 

◼ 7069BOrdenada da secção de estudo, em cm. 

◼ 7070BArmadura inferior real, em varões e em cm2. 

◼ 7071BArmadura inferior resistente (isto é, descontando montagens não resistentes e zonas de 
amarração) em cm2. 

◼ 7072BArmadura inferior necessária por cálculo, incluídas as limitações e mínimos impostos pela 
regulamentação. 

◼ 7073BRelação entre as duas anteriores. Se é maior que 1, indicará com asteriscos que não há 
armadura suficiente nessa secção. 

◼ 7074BOs mesmos dados referidos à armadura superior. Esta caixa de lista conta com um botão 
Imprimir que permite obter os dados para impressora. 

1491BMu+ Momento Último Positivo   

1492BMd+  Momento máximo positivo de Cálculo 

1493BMd+/Mu+  Percentagem 

1494B(x) Estado de deformação da secção para Md+ (0,2,3, ou 4). 

1495BMu-  Momento Último Negativo 

1496BMd- Momento máximo negativo de Cálculo 

1497BMd-/Mu-  Percentagem 

1498B(x) Estado de deformação da secção para Md- (0,2,3, ou 4). 

4729BO momento último da secção calcula-se segundo as seguintes expressões: supondo um diagrama 
retangular do betão, com limitação da profundidade da zona de compressões a  

4730B, sendo x a fibra neutra, e a máxima tensão a  

1499BAs1  é a armadura na zona tracionada 



1500BAs2  a armadura na zona comprimida,  

1501Bb  a largura da secção,  

1502Bd  a altura útil e  

1503Bd2  a distância do bordo comprimido à armadura comprimida, obtendo-se: 

  

Caso A 

0y  

7672BO equilíbrio de momentos da secção obtém-se somente com as capacidades resistentes das armaduras. 
O momento último será : 

 

7673BO estado de deformação é indicado pelo programa com (0) 

Caso B:  

 

7674BA secção encontra-se nos domínios (2) ou (3), segundo: 

Domínio 2:  

 

Domínio 3:  

 

Caso C: 

limlim     , xxyy   

7675BA secção encontra-se no domínio (4). 



 

 
 

  

2420BAdvertencia 

2421B 
4731BA utilização destas funções supõem alterar intencionadamente os resultados do 
programa, e fica a responsabilidade do projetista a sua realização. Com as funções 
de peritagem, poderá comprovar se a armadura modificada resiste as solicitações 
existentes. As modificações realizadas são consideradas na  medição. É necessário 
estar a visualizar em ecrã o plano da armadura para poder retocá-las. 

  

Armadura transversal em vigas (estribos) 

4732BSelecciona-se graficamente com o rato sobre a linha tracejada de cota da armadura transversal 
representada na parte superior da viga. Aparece uma caixa de diálogo com os valores atuais da armadura 
transversal em cada uma das três zonas possíveis. 

 

4733BÉ possível modificar o diâmetro, o número de ramos (constante ao longo de toda a viga), a separação 
entre estribos e o comprimento de cada uma da zonas. Se só existem duas zonas, os dados devem estar 
nas zonas 1 e 2. Se só existe uma zona, os dados devem estar na zona 1. 



4734BQuando se seleciona o botão Peritar>>, depois de indicar um intervalo de estudo em centímetros, 
aparecerá uma caixa com os seguintes dados em cada secção estudada:  

◼ 7075BOrdenada da secção de estudo, em cm. 

◼ 7076BArmadura transversal, em varões e em cm2. 

◼ 7077BVr: O máximo esforço transverso resistido pela secção, majorado. 

◼ 7078BVd: O esforço transverso de cálculo existente, majorado, descontado já da "décalage" nos 
apoios. 

◼ 7079BA relação entre os dois anteriores. Se é maior que 1,  indicará, com asteriscos, que a 

secção não resiste  

◼ 7080BMt: O máximo momento torsor resistido pela secção, majorado. 

◼ 7081BMtd: O momento torsor de cálculo existente, majorado. 

◼ 7082BA relação entre os dois anteriores. Se é maior que 1,  indicará, com asteriscos, que a 

secção não resiste ao momento torsor existente. 

◼ 7083BO grau de esgotamento, das bielas de betão devido ao efeito conjunto do máximo esforço 
transverso e do máximo momento torsor da barra, nas direções z e y  principais. Se é maior 
que 1,  indicará, com asteriscos, que a viga não resiste ao efeito conjunto do transverso 

mais torsor. Quando se retira o cálculo da torção de vigas nas opções de armadura, não se 
avalia o seu efeito na listagem de peritagem. 

 

Armadura de reforço em vigas 

4735BSelecciona-se graficamente com o rato sobre o reforço desenhado fora da viga. Aparece uma caixa de 
diálogo com o diâmetro e as coordenadas inicial e final do reforço ou reforços. Podem-se selecionar dois 
tipos de coordenadas: 

1504BAbsolutas  Referem-se à origem da barra ou da planta do pórtico, geralmente o extremo esquerdo. 

1505BRelativas  Referem-se ao ponto de cotagem das armaduras: eixo de pilares na armadura superior e 
eixo de vão na inferior. 



 

 

4736BExiste um botão Peritar>> que permite obter uma caixa com os mesmos dados que os já indicados na 
peritagem da armadura de montagem (ponto 14.18.1 Armadura de montagem de vigas), salvo quando se 
trata de uma viga de um pórtico, neste caso aparecem os dados de todas as vigas do pórtico a essa cota. 

4737BExistem também as funções Reforços Introduzir , Reforços Eliminar e Reforços Unir. 

4738BReforços Introduzir  Permite introduzir um reforço mediante a definição do diâmetro e das suas 
coordenadas absolutas ou relativas. É preciso selecionar graficamente o eixo do pilar 
(armadura superior) ou o eixo do vão (armadura inferior). 

4739BReforços Unir  Permite unir dois reforços para obter um reforço contínuo. 

4740BReforços Eliminar  Elimina um reforço. 

Armadura de Pilares  

4741BSelecciona-se graficamente com o rato sobre o desenho da secção transversal do pilar, quer seja no quadro 
de pilares, quer no plano de pormenor de armaduras de vigas. Aparece uma caixa onde se podem modificar 
a armadura em cada face paralela e dos estribos. 

4742BA caixa de diálogo tem três separadores: Armadura de Montagem, Esperas e Peritagem da Barra. Na zona 
direita existe sempre uma imagem gráfica que se modifica automaticamente com os dados introduzidos 
na zona esquerda. Esta imagem gráfica tem as possibilidades de zoom, deslocamento da imagem, 
mudança de vista, etc. tal como outras janelas gráficas do programa. 

4743BO primeiro separador (Armadura de Montagem) permite modificar a armadura longitudinal e transversal 
do pilar. Na janela gráfica da direita apresenta-se, depois de cada modificação, a secção do pilar com as 
suas armaduras tal como aparecerá no quadro de pilares. 



 
4744BNo segundo separador (Esperas) permite modificar, eliminar ou recalcular as esperas em fundação do 
pilar. Este separador não aparecerá se o pilar não tiver um elemento de fundação dimensionado onde 
possa colocar as esperas. Indica-se o comprimento vertical das esperas que se emenda com a armadura 
do pilar.  

4745BNesta caixa não se introduz o número de varões de esquina ou da face que constituem as esperas, mas o 
número de varões de espera que existem por cada varão da armadura longitudinal do pilar. Apenas é 
possível colocar 1 ou 2 esperas por varão. Também se calculam as esperas de pilares de betão apeados 
em vigas horizontais de betão, lajes fung. aligeiradas horizontais, lajes maciças horizontais e descansos de 
rampas / escadas. 

4746BA zona gráfica da caixa mostra uma secção esquemática das esperas definidas, em cada momento. 



 

 
4747BO terceiro separador (Peritagem da Barra) mostra a informação relativa à peritagem da armadura 
atualmente disposta no pilar (a indicada no separador Armadura de Montagem). Em qualquer momento 
pode utilizar o primeiro separador, modificar as armaduras do pilar e de seguida, voltar a este separador 
para realizar a comprovação da armadura modificada. Este separador não aparecerá: 

◼ 7084BNos pilares situados dentro de um muro de cave (a sua armadura é meramente construtiva e 
não se tem em conta para a resistência). 

◼ 7085BQuando se seleciona um Tipo no quadro de pilares. 

4748BA informação que aparece é a mesma que na listagem de peritagem dos pilares (Resultados > Listagens 

> Armaduras de Barras > Peritagem Barras) mas com um formato diferente. Distribui-se da seguinte 
maneira: 



 
◼ 7086BInformação geométrica. Na parte superior esquerda, indica-se o número do pilar, o seu nome 

(se o tiver atribuído), o seu comprimento e a sua secção. Se estiver selecionada a opção 
Homogeneizar em altura nas opções de armaduras e existir um pilar superior de betão armado 
com a mesma forma, aparecerá uma segunda linha com a indicação do número, nome (se o 
tiver) e secção desse pilar superior. Neste caso, recorde que a armadura desse pilar se 
comprova também com a secção e os esforços existentes no arranque desse pilar superior. 

◼ 7087BInformação de estado. À direita da informação anterior, aparecerá um ícone vermelho (erro) 
ou verde (correto) que indica se as armaduras atuais cumprem todas as comprovações 
realizadas na peritagem ou não. 

   
◼ 7088BArmadura Longitudinal. Aqui agrupam-se as comprovações relativas à armadura longitudinal 

do pilar. 

◼ 7089BCombinação. Tal como na listagem de peritagem, apesar de se realizar a comprovação de 
todas as combinações de esforços a que está submetido o pilar, apenas se mostram as mais 

significativas, que são: 

6077BMáximo esforço de compressão (e seus esforços concomitantes) 

6078BMáximo esforço de tração (e seus esforços concomitantes) 

6079BMáximo momento fletor Mz (e seus esforços concomitantes) 

6080BMáximo momento fletor My (e seus esforços concomitantes) 

6081BCombinação Péssima. É a combinação para a que obtém-se um maior aproveitamento (o 
esgotamento) da secção. Pode não coincidir com nenhuma das anteriores, apesar de 
usualmente o fazer. 



 

6082BCombinação Péssima do pilar superior. Esta combinação apenas aparecerá si estiver selecionada a 
opção Homogeneizar em altura nas opções de armaduras e se existir um pilar superior de betão 
armado com a mesma forma de secção. 

◼ 7090BPeritagem da armadura longitudinal. Nesta listagem aparecem os dados da peritagem da 
armadura longitudinal correspondentes à combinação selecionada. À esquerda das 
comprovações realizadas, aparece um ícone vermelho (erro) ou verde (correto) indicativo do 
cumprimento ou não dessa comprovação. 

◼ 7091BPeritagem da armadura transversal. Nesta listagem aparecem os dados da peritagem da 

armadura transversal (transverso e torsão). À esquerda das comprovações realizadas, aparece 
um ícone vermelho (erro) ou verde (correto) indicativo do cumprimento ou não dessa 
comprovação. 

◼ 7092BSuperfície de interação N – My – Mz. Na janela gráfica da direita aparece uma representação 
da superfície de interação entre os esforços de axial e flexão correspondente à combinação 
atualmente selecionada. Esta superfície representa as curvas de esforços resistidos (NRd, My,Rd, 
Mz,Rd) para os quais se atinge o esgotamento da secção. 

7676BAs solicitações situadas no interior do volume encerrado por esta superfície serão solicitações resistidas 
pelas armaduras atuais do pilar, enquanto se estiverem no exterior, serão solicitações não resistidas. 

7677BDado que as seções dos pilares são sempre bissimétricas (circulares ou retangulares) com armaduras 
também bissimétrico basta representar um dos quatro quadrantes: o correspondente a momentos 
positivos em ambos os eixos. 

7678BMostram-se também os seguintes elementos adicionais: 

6083BO ponto do espaço correspondente às solicitações da combinação atual (NEd, My,Ed, Mz,Ed), que 

aparecerá em verde se resistir ou em vermelho se não resistir. 

6084BO ponto de intersecção da reta que passa pela origem e a solicitação com a superfície de interação. 
Este ponto de intersecção representa a solicitação resistida para esta combinação (NRd, My,Rd, 
Mz,Rd). 

6085BO corte por um plano horizontal que passa pelo ponto (NRd, My,Rd, Mz,Rd) da superfície de interação. 

6086BO corte por um plano vertical que passa pelo ponto (NRd, My,Rd, Mz,Rd) e a origem da superfície de 
interação. 

4749BO fator de aproveitamento é dado pela distância entre a origem e o ponto (NEd, My,Ed, Mz,Ed) dividido pela 
distância entre a origem e o ponto (NRd, My,Rd, Mz,Rd), ou seja: 
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4750BA superfície de interação pode visualizar-se desde qualquer ponto de vista, tanto em axonometria como 
em cónica, como demonstram os exemplos seguintes, podendo mover-se com o rato do mesmo modo que 
qualquer janela 3D da estrutura. 



     
4751BPara o cálculo da superfície de interação, o programa recorre os diferentes domínios de deformação de 
esgotamento para diferentes inclinações da fibra neutra em relação ao eixo Yp da secção, obtendo os 
esforços de esgotamento em todos eles, que definem então esta superfície de interação. Como exemplo, 
mostram-se os domínios de deformação de esgotamento definidos na norma espanhola EHE-08 
(equivalentes aos definidos em muitas normas, como a europeia EN 1992-1-1). 

 
 

4752BJá que em cada uma das 5 combinações péssimas podem resultar combinações de 1ª Ordem ou de 2ª 
Ordem e podem utilizar-se opções de encurvadura diferentes para cada combinação, os valores de 
esbeltezas podem ser diferentes para cada uma das combinações. Quando se utiliza só um cálculo de 1ª 

Ordem, estes valores são iguais para as 5 combinações. 



 

 

 
4753BAs linhas Ordem, Esbelteza, Fator l.(comp.) de encurvadura, Comprimento de encurvadura(cm) indica os 
valores para cada uma das colunas (1), (2), (3), (4) e (5) das 5 combinações péssimas. 

4754BA armadura principal situada nos cantos representa-se na primeira linha. Na segunda linha  representa-se 
a armadura das esquinas e faces A/B.  Na terceira linha indica-se a área total de aço do pilar, em 
centímetros quadrados. 

 
4755BNo grupo seguinte representa-se, para cada plano de encurvadura da secção, 1º ordem (1) ou 2ª ordem 
(2), a esbelteza considerada, o fator compr. de encurvadura  e o comprimento de encurvadura 



resultante de multiplicar o comprimento do pilar pelo fator . 

 

4756BNo grupo seguinte representam-se, para cada uma das combinações determinantes do cálculo (1)-(2)-(3)-

(4) e (5), as seguintes excentricidades: 

1506BElástica  é a excentricidade correspondente ao quociente M/N entre os momentos Mz e My. 

1507BAcidental  é uma excentricidade que é necessário considerar em função de cada um dos  regulamentos. 
No caso da norma EH-91(Espanha) deve-se considerar o maior valor de 2cm ou b(h)/20, 
sendo b e h os lados do pilar. No caso do REBAP (Portugal) deve-se considerar lo/300 com 
um mínimo de 2cm (lo-comprimento efetivo de encurvadura). 

1508B1ª. ordem  excentricidade de primeira ordem eo a considerar no cálculo da encurvadura, dependendo das 
considerações dos distintos regulamentos. Por exemplo, no caso da EH-91 dependendo do 
sinal dos momentos nos extremos do pilar assim se consideram diferentes valores de eo (EH-
91 Art.43.6.0). 

1509B2ª ordem  excentricidade e2 a adicionar à excentricidade de primeira ordem. Quando segundo o 
regulamento aplicável não seja necessária a comprovação à encurvadura, os valores desta 
excentricidade serão nulos. 

1510BTotal  É o valor da excentricidade total a considerar na comprovação à encurvadura. 

4757BAtravés da função Resultados>Listagens>Peritagem  pode-se obter a peritagem das barras da estrutura, 
consoante o tipo de listagem fixado na caixa de diálogo de opções de listagem: Por Pórticos, Por Ordem 
ou Por Barras/Nós. 

Retoque de armaduras. Peritagem Consolas Curtas 

4758BAcedendo ao menu Resultados>Armaduras>Retocar>Consolas Curtas desde a representação do quadro 
de consolas curtas (Modo 2D), acede-se à caixa de diálogo Retocar armadura de consola curta, que contém 
diferentes funções para modificar a informação da armadura, de cada uma das consolas curtas existentes. 



 

 

4759BÉ possível modificar tanto a ancoragem no bordo como a armadura principal, armadura de ancoragem, 
armadura secundária e armadura de estribos. 

4760BDentro desta caixa existem os seguintes botões: 

1511BOpção Descrição 

1512BAceitar Permite sair da caixa e guardar as alterações realizadas. 

1513BCancelar Permite sair da caixa sem guardar as alterações realizadas. 

1514BPeritar Permite avaliar as alterações realizadas na armadura da consola curta durante a edição. A 
informação que se obtém na peritagem das consolas curtas é a relação entre a armadura 
longitudinal e de estribos existente e a necessária por cálculo.

 
4761BA armadura que se pretende cumpre 



 
4762BA armadura que se pretende não cumpre (***) 

 

  

2422BImportante 

2423B 
4763BA utilização destas funções supõe alterar intencionalmente os resultados do 
programa, ficando à responsabilidade do projetista a sua realização. Com as funções 
de peritagem, não obstante, pode comprovar se a armadura modificada resiste às 
solicitações existentes. 

  

 

4764BAinda que não se solicite explicitamente a peritagem das modificações realizadas, ao pressionar o botão 
Aceitar o programa realiza uma peritagem de forma automática e se deteta que a armadura retocada é 
insuficiente, apresenta a seguinte mensagem: 

 

4765BCaso responda afirmativamente, aparecerá uma janela com a peritagem da consola para poder verificar a 
validade da armadura peritada. Se respondeu afirmativamente a esta pergunta, o programa pede 
confirmação sobre se aceita (e guarda) a armadura retocada. 

4766BAs modificações realizadas são consideradas na medição. É preciso visualizar no ecrã o desenho de 
armadura, para poder retocá-lo. 

Retoque de armaduras. Homogeneização 

4767BAcedendo ao menu Resultados>Armaduras>Retocar>Homogeneizar Consolas curtas desde a 
representação do quadro de consolas curtas (Modo 2D) é possível copiar a armadura de uma consola curta 
para outra. 

4768BAo homogeneizar (copiar) a armadura de uma consola curta para outra no quadro, o programa comprova 
se a armadura copiada é válida. Caso não seja, aparecerá uma mensagem como a da figura: 



 

 

4769BCaso se responda afirmativamente, aparecerá uma janela com a peritagem da consola selecionada, na 
qual é possível comprovar o erro produzido. Ao fechar essa janela aparecerá uma mensagem a perguntar 
se pretende realizar a cópia da armadura. 

Recalcular flechas 

4770BA função Cálculo>Armadura>Recalcular Flechas permite realizar o recalculo de flechas instantâneas, 
flechas diferidas, flechas ativas e fendilhação das barras de betão de uma estrutura para a qual se calculou 
as armaduras previamente. 

4771BO cálculo das flechas e fendas realiza-se de forma conjunta ao solicitar o cálculo de armaduras da estrutura, 
com a função Cálculo>Armaduras>Calcular. Se o utilizador realiza modificações na armadura com as 
funções de retoques de armaduras, quer seja juntando, unindo ou retocando a armadura das vigas e 
diagonais, pode resultar interessante obter o valor das flechas e fendas que correspondem à nova 

disposição de armaduras. 
 

  

2424BImportante 

2425B 
4772BRecorda-se a nota anexa aos comentários às funções de retoque de armaduras 
onde se deixa claro que o programa não realiza nenhuma comprovação de 
armadura retocada, ficando ao critério do utilizador a validade do mesmo. 

  

Cópia de armaduras  

4773BAtravés da função Resultados>Armaduras>Retocar>Reforços Vigas: Copiar é possível copiar os reforços 
longitudinais de uma cota de um pórtico para outra cota do mesmo ou de outro pórtico. 

4774BPara que esta copia seja possível, o pórtico–planta origem e o pórtico–planta destino, devem cumprir as 

seguintes condições: 

◼ 7093BTer o mesma comprimento total. 

◼ 7094BTer o mesmo número de vãos e de igual comprimento. 

◼ 7095BTer as mesmas seções e armadura de montagem. 



 

4775BAo selecionar a função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que possui quatro listas de 
elementos: pórticos e plantas de origem (de onde copiar a armadura) e pórticos e plantas de destino (para 
onde copiar a armadura). 

4776BPara que apareçam os elementos de uma lista, deve selecionar um elemento da lista situada à sua esquerda 
(por exemplo, para que apareça a lista de plantas de origem, deve selecionar um pórtico de origem). O 
programa só mostra os pórticos–plantas de destino que cumpram as condições descritas anteriormente 
com o pórtico–planta de origem selecionada. 

4777BAo pressionar o botão Copiar realiza-se a cópia da armadura. Podem aparecer então as seguintes 
mensagens: 

◼ 7096B"Cópia da armadura realizada corretamente". 

◼ 7097B"Não havia reforços para copiar ou eliminar". Indica que nem o pórtico–planta de origem nem 

o pórtico–planta de destino têm reforços. 

◼ 7098B"Os reforços já são iguais". Indica que os reforços de ambos pórticos–plantas já eram iguais 
e não era necessária a sua cópia. 

◼ 7099B"Não se pode copiar a armadura". Aparece quando algum erro de leitura ou escritura de 
ficheiros impede a realização da cópia. 

Materiais: betão e aço nervurado 

4778BAtravés da função Cálculo>Materiais é possível indicar o tipo de betão e aço nervurado a empregar nas 
armaduras de barras (pilares, vigas, consolas curtas e diagonais) da estrutura.  

4779BNa caixa de diálogo de Cálculo>Materiais… o separador Betão armado inclui a possibilidade de selecionar 
diferentes grupos de elementos para atribuir os seus materiais. Para as barras, existe o grupo de Vigas e 

diagonais; lajes maciças e outro grupo diferente para Pilares e Consolas curtas. Desta forma podem ser 

atribuídas diferentes tipos de betão e de aço para vigas e pilares na mesma estrutura.  



 

 
 

4780BÉ necessário selecionar o separador de Betão Armado e no campo Aplicar a selecionar Barras + Lajes 

fungiformes aligeiradas + Lajes maciças + Escadas e Rampas. 

4781BAo selecionar o tipo de betão ou aço (B20, por exemplo), à sua direita aparece a sua resistência 
característica no sistema de unidades fixado em Ficheiro>Preferências... (para B20, 163Kg/cm2 ou 16 
MPa). 

4782BAlém dos tipos de betão referidos pelo REBAP é possível indicar um tipo de betão ou aço de resistência 
característica qualquer. Para tal, selecione como tipo de betão ou aço Outros e indique a resistência 
característica desejada.  Neste caso,  para aqueles valores que o REBAP tabela exclusivamente para os 
betões e aço (comprimentos de amarração por exemplo),  adota o do betão ou aço adjacente que 

possua um valor do lado da segurança (por exemplo, para um betão de 215 kg/cm2, ou seja 22 MPa, 
adota-se o comprimento de amarração fixado para o betão B20, que é maior que o fixado para o B25). 

4783BEsta caixa também permite fixar os coeficientes de segurança a aplicar ao betão e ao aço nervurado 
através da seleção segurança (intenso, normal ou reduzido), assim como o tipo de aço nervurado (de 
dureza natural ou endurecido a frio). 

Considerações construtivas sobre uso de distintos betões 

4784BEm edifícios de grande altura é usual trabalhar com betões de alta resistência para os pilares, mas para as 
lajes e vigas, utilizam-se betões de menor resistência. Nestes casos, o nó betona-se com o betão utilizado 
para os pilares. Este é o procedimento realizado por  quando se definem diferentes betões para 

vigas e pilares e para efeito de cálculo, esta é a forma correta de faze-lo. Como diz o autor José Calavera, 
na página 930 do tomo II do seu livro Projeto e cálculo de estruturas de betão, apesar do cálculo dever 
ser realizado como referimos anteriormente, se a resistência do betão dos pilares superar em 40% a das 
vigas ou lajes, deve betonar-se estes elementos aos outros, numa zona de 600mm em torno do pilar com 
o mesmo betão utilizado de alta resistência. 

4785BÉ conveniente ter em conta o referido anteriormente, no momento de executar a estrutura em obra. 



Igualar armadura e peritar pilares 

4786BAo igualar (copiar) a armadura de um pilar para outro no quadro de pilares, o programa comprova se a 
armadura copiada é válida. Em caso negativo, aparecerá uma mensagem. 

4787BCaso selecione sim, aparecerá uma janela com a peritagem do pilar selecionado, na qual poderá comprovar 
o erro produzido. Ao fechar essa janela aparecerá uma mensagem perguntando se mesmo assim deseja 
realizar a cópia da armadura solicitada ou não. 

Cálculo de Armadura de Barras 

Envolvente de armaduras longitudinais de vigas

4788BDentro do submenu Armadura de Barras existe a função Envolvente Vigas que permite uniformizar as 
armaduras de reforço longitudinais entre cotas de um mesmo pórtico e entre pórticos diferentes por um 
lado e entre barras por outro. O comando Relatório de Envolventes permite obter um relatório das 
modificações realizadas desde a última vez que se recalcularam as armaduras. 

4789BPara poder realizar envolventes de armaduras dentro da caixa de diálogo da função Cálculo>Armadura de 

barras>Opções>Gerais, no separador Vários deve estar ativada a opção Permitir envolvente de 

armaduras. Podem atribuir-se através da função Cálculo>Armadura de barras>Opções>Atribuir opções 
particulares aos pórticos de modo a que alguns pórticos fiquem fora de possíveis modificações. 

 

4790BEm primeiro lugar, o programa gera grupos de vigas que pode homogeneizar entre si, seguindo o seguinte 
critério de agrupamento: 

◼ 7100BDeve existir igual comprimento das vigas de todos e cada um dos vãos a homogeneizar (pilares 
inferiores colocados em posiciones similares, independentemente da existência de outras vigas 
concorrentes apoiadas nestas). 

◼ 7101BAs vigas a homogeneizar devem ter a mesma secção. 

◼ 7102BAs vigas a homogeneizar devem ter a mesma armadura de montagem. 

◼ 7103BNão devem existir erros de resistência nas vigas a homogeneizar 

4791BPara cada grupo obtido, o programa analisa em cada secção da viga (cada centímetro) a área existente 
para a armadura superior e para a armado inferior de todas as vigas do grupo. Em função das opções 
impostas pelo utilizador (por exemplo, diferencia não maior que 5 cm2 ou de 20%), o programa realiza 
uma envolvente de áreas e dispõe igual área em todas as vigas do grupo. 



 

4792BAo terminar de calcular a envolvente, o programa indica se conseguiu realiza-la. Em caso afirmativo, 
solicita-se ao utilizador se deseja que o programa recalcule as flechas e fissuras das vigas com a nova 
armadura. 

4793BÉ importante destacar que esta envolvente de armaduras calcula-se a partir das armaduras existentes 
nesse momento (que pode provir do cálculo de armaduras, de retoques realizados pelo usuário ou do 
cálculo de uma envolvente anterior). O cálculo de envolventes nunca reduz a armadura existente numa 
viga: só pode aumenta-la para assim igualar com o resto de vigas do grupo. 

 

4794BUma vez realizada a envolvente pode aceder-se à nova função Cálculo>Armadura de barras>Relatório de 

envolventes. Ao solicita-lo, mostra que grupos foram criados, que vigas contêm e quais foram 
homogeneizados. Esta informação mostra-se na janela de listagens e armazena-se no programa até por 
algum motivo se percam os cálculos de armaduras. 

Armadura de Consolas Curtas 

Opções de armadura 

4795BO menu Cálculo>Armadura de Barras>Consolas Curtas>Opções apresenta as funções Gerais..., Atribuir..., 

Modificar... e Ver.  

1515BOpção Descrição 

1516BGerais...  Chama a caixa de opções de armadura, que permite a introdução e/ou modificação de 
diferentes opções, que se utilizem no cálculo da armadura das consolas curtas da 
estrutura.  

1517BAtribuir...  Permite definir opções de armadura particulares a umas determinadas consolas curtas 
da estrutura. A forma como se indica a que consolas curtas vamos atribuir determinadas 
opções (que piso, pórtico ou barra) é idêntica à explicada na atribuição de opções de 
pré-dimensionamento, pelo que se remete para o apartado do capítulo 11 - Introdução 

de opções.  



1518BModificar...  Permite modificar e/ou eliminar as opções de armaduras atribuídas através da função. O 
seu funcionamento é análogo à função Seções>Automático>Modificar..., pelo que se 
remete para o apartado Modificar Opções do capítulo 11 

1519BVer Permite visualizar as opções de armadura consideradas para uma determinada barra. 
Para a sua modificação deverá utilizar a função Modificar....  

1520BSeguidamente, analisa-se cada uma das opções de armadura: 

4796BDentro do grupo Reforços existem as seguintes opções: 

1521BOpção Descrição 

1522BØ Mínimo Define o valor do diâmetro inicial a utilizar na armadura de reforço das consolas 
curtas 

1523BØ Máximo Define o valor do diâmetro máximo a utilizar na armadura de reforço das consolas 
curtas 

1524BAncoragem no bordo Permite definir se a armadura de reforço no bordo da consola se dobra até abaixo 
ou se solda a um varão existente na direção perpendicular, do mesmo diâmetro 
que a armadura de reforço.  

1525BMin. Nº barras Esta opção permite controlar a composição da armadura das consolas curtas. Caso 
esteja ativada, o programa coloca a armadura necessária com o menor número de 
varões geometricamente admissível, até chegar ao valor definido como diâmetro 
máximo. Com a opção desativada, opera-se de maneira inversa: em primeiro lugar 
aumenta-se o número de varões e seguidamente aumenta-se o seu diâmetro 

 

4797BDentro do grupo Estribos existem as seguintes opções: 

 

 

1526BOpção Descrição 

1527BØ Mínimo Define o valor do diâmetro inicial a utilizar na armadura transversal das consolas 
curtas 

1528BØ Máximo Define o valor do máximo diâmetro a utilizar na armadura transversal das consolas 
curtas 



 

1529BSep. min. (cm)  Define a separação mínima entre dois ramos de estribos, em consolas curtas. O 
programa subirá o diâmetro e posteriormente aumentará o número de ramos dos 
estribos até que a capacidade resistente seja a necessária. 

1530BMódulo (cm)  Define-se o módulo ou valor múltiplo a utilizar no cálculo das separações dos 
estribos.  

4798BDentro desta caixa existem ainda as seguintes opções: 

1531BOpção Descrição 

1532BRecobrimento (mm) Define-se o valor do recobrimento, em milímetros, medidos desde a superfície da 
armadura longitudinal até ao limite da secção. 

1533BTamanho inerte (mm)  Define-se o tamanho máximo do inerte, que se utilizará para comprovar as 
separações mínimas de armaduras.  

4799BModo de betonagem da consola curta 

 1534BDefine se a consola é betonada monoliticamente com o pilar ou não, podendo 
indicar neste último caso se a rugosidade da junta é normal ou baixa 

Mensagens de cálculo: Listagens e gráfico 

4800BNo caso de armaduras incorretas, é possível obter informação sobre os erros encontrados através das 
funções Cálculo>Armadura de Barras>Consolas Curtas>>Listagem Erros e Cálculo>Armadura de 

Barras>Consolas Curtas>>Gráfico Erros. 

4801BA função Cálculo>Armadura de Barras>Consolas Curtas>>Listagem Erros lista as consolas curtas nas 
quais se detetou algum erro e o tipo de erro. A função Cálculo>Armadura de Barras>Consolas 

Curtas>>Gráfico Erros, desenha a diferentes cores as consolas curtas que se tenham invalidado no cálculo. 

4802BExiste a possibilidade de eliminar dos desenhos de armaduras a marca de erro em forma de cruz vermelha, 
que permite identificar as barras que não cumprem. Pode eliminar a marca de erro, sempre que esteja a 
trabalhar em modo 2D ou na janela de listagens. 

Mensagens de invalidação de consolas curtas 

4803BApós o cálculo, o programa utiliza várias mensagens, para notificar a invalidação das consolas curtas. 
Seguidamente analisa-se cada uma dessas mensagens. 

1535BMensagem A ação horizontal é excessiva. 

1536BDescrição Supera-se o máximo valor da força horizontal que segundo o regulamento pode ser 
suportado pela consola curta para que sejam válidos os critérios de cálculo estipulados no 

próprio regulamento. 

1537BMensagem A altura útil (d) é menor que o indicado no Regulamento. 

1538BDescrição É necessário aumentar a altura útil no apoio para que a viga possa ser considerada como 
consola curta de acordo com o regulamento. 

1539BMensagem A altura útil no extremo (d1) é menor que o indicado no Regulamento. 

1540BDescrição É necessário aumentar a altura útil no extremo para que a viga possa ser considerada como 
consola curta de acordo o regulamento. 

1541BMensagem A altura total (h) é menor que o indicado no Regulamento. 

1542BDescrição É necessário aumentar a altura total no apoio para que a viga possa ser considerada como 
consola curta de acordo com o regulamento. 



1543BMensagem A altura total no extremo (h1) é menor que a indicada no Regulamento. 

1544BDescrição É necessário aumentar a altura total no extremo para que a viga possa ser considerada 
como consola curta de acordo com o regulamento. 

1545BMensagem Existem forças incompatíveis com uma consola curta. 

1546BDescrição As forças verticais existentes fazem com que o elemento não trabalhe como consola curta. 

1547BMensagem Resistência à flexão insuficiente. 

1548BDescrição O momento fletor existente torna necessária a colocação de armadura de compressão, o 

que não é permitido em consolas curtas. Deve aumentar a largura e/ou altura da consola. 

1549BMensagem A tensão tangencial sobre o betão é excessiva. 

1550BDescrição O transverso existente na face de apoio esgota a resistência do betão. Devem aumentar-se 
as dimensões da consola (largura e/ou altura no apoio) ou aumentar a resistência do betão. 

1551BMensagem Compressão excessiva na biela de betão. 

1552BDescrição A compressão sobre o betão esgota a sua resistência. Deve aumentar as dimensões da 
consola (largura e/ou altura no apoio), as dimensões da zona carregada ou aumentar a 
resistência do betão. 

1553BMensagem Armadura longitudinal principal insuficiente. 

1554BDescrição Não foi possível armar a consola curta à flexão. Deve modificar as opções de armadura ou 
as dimensões da consola curta. 

1555BMensagem  A distância 'a' é menor que a indicada na Norma. 

1556BDescrição A distância da ação ao bordo de apoio no pilar inferior é menor que a indicada na 

regulamentação. 

1557BMensagem A distância 'c' é insuficiente para ancorar a armadura principal. 

1558BDescrição A distância existente entre a ação e o extremo da consola é insuficiente para ancorar a 
armadura principal. É necessário aumentar esta distância ou reduzir o diâmetro da armadura 
principal. A distância ‘c’ necessária é menor se a ancoragem se realizar através de um varão 
soldado do que se realizar dobrando a armadura. 

1559BMensagem Armadura de estribos insuficiente. 

1560BDescrição Não foi possível armar a consola curta ao transverso. Deve alterar as opções de armadura 
ou as dimensões da consola curta. 

 



 

Resultados 

4804BÉ possível obter diferentes documentos após o cálculo das consolas curtas como por exemplo o quadro de 
armadura das mesmas ou as suas medições. Também é possível obter após o cálculo de esforços, listagens 
de esforços e gráficos de esforços das barras, que tenham atribuídas consolas curtas. 

4805BAs consolas curtas desenham-se sem a sua armadura, nos desenhos de pormenorização das vigas. A 
armadura indica-se no quadro de consolas curtas. 

4806BAs funções existentes no menu Resultados>Listagens>Armadura de Barras, não são aplicáveis às 
consolas curtas. 

Seções de betão de inércia variável 

Considerações sobre o cálculo das armaduras 

4807BA existência de uma inércia variável implica modificações tanto no cálculo das armaduras longitudinais 
como das armaduras transversais da peça. 

4808BPara as armaduras longitudinais, há que ter em conta que a armadura longitudinal forme um ângulo  

com a diretriz da viga, se o cálculo exige uma área necessária (de tração ou de compressão) igual a As, 
deverá dispor-se uma área superior e igual às / cos . 

4809BPara a comprovação ao transverso (para o cálculo da armadura transversal), a existência de armadura 

longitudinal e/ou bielas de betão comprimido que formem um ângulo com a diretriz da peça, pode ser 
benéfica ou prejudicial, dependendo do sinal do momento fletor e do sinal do transverso. Por exemplo, 
numa consola em que a altura da secção é maior na sua origem, teremos (para mais generalidade 
utilizamos uma nomenclatura independente de qualquer normativa): 

 
4810BConsidera-se que: 

5677BTh = T·cos t 

5678BTv = T·sen t 

5679BCh = C·cos c 



5680BCv = C·sen c 

5681BTh·z = Ch·z = M 

4811BSendo 

1561BV é o transverso atuante na secção 

1562BM é o momento atuante na secção 

1563BC é a compressão do betão de resposta da secção 

1564BT é a tração da armadura de resposta da secção 

1565Bc é o ângulo que forma a face comprimida da viga em relação à sua diretriz 

1566Bt é o ângulo que forma a face tracionada da viga (a armadura de tração) em relação 

à sua diretriz 

1567BZ é o braço de alavanca 

4812BObtém-se um transverso reduzido (como definia a antiga EH-91) ou efetivo (como define a atual EHE-08) 
de valor 

5682BVr = V – Cv – Tv 

4813Bcom o que se realiza o dimensionamento ao transverso. 

4814BNota: na EN1992-1-1, algumas comprovações devem continuar a realizar-se com o transverso inicial V. 

4815BNo caso da imagem, Vr < V, mas se por exemplo a imagem correspondesse ao arranque de uma viga 
biapoiada (na que o momento tem sentido contrário ao do desenho), obtinha-se  Vr > V. Como regra 
prática, o transverso efetivo será menor quando a secção cresce na direção em que também cresce o 
momento fletor (em valor absoluto). 

4816BQuanto às amarrações de armaduras nas quebras, estas são similares às amarrações que se utilizam no 
cálculo de escadas ( ). 

 

 





Capítulo 15  

Resultados: Medições 

Introdução 

4817BNas listagens de medições realiza-se o arredondamento de cada uma das medições parciais, a fim de que 
a soma das quantidades parciais coincida com o resultado total. 

4818BO programa  realiza a medição de toda a estrutura. Para as barras de betão determina a medição 

do aço nervurado, do betão e da cofragem. Para os perfis metálicos determina a medição dos diferentes 
perfis, com os seus comprimentos, pesos unitários e totais. 

4819BNeste capítulo reúnem-se todas as operações e funções necessárias para: 

◼ 7104BDefinir e/ou modificar as diferentes opções a utilizar no cálculo da medição das barras de 
betão e de perfis metálicos. 

◼ 7105BRealizar o cálculo da medição. 

◼ 7106BDefinir as opções que permitem configurar a saída impressa, em ecrã ou num ficheiro das 
listagens de medições. 

4820BPara a medição das lajes aligeiradas, lajes fungiformes aligeiradas, lajes maciças, fundações e muros de 
cave, veja os capítulos correspondentes. 



 

Medições 

 

4821BNo menu Resultados>Medições encontram-se as funções para solicitar a medição: 

4822BBarras Betão Armado  Permite obter a medição do aço, betão e cofragem das barras de betão 
da estrutura ( ). Também se obtém a medição de consolas curtas. 

Caso esteja calculada a armadura de barras, mas não esteja calculada a 
armadura de consolas curtas o programa avisará essa situação. Na 
medição de barras de betão, as consolas curtas aparecem identificadas 
com as siglas (MC) na coluna Série. Na coluna Altura aparecerá o valor 
nulo "-" e na coluna Comprimento aparecerá o valor total da soma do 
comprimento da barra, mais a distância da ação ao extremo da consola.  

1568BPerfis Metálicos  Permite obter a medição dos perfis metálicos da estrutura ( ). 

1569BMadeira Permite obter a medição detalhada de cada uma das barras de madeira, 
do seu volume unitário em m3 e do volume total de madeira utilizado em 
toda a estrutura ( ). 

1570BFundações  Permite obter a medição das sapatas e lintéis de fundação ( ). 

1571BLajes Aligeiradas  Permite obter a medição das lajes aligeiradas calculadas, com indicação 
do Betão in situ, número de vigotas e abobadilhas. A listagem inclui a 
informação dos m2 de laje tomando o perímetro de definição da mesma 
e descontando as aberturas existentes. 

1572BLajes de cofragem perfilada Permite obter a medição das lajes de cofragem perfiladas, com indicação 
do Betão in situ, número de chapas e aço de reforço empregue. A listagem 
inclui a informação dos m2 de laje tomando o perímetro de definição da 
mesma e descontando as aberturas existentes. 

1573BMuros de Cave-Contenção  Realiza a medição dos muros de cave calculados, assim como da sua 
sapata. 



1574BLajes Fung. aligeiradas Aparece a superfície em m2 de vigas de laje de bordadura e interiores das 
lajes fung. aligeiradas e de laje maciça. Nas listagens de medição das lajes 
fung. aligeiradas apresentam-se quatro colunas: Superfície Ábacos, 
Superfície Aligeirada, Superfície Vigas de laje e Superfície Total. Na 
medição de lajes maciças apresentam-se só três colunas: Superfície 

Simples, Superfície vigas de laje e Superfície Total. 

1575BLajes Maciças  Realiza a medição das lajes maciças calculadas. 

1576BLaje de Fundação Realiza a medição da superfície das lajes de fundação calculadas, incluindo 

as vigas, e o volume de betão e a quantidade de armadura empregue. 

1577BEscadas e rampas Realiza a medição da superfície de escadas e rampas calculadas, incluindo 
as vigas, e o volume de betão e a quantidade de armadura empregue. 

1578BVigas de laje  Realiza a medição das vigas de laje das lajes fung. aligeiradas de forma 
separada da medição da laje. 

1579BParedes Resistentes Realiza a medição das Paredes resistentes, tanto de betão como de outros 
materiais, assim como a sapata dos mesmos. 

1580BParedes Termoargila Permite obter a medição da superfície de paredes resistentes de 
Termoargila. Utilizam-se todas as opções contidas na caixa de diálogo 
…>Opções…. ( ). 

4823BSalvo no caso da medição de perfis metálicos, é necessário calcular previamente a parte correspondente 
(armadura de barras de betão, fundação, lajes ou muros) que se deseja medir. 

4824BOs pesos das armaduras nervuradas considerados pelo programa, são os indicados na tabela UAHE 2000 

(União de Armazenistas de Ferros de Espanha), que foi adotada pela ANIFER (Associação Nacional de 
Industriais de Serralharia) e está em concordância com a UNE EN 10050:2005: 

Diâmetro 

(mm) 

Peso 

(kg/m) 

6 0,23 

8 0,41 

10 0,64 

12 0,92 

16 1,63 

20 2,55 

25 3,98 

32 6,52 

4825BSão consideradas também as medições do betão de limpeza (betão pobre) sob as lajes de fundação e os 
lintéis de fundação, considerando-se uma espessura de 10 cm. 

4826BNa medição do aço estrutural e da madeira aparece uma tabela com os diferentes tipos de materiais 
utilizados. Em cada linha da medição especifica-se o tipo de material e ao indicar a medição total apresenta-
se a soma da medição de cada um dos tipos de materiais. 

4827BNo caso do aço estrutural, a medição das placas de ancoragem também é calculada de acordo o seu tipo 
de aço, mas não se soma o peso de suas ancoragens (o material das ancoragens não corresponde com 
nenhum dos aços estruturais). 

A listagem e o relatório de medições de betão armado incluem uma tabela com o peso total de cada 
diâmetro de aço nervurado utilizado na estrutura. 

 



 

Aço total por tipo de barra 
 

Diâmetro (ø) 
Pilares Vigas Diagonais Totais 

kg € kg € kg € kg € 

6 0,00 0,00 234,24 297,44 0,00 0,00 234,24 297,44 

8 131,03 166,41 124,70 158,36 0,00 0,00 255,73 324,77 

12 242,12 307,52 782,76 994,12 0,00 0,00 1024,88 1301,64 

16 172,97 219,68 191,05 242,64 0,00 0,00 364,02 462,32 

25 54,19 68,82 0,00 0,00 0,00 0,00 54,19 68,82 

Totais 600,31 762,43 1332,75 1692,56 0,00 0,00 1933,06 2454,99 

Medição Geral 

4828BAtravés da função Resultados>Medições>Medição Geral... acede-se à caixa de diálogo Medição geral, 
onde é possível indicar se pretende executar todas ou parte das funções de medição de forma sequencial. 
Selecionando o botão Elaborar relatório é possível obter o relatório de medições em formato PDF. Esta 
função equivale à seguinte: Resultados > Relatórios > Medições, onde se obtém o mesmo relatório 

 

4829BDentro desta caixa existem os seguintes botões: 

1581BBotão Descrição 

1582BOpções Dá acesso à caixa de diálogo Opções de Medição onde é possível selecionar diferentes 
opções que intervenham no cálculo da medição. 



1583BCódigos... Dá acesso à caixa de diálogo Códigos de Preços onde é possível indicar a base de dados 
com que se vai trabalhar, assim como a unidade de obra e o código do artigo associado a 
cada um dos elementos a medir. 

1584BPreços... Dá acesso à caixa de diálogo Preços de betão armado onde é possível indicar um valor 
unitário dos elementos de betão armado a medir, assim como a unidade monetária em que 
se calculará o Orçamento. 

1585BMedir Permite realizar a medição sequencial dos elementos selecionados nesta caixa de diálogo. 

1586BSair Permite sair da caixa de diálogo. 

Opções de medição 

4830BA caixa de diálogo Opções... do menu Resultados>Medições permite selecionar diferentes opções que 
intervêm na medição. 

4831BAs diferentes opções que se podem solicitar são: 

1587BPeriférico É possível enviar as listagens de medição para o ecrã, para a impressora ou para um 
ficheiro em formato ASCII para posterior tratamento com um editor de textos. O 
volume de medição que é possível obter por ecrã é limitado: troque as opções ou o 
periférico se for necessário. 

 1588BAs medições que  gera podem-se exportar para o programa  de medições 

e orçamentos, podendo-se selecionar os formatos G10 e G11, sempre que se tenha 
instalada a versão do programa correspondente. 

 1589BOs formatos FIEBDC-3 e FIE-1 permitem intercambiar a medição de forma 
automática com programas de orçamentos: Se seleciona FIEBDC-3 indique o nome 
do projeto a criar. Se seleciona FIE-1 indique a extensão dos ficheiros de intercâmbio 
a criar. 

 1590BA obtenção no  das medições em formato G11 requer ter instalado o programa 

 no mesmo computador no qual se executa . Caso não esteja instalado 

o programa , esta opção aparecerá inativa na caixa de diálogo. 

1591BApresentação Esta opção permite obter uma listagem com uma esquadria que engloba os dados 
da medição. Só é válida quando se seleciona Impressora ou ASCII como periférico 
de saída. 

1592BModo (Betão)  Esta opção permite indicar o modo da medição das barras de betão armado. As 
opções possíveis são: 

1593BPor pórticos A medição ordena-se por pórticos, e dentro de cada pórtico, por 

plantas ou cotas. 

1594BPor cotas  A medição agrupa-se por plantas ou cotas, e dentro de cada cota, 
primeiro listam-se os pórticos e de seguida o resto das barras. 

 1595BÉ possível selecionar um determinado pórtico ou Todos. É possível selecionar a 
medição de uma cota ou planta ou de Todas. 

 1596BPara determinar a cota na qual se lista a medição de uma barra segue-se o seguinte 
critério: a barra pertence à cota correspondente à coordenada Y do menor dos seus 
nós. Portanto, uma barra inclinada aparece nas medições da cota do seu nó mais 
inferior. Quando duas ou mais barras inclinadas de um pórtico são colineares, a 
medição de todas elas aparece na cota inferior do conjunto. Um pilar de várias alturas 
mede-se na cota de arranque do mesmo. 



 

1597BBarras a medir (Betão) 

 1598BÉ possível medir as barras que pertencem a pórticos, as barras que não pertencem 
a pórticos ou ambas. O programa avisa se não se seleciona nenhuma destas opções. 

 1599BSe uma barra pertence a vários pórticos, como é o caso dos pilares, a sua medição 
aparece exclusivamente no primeiro desses pórticos. 

 1600BNas medições das barras de betão, calcula-se o total dos parcelares por pórticos ou 
por cotas, definidos nas opções de medição. Deste modo obtém-se um valor total 
acumulado de todas as barras de betão. 

1601BTipo (Betão) É possível solicitar uma listagem de medição completa, onde se reflete a medição 
barra a barra, ou então um resumo, no qual se mostram só os totais por pórticos e 
cotas. 

1602BAgrupamento (Aço) Esta opção está pensada para a medição de estruturas metálicas formadas por perfis 
normalizados. A opção Agrupando iguais permite obter uma medição na qual se 
somam as barras da mesma série, perfil e comprimento. A lista apresenta-se por 
ordem de série, perfil e comprimento. 

1603BModo (Lajes Alig.) É possível solicitar a medição das lajes aligeiradas de um determinado plano ou de 
Todos. Quando se seleciona um determinado plano, é possível solicitar a medição de 
uma determinada laje aligeirada ou de Todas.  

 1604BTambém é possível agrupar a medição das lajes com o mesmo nome existentes em 
vários planos (uma mesma laje repetida em vários pisos). 

1605BModo (Lajes Fung./Maciças) 

 1606BÉ possível solicitar a medição das lajes fungiformes aligeiradas e das lajes maciças 
de um determinado plano ou de Todos. Quando se seleciona um determinado plano, 
é possível solicitar a medição de uma determinada laje ou de Todas. 

 1607BTambém é possível agrupar a medição das lajes com mesmo nome existentes em 
vários planos (uma mesma laje repetida em vários pisos). 

 

4832BAo selecionar como saída de medições o formato Gest ou FIEBDC-3 é possível indicar o número de casas 
decimais a utilizar nos campos de comprimento, largura, altura e quantidade. Apesar de habitualmente se 
utilizarem 2 ou 3 casas decimais, na medição de barras de madeira (ao medir esta em m3) é recomendável 
utilizar um número maior de casas decimais. 

4833BA opção Medir as vigas de laje de ficha pré-definida, com as barras de betão, permite indicar se a medição 
das vigas de laje de ficha pré-definida, de lajes maciças e fungiformes, deve aparecer ao medir as barras 
de betão (opção ativada) ou juntamente com a medição das lajes maciças ou fungiformes (opção 
desativada). 

4834BA medição de tipo Completo, também afeta a medição da fundação, fazendo com que a medição se realize 
descriminada para cada sapata. 

 



 

Critérios de medição 

4835BO programa calcula a medição do aço nervurado com base nos varões de aço que estão representados 
nos planos de armadura. Consideram-se as dobragens e sobreposições dos varões, assim como o possível 
agrupamento de varões e os retoques de armadura realizados. 

4836BO critério de medição de cofragem de vigas é seguinte: Superfície de cofragem = base da viga + (altura 
da viga - espessura de laje que lhe concorre pelo lado esquerdo) + (altura da viga - espessura de laje lhe 
concorre pelo lado direito) multiplicando-se o resultado pelo comprimento do mesmo. 

4837BO critério de medição de cofragem de pilares realiza-se considerando o comprimento deles até a face 
inferior da viga ou laje que executam.  

4838BO volume de betão mede-se como sendo a área da secção multiplicada pela distância entre os seus nós 
inicial e final. 

4839BA medição das armaduras de espera dos pilares inclui-se juntamente com a medição do pilar 
correspondente. Para efeitos de cálculo da medição da armadura transversal, considera-se como se os 
estribos da armadura de espera tivessem os estribos separados da mesma distância que a zona com os 
estribos mais afastados do pilar. 

4840BNa listagem de medição de fung. aligeirada/lajes maciças desaparecem as áreas de cofragem relativas às 
vigas. 

Preços 

4841BO programa permite introduzir e/ou modificar os preços unitários a utilizar na medição. A caixa 
correspondente encontra-se na opção Preços... do menu Resultados>Medições. 



 

 

Suporte para diferentes moedas 

4842BNa caixa de definição dos preços do betão armado (Resultados>Medições>Preços…) existe um botão 
Moedas… que permite definir a moeda com a qual sairão as listagens de medição de barras. 

 

4843BA primeira vez que se acede a esta janela, não existe nenhuma moeda selecionada. É importante selecionar 
(com o botão Selecionar) a moeda a que correspondem os preços existentes na caixa anterior. A próxima 
vez que se aceda a esta caixa, se selecionar outra moeda qualquer, modificam-se os valores dos preços 
em função da alteração aqui estabelecida. 

4844BO programa fornece-se com um conjunto de moedas em que se utiliza o Euro como moeda de referência, 
porém é possível modificar, eliminar ou adicionar moedas novas. 

Códigos: Ligação com programas de orçamentos 

4845BO programa  permite gerar medições diretamente em formatos que podem ser lidos por programas 

de elaboração de orçamentos. É possível obter a medição nos formatos: 

◼ 7107BFormato de Intercâmbio Standard FIE-1 de medições. É um formato de medições suportado 
por muitos dos programas de orçamentos existentes no mercado, entre os quais encontram-

se os programas  e  para Windows da . 

◼ 7108BFormato de Intercâmbio Standard FIEBDC-3 (Formato de Intercâmbio Standard de Bases de 
Dados da Construção versão 3). Para tal, na caixa Resultados>Medições> Opções... aparece 



uma nova opção FIEBDC-3 que permite selecionar este tipo de saída. À sua direita existe uma 
caixa na qual se indica o nome do ficheiro a gerar. 

◼ 7109BFormato de ficheiro de medições da versão 11 dos programas de orçamentos da . Só 

é necessário realizar a operação de Restaurar nos ficheiros de extensão BM6 gerados por 
. 

◼ 7110BFormato de ficheiro de medições da versão 7.x ou posterior dos programas de orçamentos da 

. É possível obter as medições no formato G10 e G11 do programa ,  

4846BO comando Resultados>Medições>Códigos... permite selecionar várias bases de preços diferentes, a fim 

de obter a codificação de cada unidade de obra de acordo com a base de preços pretendida. O sistema de 
codificação que se utiliza para obter a medição é definido em Códigos de preços pré-determinados. É 
possível introduzir ou modificar cada um dos códigos de preços e de capítulos associados a cada conjunto 
de códigos. Para a exportação da medição em FIEBDC-3, cada elemento a medir associa-se à unidade de 
obra indicada no campo Preço, e com a ordem de partida, que resulte de ordenar numérica ou 
alfabeticamente, os códigos introduzidos no campo Capítulo. 

 

4847BÉ possível definir registos e unidades de obra diferentes para as vigas de fundação e para as vigas de 
estrutura, da mesma forma que se realiza uma medição independente das sapatas de pilares e das sapatas 
de muros. 

4848BNão se permitem registos de igual codificação para a medição de elementos que se medem com distintas 
funções, como por exemplo, betão de vigas e betão de muros, ou aço de sapatas e aço de muros.  

4849BO formato de exportação permite que os preços unitários se exportem com 2 casas decimais.  

4850BNa caixa de diálogo especificam-se as unidades (m, m2, m3, Kg,...) de cada artigo nos quais se vão calcular 
a medição. 

4851BExiste uma função específica para realizar a medição das vigas em lajes exteriores e interiores de lajes 
fungiformes aligeiradas e/ou lajes maciças. (Função Resultados>Medição>Vigas de lajes). 

4852BNo caso da madeira a medição vem em metros cúbicos, que é como habitualmente vem descriminada nas 
bases de preços, e com diferentes artigos para vigas, pilares ou diagonais; no caso das paredes de 
Termoargila expressa-se em metros quadrados de parede. É ainda possível obter no submenu de 
fabricação o desdobrar de cada uma das peças necessárias para a construção das paredes de Termoargila, 
agrupando as peças por tipos. 



 

Códigos de capítulos 

4853BNa definição de códigos de artigos e preços através da função Resultados > Medições > Códigos… 
realizaram-se são permitidas várias opções para controlo das medições a apresentar. 

 
 

4854BO separador Capítulos permite definir os códigos de capítulos de cada base de preços suportada e assim 
organizar as medições em capítulos e artigos ao exporta-las para os programas de orçamentação da Arktec 
(Gest, GestCon e Constructo), ou para qualquer outro programa de orçamentos compatível com FIEBDC-
3. 

1608BOpção Descrição 

1609BGerar capítulos de medição 

 1610BAo ativar esta opção, as medições exportadas também contêm a informação de 
capítulos definidos neste separador. 

Caracteres código capítulo 

 1611BNeste campo define-se o número de caracteres que identificam um capítulo: cada 
conceito de medição do resto dos separadores desta caixa de diálogo está 
associado a um código de artigo (que define a sua posição no orçamento) e um 
código de preço (que identificam a unidade de obra na base de preços atual). Ao 
definir um valor n neste campo (3 no exemplo da imagem) o programa procura 

todos os códigos de artigo atualmente definidos e considera como capítulo novo 
cada vez que alterem estes n primeiros caracteres. 

1612BModificar Ao selecionar um capítulo da lista, pode associar-se a cada capítulo do orçamento 
com um conceito da base de preços atual que define o seu título (no exemplo, o 
capítulo do orçamento 01.# associa-se ao capítulo E04# da base de preços atual). 
Se tem instalado um dos programas de orçamentos da Arktec, aparecerá um ícone 
à direita do preço que permite abrir esse programa e assim selecionar o capítulo 
desejado da base de preços atual. 



 
 

4855BExistem dois separadores para medir as lajes: Lajes Aligeiradas – Cofragem perfilada e Lajes Fung. 

Aligeiradas-Maciças. 

 
 

4856BNo separador correspondente a Lajes Fung. Aligeiradas-Maciças, existe uma opção que permite obter a 
medição detalhada (em betão, armaduras, cofragens, moldes e betão de limpeza) ou só a superfície da 
laje (como em versões anteriores). Todas as medições da estrutura devem ter a mesma opção de 
desdobrar ou não as medições. 

4857BTenha em conta que na medição desdobrada: 

◼ 7111BAo medir o betão, se a opção Medir as vigas de laje de ficha pré-definida, com as barras de 

betão estiver ativa, não se soma a medição do betão de nenhuma viga de laje. Se esta opção 
estiver desativada soma-se a medição das vigas de laje de ficha pré-definidas, mas nunca as 
de secção atribuída. 

◼ 7112BAo medir a cofragem, tem-se em conta toda a superfície da laje (incluindo vigas de laje de 
ficha pré-definida e vigas de laje de secção atribuída). 

Códigos: Conexão interativa com  e  

4858BCaso disponha dos programas  ou  versão 10.0 ou posterior, e estejam instalados no mesmo 

equipamento no qual utiliza o , é possível estabelecer uma comunicação bidirecional entre 

aplicações na qual  solicita ao  os códigos das registos de medição e das unidades de obra a 

utilizar na medição da estrutura, e  devolve a informação solicitada, depois de utilizar as funções de 

pesquisa por código, por árvore e/ou por palavras-chave de que dispõe. É condição indispensável que o 
programa  esteja instalado no equipamento em que se utiliza o .  



 

4859BTambém é possível realizar esta comunicação com outros programas de orçamentos e medições de outras 
empresas sempre que disponha desta conexão. Caso deseje informação acerca de se um determinado 
programa de orçamentos suporta esta comunicação bidirecional com  recomendamos que contacte 

o fornecedor desse programa. 

4860BA chamada para o programa  realiza-se desde a caixa de diálogo Resultados>Medições>Códigos…, 

situando-se em qualquer dos campos de edição de Registo ou de Preço. Recorde que  permite ao 

utilizador definir uma codificação de registos, que pode ser distinta do código da unidade de obra utilizada. 
A conexão com outros programas diferentes de  só permite posicionar o cursor no campo Preço, 

devido às limitações desses programas. 

4861BQuando  realiza a primeira chamada a , procura no disco duro o ficheiro GESTXX.EXE. Caso não 

encontre este ficheiro, aparece uma caixa de diálogo onde se permite introduzir o nome e o caminho (path) 
do ficheiro correspondente ao programa . As seguintes vezes em que aceda ao  não será 

necessário voltar a definir a localização do programa . 

 

4862BO ícone  para realizar a conexão interativa  aparece na casa de edição selecionada a cada 

momento. Caso o ícone não apareça é porque não tem o  instalado no seu equipamento, nem nenhum 

outro programa que suporte esta comunicação bidirecional. Caso posicione o cursor numa casa de Registo, 
o programa  entende que se vai selecionar um código de registo de um projeto. Caso se posicione 

numa casa de Preço,  entende que se vai selecionar um código de unidade de obra de uma base de 

preços. Será necessário situar o cursor em tantas casas quanto seja necessário para introduzir os códigos 
que faltem. 

4863BA caixa de diálogo Conexão de  mostra no grupo Dados de saída os dados do Projeto: e do Código 

que se devolvem ao programa . Em função de se ter solicitado no  um código de registo ou 

de preço, nesta caixa de diálogo ativar-se-ão os ícones correspondentes. 

 

 4864BEm cor azul para selecionar códigos de registo e em cor amarela para selecionar unidades de obra. 



 4865B  pára a sua execução enquanto se seleciona em  o registo ou o preço necessário e se 

pressiona o botão Responder, ou se pressiona o botão Cancelar. Não é possível continuar utilizando o 
programa  se não se pressiona algum destes dois botões. Enquanto está estabelecida a 

comunicação, um ícone como o da figura aparece na barra de tarefas do , no seu extremo inferior 

direito. 

Medição das ligações de T-Connect 

4866BInclui-se na listagem e no relatório de medição de  as mesmas ligações da tabela de fabricação: 

todas as atribuições de modelos feitas a nós e barras da estrutura, não se incluindo as definidas 
explicitamente pelo utilizador nem as ligações não viáveis. 

4867BA medição das chapas, cartelas e rigidificadores das ligações realiza-se em kg de aço, enquanto os 
parafusos realiza-se em unidades. 

4868BPara realizar a medição, pode utilizar-se a nova função Resultados > Medições > Ligações aço. Também 
aparece uma nova opção na janela de Medição geral com o texto Ligações (Aço) que permite obter a 
listagem ou o relatório de medições com a medição do aço das ligações. 

4869BNa caixa de diálogo Resultados > Medições > Códigos aparece um novo separador Ligações onde se 
definem os códigos de preço e artigo de orçamento, para a medição de ligações. 

4870BNo programa independente , aparece uma nova função Resultados > Medições com a qual 

pode medir as ligações e modificar as opções de medição e os códigos. 

 

 

 





Capítulo 16  

Resultados: Armaduras de Barras 
, ,  

Introdução 

4871BO programa  permite obter diferentes tipos de saídas com a informação calculada. As saídas a 

obter agrupam-se em: 

◼ 7113BSaídas gráficas: Planos de pormenor de armaduras e quadro de pilares. 

◼ 7114BListagens: Listagens de armaduras, flechas e de fendas. 

 

4872BNeste capítulo pormenorizam-se os seguintes aspetos: 

◼ 7115BSelecção dos pórticos e/ou barras a visualizar. 

◼ 7116BModificação de diferentes opções de apresentação das saídas de resultados: escalas, 
esquadrias, altura e aspeto dos textos. 



 

◼ 7117BDefinição do periférico de saída onde se querem obter os resultados, com a possibilidade de 
obter saídas em ficheiros de formato DXF. 

◼ 7118BEntrar e sair do Modo 2D para passar ao modo 3D. 

Menu Resultados de Armaduras 

4873BNo submenu Armaduras do menu Resultados, encontram-se todas as funções necessárias para obter os 

resultados do cálculo das armaduras: 

4874Bonde, 

1613BOpções...  Permite modificar diferentes opções relativas à obtenção de resultados. 

1614BVigas  É o submenu de obtenção de resultados de armaduras de vigas independentes. 

1615BPórticos  É o submenu de obtenção de resultados de armaduras de vigas contidas em pórticos. 

1616BQuadro de Pilares  Permite obter o quadro de pilares. 

4875BO processo de obtenção de uma determinada saída de resultados consiste nos seguintes passos: 

◼ 7119BDefinição do periférico de saída: ecrã, impressora ou ficheiro DXF. 

◼ 7120BModificação das diferentes opções disponíveis tais como: escalas, esquadrias, tamanho de 
textos... 

◼ 7121BPedido da saída requerida: plano de armaduras, quadro de pilares, etc. 

Visualização de armaduras 

4876BImplementam-se novas funções que melhoram o acesso à visualização das armaduras de diferentes 
elementos da estrutura (barras, pórticos, vigas, sapata, muros, escadas).  

4877BAo aceder ao Modo 2D de visualização de armaduras de diferentes elementos, a janela de planos apresenta 
uma listagem com todos os elementos cuja informação pode ser solicitada a cada momento bastando fazer 
duplo clique sobre a linha selecionada. A informação visualizada a cada momento fica indicada através da 
representação de um círculo vermelho em torno do elemento. 

4878BCaso se estejam visualizando desenhos de armaduras de pórticos, poderá selecionar-se na caixa de 
pórticos o pórtico a visualizar e na caixa de planos especificar a cota do pórtico a visualizar. Nesta caixa 
mostram-se todas as cotas existentes no pórtico selecionado e o número de cada uma das barras existentes 
em cada cota. 



    
4879BCaso se estejam visualizando desenhos de armaduras de barras, lintéis, sapata, muros de cave, escadas, 
quadro de pilares por cotas ou folhas de composição aparecerá a lista dos possíveis desenhos, folhas ou 
planos a visualizar e poderá indicar-se a cada momento o desenho do qual se pretende visualizar a 
armadura, fazendo duplo clique na lista existente. 

 

4880BDentro do menu Resultados>Armaduras aparecem 2 funções denominadas Resultados> Armaduras> 

Desenho Seguinte e Resultados>Armaduras>Desenho Anterior, que permitem visualizar o desenho de 
armaduras seguinte ou anterior dos que nesse momento existem na lista que se exibe na caixa de planos. 
Estas duas funções também permitirão alterar o desenho do quadro de pilares que se visualiza quando se 
está a visualizar o quadro de pilares por cotas. 

4881BO detalhamento das armaduras das vigas de betão de inércia variável visualiza-se nos desenhos de 
armaduras de barras e pórticos habituais, juntamente com o resto das vigas de betão. 



 

Opções 

4882BA janela de diálogo Resultados>Armaduras>Opções... permite definir diferentes opções relacionadas com 
a representação gráfica dos desenhos de armaduras. Estas opções encontram-se agrupadas nos seguintes 
separadores: 

◼ 7122BGeral 

◼ 7123BBarras 

◼ 7124BQuadro de pilares 

◼ 7125BTabela de armaduras 

◼ 7126BQuadro de fundações 

◼ 7127BEscadas e Rampas 

◼ 7128BConsolas curtas 

Separador Geral 

 

◼ 7129BPeriférico. Permite definir o periférico onde se obterão os resultados: 

1617BEcrã  Os gráficos de armaduras e o quadro de pilares obtêm-se em ecrã. 

1618BImpressora  A impressora utilizada pré-definido no Painel de Controlo do Windows, será a 
utilizada para as saídas de resultados. 



1619BSaídas gráficas em formato WMF e EMF 

É possível exportar para WMF e EMF todos os gráficos, desenhos de armaduras 
e composição de folhas. O funcionamento é similar ao da exportação para DXF 
ou DWG. Tanto o formato WMF (Windows Meta File = meta-arquivo do 
Windows) como o formato EMF (Extended Meta File = meta-arquivo melhorado) 
são formatos criados pela Microsoft do tipo vetorial (como o DXF e o DWG da 
Autodesk). Proporcionam portanto muito maior qualidade que os formatos 
‘raster’ (como o BMP ou JPG) com um tamanho de ficheiro pequeno.  

1620BDXF e DWG A saída de resultados que obtém-se para um ficheiro de formato DXF-2D ou DWG 
próprio de AutoCad®, revisões R10 a R2007. O programa perguntará pelo nome 
a dar ao ficheiro e este será criado na pasta do programa ou na pasta selecionada. 

1621BPersonalizar Layers Permite editar os nomes das layers e as cores, com a finalidade do utilizador 
poder personalizar os mesmos. 

Atribuir cor PorLayer às entidades 

Inclui, no ficheiro DXF ou DWG que se exporte, a propriedade “PorLayer” para 
todas as linhas do desenho. Esta funcionalidade permite modificar rapidamente, 
no programa de CAD de destino, a cor de todas as linhas de uma mesma ‘layer’ 
simultaneamente, alterando simplesmente a cor da ‘layer’. 

◼ 7130BAspecto. Nesta opção define-se a escala na qual se querem obter os gráficos de resultados. 
Existem basicamente duas opções: 

1622BAutocentrado  O programa calcula automaticamente a escala necessária para que o documento 
gráfico fique contido nas dimensões da folha do dispositivo de saída. 

1623BÀ Escala  O programa desenha o documento gráfico à escala determinada pelo utilizador. Se a 
escala é tal que não é possível tirar o desenho nos limites do papel do dispositivo de 
saída, o programa chamará a atenção, devendo-se rever as seguintes opções: 

 1624BModificar a escala a fim que seja maior. 

 1625BModificar a altura dos textos, já que esta influi no tamanho dos gráficos de 
pormenorização de armaduras. 

4883BComprovar a opção Papel Contínuo do menu Ficheiro>Impressora>Formato..., no caso do dispositivo de 
saída dispor de papel contínuo. 

◼ 7131BCabeçalho. Esta opção permite desenhar um cabeçalho na parte superior da folha com o tipo 
de gráfico, os nomes e a descrição do projeto e da estrutura. 

◼ 7132BQuadro Materiais. Esta opção permite desenhar nos planos de armaduras de vigas, um quadro 
com o tipo e coef. de segurança do betão e armadura empregues. 

◼ 7133BPapel. Esta opção permite desenhar no ecrã, como um retângulo ponteado de cor, o limite da 
folha atualmente selecionada. Desta maneira pode-se comprovar como ficará o que se quer 
imprimir ou plotar em relação ao tamanho da folha selecionada. 

◼ 7134BEsquadria (mm). Esta opção permite que se desenhe uma esquadria à volta de todo o gráfico, 
com a escala gráfica do plano que se obtém. 

◼ 7135BAspecto de textos. Esta opção permite definir o aspeto dos textos, quer dizer, a relação entre 
a sua altura e a sua largura. Da mesma forma que a opção anterior, é independente da contida 
no menu Ajudas>Escalas.... 

◼ 7136BAltura de textos. Esta opção permite definir a altura dos textos que aparecem nas 
pormenorizações de armaduras. O seu valor introduz-se em unidades reais, em centímetros. 
Esta opção é independente da opção Altura de textos utilizada para os outros gráficos da 
estrutura, e contida na caixa Ajudas>Escalas.... 



 

◼ 7137BFactor de escala para seções transversais Permite, através da atribuição de um fator de 
escala, modificar nos desenhos de armadura o tamanho de representação da secção 
transversal tanto de vigas como de pilares. Se o fator é 1 a escala da secção transversal das 
vigas e pilares é a indicada no separador Geral da caixa de diálogo Opções de Armadura. 

◼ 7138BRep. Diâmetros. Esta opção permite selecionar o caractere que representa o varão de aço: a 
letra r ou o símbolo Ø. 

◼ 7139BUnidades cotas. permite selecionar metros ou centímetros como unidades das cotas dos 
planos de armaduras. 

◼ 7140BRepresentação de estribos. Esta opção permite definir se na armadura transversal das barras 
se deseja visualizar ou não o número total de estribos dos troços. 

Opções Barras 

 

 

◼ 7141BSeparação entre planos (cm). Esta opção é utilizada para representar nos planos de 
armaduras os pilares dos pórticos que estão formados por diferentes planos, quer dizer, 
aqueles em que um pilar pertence a dois planos, dentro do mesmo pórtico. O programa 
permite que se separe a pormenorização de armaduras em cada um dos planos do pórtico, 
tomando esta opção como a separação, em centímetros na realidade, entre cada um dos 
planos. 



◼ 7142BAgrupa reforços. Esta opção permite definir um valor compreendido entre 1 e 5 que se utiliza 
para agrupar os reforços das vigas de 1 em 1, ou de 2 em 2. Quando a opção tem como valor 
2, o programa determina a envolvente de esforços entre cada linha ímpar e par de reforços 
(entre 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6...). Ainda que esta opção resulte num maior valor na mediação de 
aço nervurado, representa uma maior facilidade de execução dos planos de armaduras. 

4884BA opção Máximo comprimento de reforços, encontra-se nas opções de desenho de armaduras de barras 
(função Resultados > Armaduras > Opções…, separador Barras) e tem a opção de Aplicar também à 

montagem de forma que a armadura de montagem também seja afetada por este comprimento máxima 

dos varões. 

 
 

4885BNormalmente o programa só corta a armadura de montagem das vigas sobre os pilares inferiores do 
pórtico, mas no caso de estar ativada a opção Aplicar também à montagem, passa a unir as armaduras 
de montagem de vãos consecutivos sempre que ambos os vãos tenham a mesma armadura de montagem, 
a mesma secção, não tenham erros de armaduras e que o comprimento unido não supere o limite indicado 
nas opções. 

◼ 7143BSeparação entre varões. Permite modificar a distância entre linhas de reforços, fixando um 
fator maior ou igual a um. 

◼ Fator de escala para seções  

7679BPermite através da designação de um fator de escala, modificar nos planos de armadura o tamanho de 
representação da secção transversal tanto em vigas como de pilares. Se o fator é 1 a escala da secção 
transversal de vigas e pilares e é indicada no separador Geral do quadro de diálogo Opções De 

Armadura. 

◼ 7144BFormato da série Permite escolher entre dois possíveis formatos: série e perfil (HOR-

25x30) ou só perfil (25x30). 

◼ 7145BArmaduras em Sapatas. Esta opção permite desenhar os varões da armadura das sapatas nas 
armaduras dos lintéis de fundação. 

◼ 7146BAmarração Insuficiente (*XX). Permite desativar para que não apareça a amarração teórica 
que necessita um varão em função do seu diâmetro. 

◼ 7147BDesenhar cotas a eixos de pilares: Altera as cotas tomando como referência os eixos dos 
pilares. 

◼ 7148BExtremos de reforços. É possível ativar a opção Remarcar os extremos dos reforços para se 
desenhar os extremos dos reforços através de uma linha inclinada. 



 

◼ 7149BLinhas de eixos dos pilares. Permite indicar que os eixos dos pilares se representam com uma 
linha vertical que cobre todo o plano. 

◼ A opção Emendar arm. de montagem superior no centro do vão permite que as 
emendas das armaduras de montagem superiores se realizem no centro do vão de cada viga, 
em vez de ser no ponto de ligação com o pilar. 

◼ A opção Texto identificativo para “Patilhas” de varões permite indicar um texto de 0, 1, 
2 ou 3 caracteres que se mostrará juntamente com o comprimento de cada patilha, em lugar 
do habitual letra “P”. 

◼ Esta funcionalidade permite adaptar a representação ao que seja habitual em cada país, como 
pode ser, por exemplo, a letra “G” utilizada no Brasil. 

◼ A opção Desenhar armadura de pilares permite ativar ou desativar o desenho das 
armaduras de pilares, nos desenhos de pormenorização de vigas. Deste modo, pode-se incluir 
nestes desenhos a seção dos pilares com ou sem armadura. Também é possível desativar a 
opção Desenhar seção de pilares para que não apareça a seção nem a armadura destes. 

◼ 7150BDesenhar nome das vigas e pilares: Com esta opção, os desenhos de armaduras das vigas e 
pórticos exibem o nome de todas as vigas que formam o pórtico no canto superior esquerdo 
do desenho e o nome dos pilares acima do seu eixo. Caso esteja a desenhar a tabela de varões 
para vigas e pórticos, na primeira coluna aparecerão também os nomes das vigas em vez do 
nome do pórtico e a cota ou o número da viga. 

◼ 7151BDesenhar estribos Permite de forma opcional representar o desenho dos estribos no interior 
das vigas. 

◼ 7152BDesenhar secção de pilares. Indica se pretende visualizar a secção, nome e armadura dos 

pilares ou não.´ 

◼ 7153BSeções transversais de vigas na face de cada pilar. Com esta opção ativada desenha-se a 
secção da viga nesse ponto com os reforços correspondentes. Nos extremos da viga em que 
não exista pilar não se desenhará a secção. Se dadas as dimensões da viga e as opções de 
desenho selecionadas não exista espaço suficiente para o desenho da secção na face do pilar 
porque se sobrepõe com a secção central, não se desenhará a secção na face do pilar. 

7154BSe na caixa de diálogo “Resultados > Armaduras > Opções > Barras” tiver selecionada a 
opção de “Representação de cotas” 4 ou 5, junto às seções das faces das vigas não se 
desenhará a disposição dos estribos. 

◼ 7155BCotar emendas, amarrações. Indica se pretende cotar as emendas e amarrações da armadura 
longitudinal. 

◼ 7156BDesenhar etiqueta das vigas que chegam ao plano. Ao ativá-la, aparece nos desenhos de 
armaduras de pórticos o texto com a secção e o nome das vigas em apoio indireto que 
concorrem ao pórtico. 

◼ 7157BRepresentação de cotas: Permite escolher entre quatro tipos diferentes de representação das 
cotas. Na imagem esquemática que aparece na parte direita da janela, onde é possível fazer 
zoom, pode-se observar a diferença entre os distintos tipos. 

◼  



◼  

◼  

4886BNos desenhos de armadura das barras é possível mostrar os nomes das vigas que formam o pórtico, no 
canto superior esquerdo do desenho. Quando existem duas ou mais barras com o mesmo nome, este 
desenha-se só uma vez. Exibem-se com esquadria os nomes dos pilares e das seções de vigas e pilares. 
O desenho das vigas que intercetam o pórtico aparecem preenchidas a tracejado indicando-se a secção 
dessas vigas. Caso existam muros de cave ou paredes resistentes, aparecerá também o desenho da secção 
transversal destes elementos. 

4887BNos planos de armadura de diagonais representa-se a forma real da amarração (tanto para os varões de 
montagem como para os reforços. Se diferencia entre a parte de amarração que é prolongação reta 
(somando o seu valor ao comprimento reto do varão) e a parte que é necessária dobrar (patilha), cotando-
as seguindo os mesmos critérios que se seguem na barras horizontais para diferenciar entre a parte 
horizontal e a patilha inicial e final dos varões.  

4888BSão utilizados comprimentos de amarração reduzidos quando os varões se dobram em 45 graus ou mais. 



 

 

4889BO comprimento total de um varão, obtêm-se diretamente a soma da patilha esquerda + comprimento reto 
+ patilha Direita como se os varões redondos se dobrassem em perfeito ângulo reto. 

4890BIsto afeta aos planos de armadura nos que aparece o comprimento total do varão (modelo 2) e a listagem 
de fabricação. 

4891BO último dos quatro tipos de representação de cotas que existe nas opções corresponde ao estilo de 
desenhos utilizado no Brasil, o qual possui algumas características diferentes: na linha de cotas dos 
estribos, os tramos cotam-se à face dos pilares mesmo que o primeiro estribo não se coloque junto à face 
do pilar mas sim a 5 cm. Por outro lado, no centro dos varões de montagem desenha-se o comprimento 
interno do varão, que coincide com o valor do comprimento reto que aparece na tabela de varões. Quando 
se seleciona a regulamentação do Brasil ou o idioma português do Brasil no menu de preferências do 
programa, aparece uma caixa de diálogo que permite ativar as opções de desenho das armaduras próprias 
deste país. 

 

 

 

4892BCaso se pressione o botão Sim, estabelecem-se automaticamente as seguintes opções no menu 
Resultados>Armaduras>Opções... Barras: 

◼ Comprimento máximo dos reforços: 1200cm, ativando-se Aplicar também à montagem. 

◼ 7158BFormato de série: (25x30) 



◼ 7159BDesenhar cotas a eixos pilares: Ativado. 

◼ Linhas de eixos de pilares prolongadas: Ativado. 

◼ Desenhar nome das vigas e pilares: Ativado. 

◼ Desenhar estribos: Desativado. 

◼ Desenhar secção de pilares: Desativado. 

◼ 7160BRepresentação de cotas: Ativa-se a quarta opção. 

4893BTambém se ativam opções da ficha Geral (Tabela de armaduras/Desenhar tabela: Ativado), de Quadro 

de pilares (Desenhar: Ativado) e das opções de Desenhos (Situar os textos das barras fora da seção: 
Ativado). Para mais informação sobre estas opções, consultar o apartado correspondente a cada grupo de 
opções. 

4894BO desenho da secção de inércia variável representa a altura menor e maior da viga. Este último calcula-se 
obtendo a intersecção entre os volumes da secção de inércia variável e o pilar. Neste sentido é necessário 
ter em conta que ao definir a secção de inércia variável, a altura máxima indica-se em relação ao nó da 
barra. Isto significa que, em função do posicionamento que tenha atribuído ao pilar, a altura maior efetiva 
da cartela pode ser inferior à altura total atribuída ao nó. 

4895BAs armaduras transversais das seções de inércia variável representam-se descrevendo o estribo inicial e 
final, separados pelo caractere “~”. 

4896BOs números identificadores dos varões de estribos das seções de inércia variável são sempre únicos e 
consecutivos. Não se atribui ao mesmo identificador dos varões de estribos a diferentes cartelas, mesmo 
que tenham as mesmas dimensões ou pertencer ao mesmo pórtico. Os números identificadores que 
aparecem no texto das armaduras transversais correspondem ao estribo inicial e final. Os números contidos 
nesse intervalo correspondem necessariamente aos estribos intermédios. 

 

 

 

4897BQuando nas opções de armaduras de barras se seleciona a representação de cotas segundo os estilos 4 e 
5, em vez de se representar uma única secção “a” no centro da viga representam-se duas seções: “a” 
correspondente a um extremo da viga de inércia variável e “a’” correspondente ao outro extremo. Do 
mesmo modo, representa-se a colocação dos estribos nos dois extremos. 

4898BA ancoragem da armadura longitudinal inferior das vigas de inércia variável dobra-se para cima. Desde a 
versão 7.3, esse critério aplica-se também às diagonais, onde anteriormente poderiam existir casos de 
armaduras longitudinais com dobragem para baixo, na união com o pilar. 

4899BNo caso de consolas formados por um primeiro tramo de inércia variável seguido de uma barra de secção 
constante, a armadura de montagem horizontal da cartela une-se à armadura de montagem da viga 



 

situada na sua continuidade, sempre e quando a secção e a armadura de montagem sejam iguais. Este é 
de momento, o único caso em que as armaduras de uma viga de inércia variável se unem às armaduras 
de barras adjacentes. 

4900BA armadura de alma das vigas de inércia variável também é inclinada, situando-se equidistante às 
armaduras longitudinais superior e inferior. 

Opções pilares 

◼  

◼ 7161BQuadro de pilares. É possível optar entre dois modos de representação do quadro de pilares, 
através das opções Completo e Homogeneizado por tipos, do grupo Modo.  

1626BCompleto  Permite obter o quadro de pilares numa tabela ordenada por alturas e 
pilares.  

1627BHomogeneizado por tipos  Obtêm-se dois quadros: um organizado tal e qual como na opção 
Completo, ou seja, por alturas e pilares, onde se substitui a representação 
de cada pilar por uma referência a uma segunda tabela onde se representa 
a armadura. 

7680BOs critérios de homogeneização dos pilares são os seguintes: 

◼ 7162BIgual nome de série. Por exemplo a série BET ou CIR. 

◼ 7163BIgual nome de perfil. Por exemplo o perfil 30x30, ou 25x30. Não se homogeneízam os perfis 
25x30 e 30x25 ainda que tenham atribuído um valor de rotação que torne equivalentes os 
seus lados (90º por exemplo). Segundo este critério, pode-se verificar que não se comparam 
os valores de H e B do perfil, mas o conjunto de caracteres que constituem o seu nome. 

◼ 7164BIgual armadura longitudinal e transversal. 

◼ 7165BIgual comprimento da barra, medindo-se comprimento como a distância entre os seus nós 
superior e inferior. 



◼ 7166BAlturas: É possível selecionar se os pilares se desenham no quadro segundo alturas na vertical 
ou na horizontal. 

◼ 7167BOrdenamento do quadro de pilares. É possível definir diferentes critérios para ordenar o 
quadro de pilares selecionados. No apartado Ordenar é possível definir se a ordem é por 

posição, por nome ou por número. Pode-se selecionar ordem inversa. Deste modo, caso se 
adicionem pilares à estrutura, é possível definir em que parte do quadro deseja que apareçam. 

◼ 7168BIgualar dimensões das células: Permite obter todas as células com uma dimensão igual. O 
programa otimiza o espaço de cada célula do quadro de pilares, utilizando uma célula de 

menos altura, em toda uma linha do quadro, se em todas as células não tenha esperas, 
podendo aparecer todas as filas de diferente altura, com as dimensões estritamente 
necessárias. 

◼ 7169BFactor de escala no desenho da secção do pilar: Permite especificar um fator corretor de escala 
para a representação da secção do pilar, cuja escala de representação define-se atualmente 
no separador Geral deste mesmo quadro. 

◼ 7170BPilares a Desenhar: Permite especificar se no quadro de pilares se desenham todos os pilares 
da estrutura ou só os que nascem numa determinada cota entre as existentes que se seleciona 
numa lista desdobrável. Quando estiver a visualizar o quadro de pilares por cotas as funções 
Plano seguinte, Plano anterior modificam a cota de pilares que se visualiza. 

◼ 7171BDesenhar disposição: Permite ativar a representação da disposição da armadura longitudinal 
e transversal do pilar. 

  

 



 

Quando o quadro de pilares não se obtém por cotas, mas sim para toda a estrutura, uma linha descontínua 
entre duas células, tem um dos seguintes significados: 

◼ Ambos os pilares estão em contato um acima do outro. Neste caso, ambas células possuem a armadura 
do seu pilar respetivo. 

◼ O pilar é de dupla altura. Nesse caso, a célula correspondente à zona superior, estará completamente 
vazia. 

◼ Ambos os pilares partilham uma única armadura. Acontece quando o utilizador tenha unido dois ou 
mais pilares num único. Neste caso, os dados da armadura comum estão na célula correspondente ao 

pilar inferior, enquanto que a célula correspondente ao pilar superior só contém o número do pilar e a 
sua secção. 

 

Tabela de armaduras 

 

 
Opção Descrição 

1628BDesenhar tabela Indica se deseja desenhar a tabela de armaduras ou não quando se apresenta um 
desenho com armaduras. 

1629BUtilizar tabela global Ao ativar esta opção, os identificadores de cada um dos varões não são próprios de 
cada plano, mas obtêm-se da tabela global de fabricação. Se esta opção estiver 
ativada e não estiver calculada a tabela global, quando se tentar mostrar algum 
desenho com armaduras aparecerá uma mensagem de advertência. 

1630BDesenhar a forma… Esta opção indica se deseja desenhar na tabela, a forma de cada varão, devidamente 
cotada. 



Imprimir tabela e desenho separados 

  1631BQuando esta opção estiver ativada, ao imprimir as folhas de composição, desenhos 
e armaduras não se imprime a tabela de armaduras (mesmo que aparecerá no ecrã, 
não se obtém no DXF ou DWG dessas mesmas folhas de composição, desenhos e 
planos de armaduras). Para obter a tabela de armaduras para impressora, deverá 
então utilizar a função Resultados > Imprimir tabela de armaduras… (ver o seguinte 
capítulo). 

Número de colunas da tabela nos planos de composição 

  1632BPermite que a tabela de armaduras de um plano de composição se divida em tantas 
tabelas como colunas que aqui se indique, que se colocam uma ao lado da outra. 

Número máximo de linhas da tabela nos desenhos 

  1633BLimita o número de linhas de texto da tabela em todos os desenhos de armaduras 
(exceto nas folhas de composição, as quais não são afetadas por esta opção). Se 
desenhar a forma dos varões tenha em conta que cada varão ocupará várias ‘linhas’. 

1634BAdicionar ao total Até agora, na tabela de armaduras, adicionava-se sempre ao peso total uma 
percentagem de 10%, devido a desperdícios. Com esta opção, se indicar uma 
percentagem, esta será adicionada ao total. 

 

7681BSe a opção Desenhar tabela está ativada, existe a possibilidade de incluir em uma nova coluna da 
mesma a representação da forma dos varões. 

◼  

 

 4901BA tabela apresenta as seguintes colunas: 

1635BPórtico  Esta coluna identifica o pórtico e cota a que pertencem os valores da tabela. 



 

1636BID Esta coluna identifica a posição no desenho de uma determinada armadura, por 
exemplo N2 

1637BQt Esta coluna indica o número de varões iguais associados à posição indicada na 
coluna ID 

1638BDiâm. Esta coluna especifica o diâmetro do varão associado à posição indicada na mesma 
linha. 

1639BDesenho esquema Esta coluna é opcional e exibe a representação da forma dos varões.  

Comprimento unitário (cm.) 

 1640BCompreende um conjunto de colunas onde se detalha o comprimento real da 
armadura associado a uma determinada posição: 

1641BPat.Inicial  Patilha inicial ou esquerda. Indica o comprimento em cm. da patilha esquerda da 
armadura de uma posição 

1642BCompr. Reto  Comprimento reto. Indica o comprimento reto em cm. da armadura de uma posição 
(comprimento que inclui amarração em prolongamento reto). 

1643BPat.Final  Patilha final ou direita. Indica o comprimento em cm. da patilha direita da armadura 
de uma posição 

1644BTotal Indica o comprimento real da armadura como soma das três casas anteriores. 

1645BTotais Indica comprimentos totais e peso total das armaduras detalhadas por posições. 

1646B(cm.)  Indica o comprimento total da armadura de uma posição determinada como 
produto das colunas Total (comprimento unitário) x Nig (número de varões 
existentes nessa posição). 

1647B(Kg.)  Indica o peso total da armadura de uma determinada posição. Este peso vem 
aumentado de 10% numa coluna à parte. 

4902BNa parte inferior da tabela detalha-se os pesos totais por diâmetros afetados aumentados de 10%. 

1648BAssim, 2(N1)Ø12 indicados na armadura implicam os seguintes valores na tabela: 

1649B2 número de varões indicado na coluna Qt. 

1650B(N1) identificação da armadura indicada na coluna Id. 

1651BØ12 Diâmetro do varão indicado na coluna Diâm. 
 

  

2426BNota 

2427B 
4903BNa tabela de varões, as amarrações dos varões das diagonais não se desenham 
com o seu formato real, mas sim como se desenham as vigas horizontais (uma parte 
reta e as patilhas perpendiculares) ainda que as patilhas dos varões das diagonais 
possam ter qualquer formato e não são necessariamente perpendiculares como nas 

vigas horizontais 
  

 



Opções Quadro Fundações 

◼  

◼ 7172BN. colunas no Quadro de sapatas. Permite definir o número de colunas com o qual se 
representa o quadro de sapatas simples e o quadro de sapatas conjuntas. 

◼ 7173BN. colunas em Quadro de encabeçamentos. Idem ao anterior. 

◼ 7174BFactor de escala no desenho de estacas: Aumenta a secção transversal dos pilares no quadro. 

Separador de Escadas e rampas 

4904BVer capítulo 29 epígrafe Opções de desenho 

 



 

Opções Consolas Curtas 

◼  

◼ 7175BModo: É possível selecionar entre dois modos de representação do  quadro de consolas 
curtas, através das opções Completo e Homogeneizado por tipos, do grupo Modo.  

1652BCompleto  Permite obter o quadro de consolas curtas, numa tabela ordenada por 
alturas e pilares. 

1653BHomogeneizado por tipos  Obtêm-se dois quadros: um organizado da mesma forma que com a opção 
Completo ou seja, por alturas e pilares, onde se substituiu a representação 
de cada consola curta por uma referência a uma segunda tabela, onde se 
representa a armadura. 

◼ 7176BOrdenar: permite ordenar o quadro de consolas curtas Por nome ou Por número. Ordem 

inversa seleciona o sentido do ordenamento. 

◼ 7177BNº. colunas de consolas. Permite definir o número de colunas com o qual se representam as 
referências à tabela onde ficam representados os diferentes tipos de consolas curtas existentes 
na estrutura. 

◼ 7178BNº. colunas de tipos. Permite definir o número de colunas, com que se representam os 
diferentes tipos de consolas existentes na estrutura. 

◼ 7179BCotagem de armaduras: Permite ativar a representação dos comprimentos das armaduras de 
forma total, parcial ou simultânea. 

4905BO quadro de consolas pode ser incluído nos desenhos de composição da estrutura. 

4906BA função Resultados>Armaduras>Retocar>Remover marca de erro permite remover também os erros de 
cálculo das consolas curtas. Se no quadro de consolas clicar num tipo, removerá os erros de todas as 
consolas desse tipo. 



Comprimento máximo de varões de armadura 

Quando em Resultados – Desenhos > Armaduras > Opções…, selecionamos Aplicar também à montagem, 
desde esta versão realiza-se a ligação dos varões de montagem em casos em que anteriormente não era 
possível: 

 
◼ Quando uma das barras tenha erros de armadura e a outra não. 

◼ Quando as barras tenham distinta armadura de pele. 

◼ Une-se a armadura de montagem superior de duas barras ainda que a armadura inferior seja distinta 
ou o diâmetro dos varões seja diferente. Como consequência, pode suceder que a mesma armadura 
de montagem superior cubra várias barras enquanto que nesse mesmo tramo, existam várias 
armaduras de montagem inferiores. Esta situação obriga a que, neste caso, o retoque das armaduras 
de montagem tenha de ser feito por separado para a armadura superior e inferior. 

  

Neste exemplo, a armadura superior cobre duas barras (barras 1 e 2 - viga V1)) 

Definição de pontos de corte da armadura 

Através da nova função Resultados – Desenhos / Armaduras / Retocar / Vigas: Pontos de corte de 

armaduras…, podem-se definir pontos nos quais se poderá emendar a armadura no caso em que supere 



 

o comprimento máximo estabelecido nas opções. Os pontos assim definidos serão utilizados pelo programa 
se, com os pontos em que até agora se cortava a armadura, não for suficiente para que os varões não 
superem o comprimento máximo permitido. 

 
Durante o processo de definição destes pontos de corte, os já definidos desenham-se em ecrã através de 
umas tesouras de cor vermelha: 

 
Para definir um ponto, selecione a opção pretendida e pressione o botão Introduzir >>. Seguidamente 
pressione com o botão primário do rato encima do varão de montagem ou reforço a cortar. Os pontos a 
definir podem ser: 

◼ No eixo do pilar. Pode-se definir uma distância (positiva para a direita, negativa para a esquerda) para 
deslocar esse ponto relativamente ao eixo do pilar. 

◼ No centro do vão 

◼ Na origem ou final do vão. Pode-se definir uma distância (positiva) para deslocar esse ponto para o 
interior do vão. 

Através do botão Eliminar >> pode-se eliminar um determinado ponto de corte. 

Através do botão Eliminar todos, eliminam-se todos os pontos de corte definidos em TODA a estrutura. 

Ter em consideração que os pontos de corte definidos são permanentes: não se perdem ainda que se volte 
a calcular a armadura da estrutura ou ainda que se modifique a sua geometria. 



Armadura de vigas independentes 

4907BO programa permite selecionar as vigas a imprimir e visualizar de entre todas as vigas não incluídas em 
nenhum pórtico da estrutura. 

 

4908BNa caixa Selecionar... do menu Resultados>Armaduras>Vigas selecionam-se as vigas a visualizar. Estas 
vigas podem ver-se no ecrã uma após outra através das funções Plano seguinte e Plano Anterior. 

4909BExistem várias opções para selecionar as vigas a visualizar: 

1654BTodas Selecionam-se todas as vigas independentes. 

Nenhuma 

1655BIndividualmente Pode selecionar alguma(s) viga(s) da estrutura. As vigas podem-se selecionar 
introduzindo o seu número na janela de edição. Quando se realiza um duplo clique 
sobre a palavra Individualmente, é possível selecionar as barras de forma gráfica. 
Não é possível selecionar as vigas que estão em pórtico. 

 

4910BAs funções Plano Seguinte e Plano Anterior permitem movimentar para a frente ou para trás na listagem 
de vigas. Ao chegar a um dos extremos aparece a mensagem: 

4911BNão existem mais vigas 

 

4912BA função Ver Viga permite visualizar a armadura de uma determinada viga da estrutura selecionada de 
forma gráfica. 



 

Armaduras de pórticos 

4913BO programa permite selecionar os pórticos e as plantas dentro de cada pórtico que se querem imprimir e 
visualizar. 

4914BNa caixa Selecionar... do menu Resultados>Armaduras>Pórticos selecionam-se os pórticos a visualizar. 
Na caixa da esquerda apresenta-se a totalidade dos pórticos definidos. Na caixa central os pórticos 
agregados, e que podem ser visualizados, e na caixa da direita, selecionando cada um dos pórticos 
agregados, as plantas selecionadas de cada pórtico. 

 

4915BDesta forma é possível visualizar ou imprimir exclusivamente uma planta de um pórtico, ou todas as plantas 
de um pórtico. 

4916BCom as funções Pórtico Seguinte e Pórtico Anterior, é possível movimentar-se pela lista de pórticos de 
pormenorização de armaduras. Ao chegar a um dos extremos aparece uma mensagem: 

4917BNão existem mais barras(s) ou pórtico(s) 

4918BA função Ver Pórtico permite visualizar as armaduras de um pórtico da estrutura selecionado previamente. 

4919BDepois de realizar o cálculo das armaduras, o programa seleciona pré-definido todas as plantas de todos 
os pórticos e todas as vigas independentes. 

4920BCaso se estejam visualizando desenhos de armaduras de pórticos, poderá selecionar-se na caixa de 
pórticos o pórtico a visualizar e na caixa de planos especificar a cota do pórtico a visualizar. Nesta caixa 
mostram-se todas as cotas existentes no pórtico selecionado e o número de cada uma das barras existentes 
em cada cota. 

 

4921BAs funções denominadas Resultados>Armaduras>Plano Seguinte e Resultados>Armaduras>Plano 

Anterior, permitem visualizar o seguinte plano de armadura ou o anterior dos que nesse momento existam 



na lista que se mostra na caixa dos planos. Estas duas funções também permitem modificar o plano do 
quadro de pilares que se visualize quando se visualiza o quadro de pilares por cotas. 

 

 

Bloqueio de armaduras de pilares, vigas e diagonais 

4922BUma vez calculadas as armaduras das barras de uma estrutura é possível bloquear (ou desbloquear) as 
armaduras dos pórticos, pilares ou barras soltas que se deseje, de forma que não variem estas armaduras 
mesmo que se volte a calcular as armaduras da estrutura. Desta forma é possível preservar os retoques 
que o utilizador queira fazer. 

4923BPara bloquear barras em pórticos, acedemos ao menu Resultados > Armaduras > Pórticos > Selecionar, 
aparecendo a seguinte caixa de diálogo: 



 

 

4924BExistem os botões para bloquear Bloq. Plantas e desbloquear plantas Desbloq. Plantas do pórtico 
selecionado na lista A desenhar. Cada planta tem um ícone de um cadeado que indica se esta bloqueada 
(cadeado fechado) ou se não está (cadeado aberto). O bloqueio afeta todas as vigas do pórtico nessa cota. 
Também se podem bloquear as armaduras de barras em pórticos diretamente sobre os desenhos de 
armaduras visualizados em ecrã, através da função do menu Resultados > Armaduras > Retocar > 

Bloquear Armaduras. As armaduras das vigas no desenho de armaduras dos pórticos, permitem modificar 
o seu estado de bloqueado ou desbloqueado segundo o seu estado anterior. O bloqueio indica-se através 
de um cadeado em vermelho no desenho de armaduras, que só aparece em ecrã: 

 

 

4925BQuanto ao bloqueio de vigas não incluídas em pórticos, o modo de aceder é através da função Resultados 

> Armaduras > Barras > Selecionar. A caixa de diálogo é parecida à das vigas em pórtico e tem o seguinte 
aspeto: 



 

 

4926BNa lista da esquerda Cotas aparecem as cotas das barras que seriam desenháveis e que não pertencem a 
nenhum pórtico. Com o botão Agregar, adiciona-se à lista de cotas que serão desenhadas e na lista Barras 
aparecem as barras que correspondem à cota selecionada na lista A desenhar, com o correspondente 
cadeado que mostra se essa barra tem as armaduras bloqueadas ou não. Podem eliminar-se cotas da lista 
A desenhar através do botão Eliminar e podem eliminar-se barras da lista Barras através do botão Eliminar 

barra. Também se podem selecionar barras soltas na estrutura que se adicionam às já existentes através 
do botão Selecionar barras >>. Através dos botões Bloq. barras e Desbloq. barras pode bloquear e 
desbloquear respectivamente as armaduras das barras selecionadas na lista Barras. O bloqueio de 
armaduras se pode realizar também sobre os próprios desenhos de armaduras, através da função do menu 
Resultados > Armaduras > Retocar > Bloquear armaduras. 

4927BPara bloquear ou desbloquear as armaduras dos pilares acede-se ao quadro de pilares e seleciona-se a 
função do menu Resultados > Armaduras > Retocar > Bloquear armaduras. Aparece um cursor através 
do qual devemos selecionar um dos pilares para bloquear/desbloquear as suas armaduras. Se o quadro de 
pilares estiver homogeneizado por tipos, deveremos selecionar os pilares, não sobre os tipos. Nos pilares 
cujas armaduras se encontrem bloqueadas aparecerá um cadeado como se mostra na figura. 

 

4928BNota importante: Recomenda-se ter precaução ao bloquear as armaduras das barras, pois se modificar 
posteriormente as opções de armaduras, essas armaduras pode não ser suficientes para resistir aos 
novos esforços existentes e atualizados.  



 

Lintéis de fundação 

4929BO critério de ancoragem das armaduras longitudinais dos lintéis de fundação considera que a armadura 
superior ancore, a partir do eixo do pilar, com patilha se necessário e a armadura inferior se ancore sempre 
em prolongamento reto. 

Escadas e Rampas 

4930BÉ possível eliminar uma armadura de reforço de escadas e rampas, através da função Resultados > 

Armaduras > Retocar > L. Fung. Alig.-Maciças: Eliminar 

Modo 2D 

4931BEsta opção permite passar do modo de visualização tridimensional da estrutura modo 3D ao modo 2D de 
visualização dos planos de pormenorização de armaduras e quadro de pilares. 

 

4932BO programa entra no Modo 2D de forma automática quando se pede o desenho no ecrã de algum plano 
de armaduras ou do quadro de pilares. Para sair deste modo e voltar ao modo 3D, é preciso desativar a 
opção Modo 2D do menu Resultados. No modo 2D é possível utilizar todas as ajudas gráficas tais como 
Zoom Janela, Zoom1/2, Deslocar imagem, Autocentrar, as barras de scroll, ... etc. 

Quadro de Pilares 

4933BA função Quadro Pilares do menu Resultados>Armaduras permite obter o quadro de pilares de toda a 

estrutura. 



 

1656BPilares a desenhar  Permite especificar se pretende desenhar no quadro de pilares todos os pilares da 
estrutura ou só os que nascem em uma determinada cota de entre as existentes, 
que se selecionam numa listagem desdobrável. Quando se está a visualizar o quadro 
de pilares por cotas as funções do Plano à cota superior, Plano à cota inferior alteram 
a cota dos pilares que se visualizam. 

1657BDesenhar disposição No quadro de pilares, com a opção “Desenhar disposição” ativada, incluem-se as 
cotas gerais de início e fim do pilar se o quadro de pilares não se desenha 
homogeneizado ou se se desenha por cotas. Não é possível faze-lo quando se 
desenha homogeneizado para toda a estrutura. O aspeto do desenho destas cotas é 
similar ao que têm as cotas das lajes nos planos de armadura de muros de cave.. 

1658BDesenhar pormenor Permite ativar a representação do pormenor da armadura longitudinal e transversal 
do pilar. 



 

 

4934BQuando se realiza uma composição automática, se pressionar o botão Selecionar... situado à direita da 

opção Quadro de pilares  abre-se o quadro de diálogo Pilares a 

desenhar, onde é possível selecionar as cotas dos pilares a desenhar no quadro de pilares. 

 



◼ 7180BIgualar dimensões das células permite obter todas as células de igual dimensão, se não estiver 
ativada podem aparecer todas as linhas de diferente altura, com as dimensões estritamente 
necessárias; 

◼ 7181BFactor de escala no desenho da secção do pilar, permite especificar um fator corretor de escala 
para a representação da secção do pilar, cuja escala de representação se define atualmente 
no separador Gerais desta mesma caixa. 

◼ 7182BNo quadro de pilares, desenhos de armaduras e listagens, identificam-se os lados do pilar por 
B (largura) e H (altura), para que coincida com a designação da caixa de criação de perfis. 

◼ 7183BO Quadro de Pilares é um documento gráfico que combina informação numérica, como as 
características e número de varões de cada pilar, com um desenho à escala da secção do 
pilar. 

◼ 7184BO nº do pilar e o seu nome são disjuntivos, ou seja, ou se desenha o nº ou o nome do pilar. 
A série e o perfil da barra desenham-se na mesma linha. Nos estribos não se separa a 
descrição para cada face, faz-se por segmentos, indicando o nº de estribos por secção. 

◼ 7185BO quadro de pilares pode introduzir-se na composição de planos. 

◼ 7186BModifica-se o critério de representação da armadura de pilares, de forma a diferenciar-se a 
armadura da face da armadura de canto. Além de se desenharem as linhas identificadoras 
que especificam quais são os varões de cada face e dos cantos. 

 

◼ 7187BMelhorou-se o desenho da pormenorização dos estribos no quadro de pilares, com a opção 

Desenhar pormenor ativada, quando os estribos rodeiam a um único varão. 

◼ 7188BA série e a secção da barra são desenhadas na mesma linha, o comprimento do pilar L=300, 
em centímetros, o comprimento básico de amarração do varão de montagem de maior 
diâmetro lb=xxx em cm., la=xxx ou ls=xxx, onde la será o comprimento reduzido de 
amarração na aqueles pilares que não têm pilar superior e ls é o comprimento de emenda 
para aqueles pilares que têm pilar superior. Este comprimento de emenda será calculado com 
o varão de montagem de maior diâmetro dos pilares inferiores e superiores. 

◼ 7189BA armadura longitudinal divide-se em duas filas; na primeira a armadura das esquinas (416) 

e na segunda fila as armaduras das faces B e H, (BxH _/2x120), podendo utilizar-se distintos 

diâmetros para as faces do que para as esquinas. 



 

◼ 7190BNos estribos não se separa a descrição para cada face, a não ser que se faça por tramos, 
indicando o número de estribos das duas faces conjuntamente na forma A+B, 
(1+1cØ6//s14). 

◼ 7191BCaso esteja ativada a opção Desenhar Tabela de armaduras em cada uma das casas do quadro 
de pilares representar-se-á a parte da tabela de armaduras que contenha os varões do pilar 
em questão, não se desenhando portanto a tabela de armaduras completa. 

 

4935BA organização dos layers para a saída com formato DXF/DWG, é a seguinte: 

1659BLayer 0  Textos secção e número 

1660BLayer 1  Desenho de elementos 

1661BLayer 2  Armadura pilares 

1662BLayer 3  Textos armaduras 

1663BLayer 4  Esquadria e Cabeçalho 

4936BOs varões e os estribos desenham-se na sua verdadeira posição, garantindo-se as limitações impostas de 
acordo com a regulamentação selecionada, relativamente a distâncias mínimas entre varões, distâncias 
máximas entre varões abraçados por ramos de estribos. Sempre que seja possível, os varões distribuem-
se uniformemente nas faces do pilar. 

4937BNo quadro de pilares inclui-se um quadro de materiais tal como aparece nos planos de armadura de 
pórticos e de vigas. Além disso, o tamanho da letra do quadro de pilares fica dependente das opções de 
altura e do aspeto dos textos, indicados nas opções de resultados das armaduras.  



4938BInclui-se no quadro de pilares a armadura correspondente às armaduras de esperas do pilar, quando 
exista. A nomenclatura utilizada para a representação destas armaduras é a mesma que a utilizada para 
as armaduras dos pilares: na primeira linha a armadura das esquinas do pilar (2x416), e na segunda linha 
as armaduras pertencentes às faces A e B do pilar (A/B 2x216/2x412). 

Homogeneizar pilares 

4939BNo menu Resultados>Armaduras>Retocar a função Homogeneizar pilares permite igualar as armaduras 

dos pilares que se selecionem. Primeiro seleciona-se o pilar base e posteriormente os pilares que se deseja 
igualar a armadura do pilar base selecionado. Para efetuar a operação, é necessário que as dimensões das 
seções dos pilares sejam iguais. São igualadas as armaduras longitudinais e transversais mas não se 
modifica o seu comprimento nem as suas esperas se existirem. 

Unir armadura de pilares 

A função Resultados > Armaduras > Retocar > Unir armadura de pilares… permite: 

◼ Unir a armadura de dois ou mais pilares 

◼ Separar pilares previamente unidos 

◼ Unir as armaduras do pilar com a das suas esperas 

◼ Separar as armaduras do pilar das suas esperas 

◼ Realizar a amarração das armaduras a meia altura do pilar 

◼ Desfazer a amarração a meia altura 

Para executar esta função, é necessário mostrar previamente em ecrã o quadro de pilares, através da 
função Resultados > Armaduras > Quadro Pilares. Uma vez feito este procedimento, executa-se a 
função Resultados > Armaduras > Retocar > Unir armadura de pilares…, com o que se apresenta uma 

caixa de diálogo como a da imagem, que consta dos seguintes elementos: 

 



 

◼ Unir ao pilar superior.- Permite unir a armadura do pilar que se selecione com a do pilar que se 
encontre acima dele. Se estiver em Resultados > Armaduras > Opções a opção Desenhar 
Disposição do quadro de pilares ativada, a representação alternará entre estas duas: 

 

 

 

Armaduras sem unir no pilar esquerdo: 

 

Armaduras unidas no pilar esquerdo: 

 

Para poder unir a armadura de pilares é necessário que o pré-dimensionamento e o posicionamento 
de ambos sejam iguais. Se a armadura longitudinal não é igual em ambos, apresenta-se a caixa de 
diálogo de retoque e peritagem de armadura de pilares, com a armadura de diâmetro e número de 
varões maior dos dois pilares, em cada posição. Deste modo, permite-se selecionar que armadura se 
deseja aplicar a ambos, sugerindo o programa o maior necessário. 

Na tabela de fabricação toda a armadura aparece referenciada o pilar inferior, enquanto que cada pilar 
mantem sua próprio volume de betão. 

Quando se ativam as armaduras na vista render, as armaduras unidas se apresentam associadas o 
pilar inferior. do mesmo modo, na listagem de armaduras e nas medições da estrutura, as armaduras 

unidas também aparecem atribuídas o pilar inferior. 

◼ Armadura bloqueada em pilares unidos.- Permite bloquear a armadura nos pilares que se unam, 
de modo que permaneçam unidos apesar se recalcular a armadura. Caso se recalculem os esforços, 
este bloqueio não se mantem. 

◼ Desfazer a união com o pilar superior.- Permite separar a armadura do pilar que se selecione, com 
respeito o do pilar superior, em caso de que sua tenham unido previamente. 

◼ Unir a esperas.- Para os pilares que apoiam diretamente sobre uma sapata, esta opção permite unir 
a armadura longitudinal do pilar com a armadura de esperas da sapata. Si está ativado em Resultados 
> Armaduras > Opções a opção Desenhar Disposição do quadro de pilares, a representação 
Alterará entre estas duas:  

 



 

 

 

 

 

Armaduras de pilar e de esperas independentes Armaduras de pilar e de esperas unidas: 

 

Quando se tenha unido a armadura do pilar ou das esperas, apresenta-se o texto “Armadura de esperas 
+ pilar”. Se utilizar a função Resultados > Armaduras > Retocar > Homogeneizar Pilares, 

perde-se a união que se tenha realizado com as suas esperas. 

No quadro de sapatas, não se incluem as esperas dos pilares em que se tenha unido a armadura de 
esperas com a do pilar. 

◼ Desfazer união com esperas.- Permite separar a armadura do pilar que se selecione, relativamente 
ao das suas esperas de fundação, no caso de se terem unido previamente. 

◼ Separador armaduras no centro do pilar.- Permite realizar a emenda das armaduras do pilar no 
centro do seu comprimento, em vez de faze-lo na sua zona superior. 

◼ Desfazer amarração no centro do pilar.- Permite realizar de novo a emenda das armaduras dos 
pilares na sua zona superior, no caso de se ter selecionado previamente emendar no centro. 

 



 

Quadro de pilares filtrado 

É possível filtrar o quadro de pilares, para que inclua só os pilares de um determinado material ou só os 
que tenham nome. Desta forma, é possível evitar, por exemplo, que as barras verticais das asnas se 
incluam no quadro de pilares, ou gerar quadros de pilares independentes para betão e para aço laminado. 

 



Na imagem seguinte mostra-se, por exemplo, uma estrutura com asnas, com alguns pilares de betão e 
outros de aço. 

 



 

Com a função “Geometria>Barra>Desenhar>Nome” verifica-se que unicamente têm nome os pilares 
principais, porém não as barras verticais das asnas da cobertura. 

 

Ao gerar-se o quadro de pilares, existem as seguintes alternativas: 

• A opção “Todos os pilares” inclui todas as barras verticais: 

 

1
2

0
0

,0

Pilar 190

IPE 100

L=60,0

Pilar 190

Pilar 193

IPE 100

L=120,0

Pilar 193

Pilar 200

IPE 100

L=120,0

Pilar 200

Pilar 202

IPE 100

L=60,0

Pilar 202

Pilar 209

IPE 100

L=60,0

Pilar 209

Pilar 212

IPE 100

L=120,0

Pilar 212

Pilar 219

IPE 100

L=120,0

Pilar 219

Pilar 221

IPE 100

L=60,0

Pilar 221

Pilar 228

IPE 100

L=60,0

Pilar 228

Pilar 231

IPE 100

L=120,0

Pilar 231

Pilar 238

IPE 100

L=120,0

Pilar 238

Pilar 240

IPE 100

L=60,0

Pilar 240

Pilar 247

IPE 100

L=60,0

Pilar 247

Pilar 250

IPE 100

L=120,0

Pilar 250

Pilar 257

IPE 100

L=120,0

Pilar 257

Pilar 259

IPE 100

L=60,0

Pilar 259

Pilar 265

IPE 100

L=60,0

Pilar 265

Pilar 268

IPE 100

L=120,0

Pilar 268

Pilar 275

IPE 100

L=120,0

Pilar 275

Pilar 277

IPE 100

L=60,0

Pilar 277 B02

Pilar 197

IPE 100

L=180,0

B05 B08 C02

Pilar 216

IPE 100

L=180,0

C05 C08 E02

Pilar 235

IPE 100

L=180,0

E05 E08 E10 E11 F02

Pilar 254

IPE 100

L=180,0

F05 F08 F10 F11 G02

Pilar 272

IPE 100

L=180,0

G05 G08 G10 G11

9
0

0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 130

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 134

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 137

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 141

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø5/8"

B
:3

0

Pilar 144

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 la=15

Esq:

_

4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 149

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 152

CONC 30x30

L=200,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(196+10P)

60  :1cø3/8"s15

110 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 154

CONC 30x30

L=100,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(96+10P)

1cø3/8"s15

Pilar 157

_HE 300A

L=300,0

Pilar 162

_HE 300A

L=300,0

Pilar 165

_HE 300A

L=200,0

Pilar 167

_HE 300A

L=100,0

Pilar 169

_HE 300A

L=300,0

Pilar 172

_HE 300A

L=300,0

Pilar 174

_HE 300A

L=200,0

Pilar 175

_HE 300A

L=100,0

6
0

0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 77

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

_

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 80

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 82

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:

_

4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 85

CONC 30x30

L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:

_

4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 88

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 la=15

Esq:

_

4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 90

CONC 30x30

L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:

_

4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 93

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 96

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 la=10

Esq:

_

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 99

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 102

CONC 30x30

L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:

B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 104

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:

_

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

Pilar 107

_HE 300A

L=300,0

Pilar 110

_HE 300A

L=300,0

Pilar 113

_HE 300A

L=300,0

Pilar 116

_HE 300A

L=300,0

Pilar 118

_HE 300A

L=300,0

Pilar 120

_HE 300A

L=300,0

Pilar 122

_HE 300A

L=300,0

Pilar 124

_HE 300A

L=300,0

Pilar 126

_HE 300A

L=300,0

Pilar 127

_HE 300A

L=300,0

3
0

0
,0

2x2ø1/2"

H:30

2x2ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 24

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1"

B:30

Pilar 27

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:

_

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 29

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H:30

2x2ø1" 4ø1"

B
:3

0

Pilar 32

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:

B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 35

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:

B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 37

CONC 30x30

L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:

B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø3/4"

H:30

2x2ø3/4" 4ø3/4"

B
:3

0

Pilar 40

CONC 30x30

L=300,0 lb=77 ls=77

Esq:

B/H: 2x2ø3/4"/2x2ø3/4"

4ø3/4"(377)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 43

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:

B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x4ø5/8"

H
:3

0

2x4ø5/8"

4ø5/8"

B:30

Pilar 46

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:

B/H: 2x4ø5/8"/2x4ø5/8"

4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 49

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:

B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 51

CONC 30x30

L=300,0 lb=103 ls=154

Esq:

_

4ø1"(454)

1cø3/8"s15

Pilar 54

_HE 300A

L=300,0

Pilar 57

_HE 300A

L=300,0

Pilar 60

_HE 300A

L=300,0

Pilar 63

_HE 300A

L=300,0

Pilar 65

_HE 300A

L=300,0

Pilar 67

_HE 300A

L=300,0

Pilar 69

_HE 300A

L=300,0

Pilar 71

_HE 300A

L=300,0

Pilar 73

_HE 300A

L=300,0

Pilar 74

_HE 300A

L=300,0

0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 1

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

_

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 2

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:

_

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 3

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:

_

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 4

CONC 30x30

L=300,0 lb=77 ls=115

Esq:

_

4ø3/4"(415)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 5

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:

B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 6

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:

_

4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 7

CONC 30x30

L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:

_

4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15

78  :1cø3/8"s30

96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 8

CONC 30x30

L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:

_

4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 9

CONC 30x30

L=300,0 lb=77 ls=96

Esq:

_

4ø3/4"(396)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 10

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:

_

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 11

CONC 30x30

L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:

_

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15

210 :1cø3/8"s25

30  :1cø3/8"s15

Pilar 12

_HE 300A

L=300,0

Pilar 13

_HE 300A

L=300,0

Pilar 14

_HE 300A

L=300,0

Pilar 15

_HE 300A

L=300,0

Pilar 16

_HE 300A

L=300,0

Pilar 17

_HE 300A

L=300,0

Pilar 18

_HE 300A

L=300,0

Pilar 19

_HE 300A

L=300,0

Pilar 20

_HE 300A

L=300,0

Pilar 21

_HE 300A

L=300,0

Alturas y cotas en cm Recubrimiento 36 mm

CUADRO DE PILARES



• A opção “Unicamente os pilares com nome” inclui só as colunas a que se tenha atribuido um 
nome, porém não as barras verticais das asnas da cobertura: 

 

• A opção “Unicamente pilares de aço” incluirá estes: 

 

• A opção “Unicamente pilares de betão” incluirá estes: 

 

9
0
0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 130
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

B02 B05

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 134
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

B08

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 137
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

C02 C05

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 141
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

C08

H:30

4ø5/8"

B
:3

0

Pilar 144
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 la=15

Esq:
_
4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

E02 E05

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 149
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

E08

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 152
CONC 30x30
L=200,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(196+10P)

60  :1cø3/8"s15
110 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

E10

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 154
CONC 30x30
L=100,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(96+10P)

1cø3/8"s15

E11

Pilar 157
_HE 300A
L=300,0

F02 F05

Pilar 162
_HE 300A
L=300,0

F08

Pilar 165
_HE 300A
L=200,0

F10

Pilar 167
_HE 300A
L=100,0

F11

Pilar 169
_HE 300A
L=300,0

G02 G05

Pilar 172
_HE 300A
L=300,0

G08

Pilar 174
_HE 300A
L=200,0

G10

Pilar 175
_HE 300A
L=100,0

G11

6
0
0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 77
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 80
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 82
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:
_
4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 85
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
_
4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 88
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 la=15

Esq:
_
4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 90
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
_
4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 93
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 96
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 99
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 102
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 104
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
_
4ø1"(403)

1cø3/8"s15

Pilar 107
_HE 300A
L=300,0

Pilar 110
_HE 300A
L=300,0

Pilar 113
_HE 300A
L=300,0

Pilar 116
_HE 300A
L=300,0

Pilar 118
_HE 300A
L=300,0

Pilar 120
_HE 300A
L=300,0

Pilar 122
_HE 300A
L=300,0

Pilar 124
_HE 300A
L=300,0

Pilar 126
_HE 300A
L=300,0

Pilar 127
_HE 300A
L=300,0

3
0
0
,0

2x2ø1/2"

H:30

2x2ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 24
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1"

B:30

Pilar 27
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
_
4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 29
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H:30

2x2ø1" 4ø1"

B
:3

0

Pilar 32
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 35
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 37
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:
B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø3/4"

H:30

2x2ø3/4" 4ø3/4"

B
:3

0

Pilar 40
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø3/4"/2x2ø3/4"

4ø3/4"(377)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 43
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x4ø5/8"

H
:3

0

2x4ø5/8"

4ø5/8"

B:30

Pilar 46
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:
B/H: 2x4ø5/8"/2x4ø5/8"

4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 49
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 51
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=154

Esq:
_
4ø1"(454)

1cø3/8"s15

Pilar 54
_HE 300A
L=300,0

Pilar 57
_HE 300A
L=300,0

Pilar 60
_HE 300A
L=300,0

Pilar 63
_HE 300A
L=300,0

Pilar 65
_HE 300A
L=300,0

Pilar 67
_HE 300A
L=300,0

Pilar 69
_HE 300A
L=300,0

Pilar 71
_HE 300A
L=300,0

Pilar 73
_HE 300A
L=300,0

Pilar 74
_HE 300A
L=300,0

0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 1
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 2
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 3
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 4
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=115

Esq:
_
4ø3/4"(415)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 5
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 6
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:
_
4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 7
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:
_
4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 8
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:
_
4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 9
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=96

Esq:
_
4ø3/4"(396)

1cø3/8"s15
H

:3
0

4ø1/2"

B:30

Pilar 10
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0
Pilar 11
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

Pilar 12
_HE 300A
L=300,0

Pilar 13
_HE 300A
L=300,0

Pilar 14
_HE 300A
L=300,0

Pilar 15
_HE 300A
L=300,0

Pilar 16
_HE 300A
L=300,0

Pilar 17
_HE 300A
L=300,0

Pilar 18
_HE 300A
L=300,0

Pilar 19
_HE 300A
L=300,0

Pilar 20
_HE 300A
L=300,0

Pilar 21
_HE 300A
L=300,0

Alturas y cotas en cm Recubrimiento 36 mm

CUADRO DE PILARES (Con nombre)

1
2

0
0

,0

Pilar 190
IPE 100

L=60,0

Pilar 190

Pilar 193
IPE 100

L=120,0

Pilar 193

Pilar 197
IPE 100

L=180,0

Pilar 197

Pilar 200
IPE 100

L=120,0

Pilar 200

Pilar 202
IPE 100

L=60,0

Pilar 202

Pilar 209
IPE 100

L=60,0

Pilar 209

Pilar 212
IPE 100

L=120,0

Pilar 212

Pilar 216
IPE 100

L=180,0

Pilar 216

Pilar 219
IPE 100

L=120,0

Pilar 219

Pilar 221
IPE 100

L=60,0

Pilar 221

Pilar 228
IPE 100

L=60,0

Pilar 228

Pilar 231
IPE 100

L=120,0

Pilar 231

Pilar 235
IPE 100

L=180,0

Pilar 235

Pilar 238
IPE 100

L=120,0

Pilar 238

Pilar 240
IPE 100

L=60,0

Pilar 240

Pilar 247
IPE 100

L=60,0

Pilar 247

Pilar 250
IPE 100

L=120,0

Pilar 250

Pilar 257
IPE 100

L=120,0

Pilar 257

Pilar 259
IPE 100

L=60,0

Pilar 259

Pilar 265
IPE 100

L=60,0

Pilar 265

Pilar 268
IPE 100

L=120,0

Pilar 268

Pilar 275
IPE 100

L=120,0

Pilar 275

Pilar 277
IPE 100

L=60,0

Pilar 277 F02

Pilar 254
IPE 100

L=180,0

F05 F08 F10 F11 G02

Pilar 272
IPE 100

L=180,0

G05 G08 G10 G11

9
0

0
,0

Pilar 157
_HE 300A
L=300,0

Pilar 162
_HE 300A
L=300,0

Pilar 165
_HE 300A
L=200,0

Pilar 167
_HE 300A
L=100,0

Pilar 169
_HE 300A
L=300,0

Pilar 172
_HE 300A
L=300,0

Pilar 174
_HE 300A
L=200,0

Pilar 175
_HE 300A
L=100,0

6
0

0
,0

Pilar 107
_HE 300A
L=300,0

Pilar 110
_HE 300A
L=300,0

Pilar 113
_HE 300A
L=300,0

Pilar 116
_HE 300A
L=300,0

Pilar 118
_HE 300A
L=300,0

Pilar 120
_HE 300A
L=300,0

Pilar 122
_HE 300A
L=300,0

Pilar 124
_HE 300A
L=300,0

Pilar 126
_HE 300A
L=300,0

Pilar 127
_HE 300A
L=300,0

3
0

0
,0

Pilar 54

_HE 300A
L=300,0

Pilar 57

_HE 300A
L=300,0

Pilar 60

_HE 300A
L=300,0

Pilar 63

_HE 300A
L=300,0

Pilar 65

_HE 300A
L=300,0

Pilar 67

_HE 300A
L=300,0

Pilar 69

_HE 300A
L=300,0

Pilar 71

_HE 300A
L=300,0

Pilar 73

_HE 300A
L=300,0

Pilar 74

_HE 300A
L=300,0

0
,0

Pilar 12
_HE 300A
L=300,0

Pilar 13
_HE 300A
L=300,0

Pilar 14
_HE 300A
L=300,0

Pilar 15
_HE 300A
L=300,0

Pilar 16
_HE 300A
L=300,0

Pilar 17
_HE 300A
L=300,0

Pilar 18
_HE 300A
L=300,0

Pilar 19
_HE 300A
L=300,0

Pilar 20
_HE 300A
L=300,0

Pilar 21
_HE 300A
L=300,0

Alturas y cotas en cm Recubrimiento 36 mm

CUADRO DE PILARES (Acero)

9
0
0
,0

H:30

4ø1/2"
B

:3
0

Pilar 130
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

B02 B05

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 134
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

B08

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 137
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

C02 C05

2x1ø1/2"

H:30

2x1ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 141
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
B/H: 2x1ø1/2"/2x1ø1/2"

4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

C08

H:30

4ø5/8"

B
:3

0

Pilar 144
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 la=15

Esq:
_
4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

E02 E05

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 149
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

E08

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 152
CONC 30x30
L=200,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(196+10P)

60  :1cø3/8"s15
110 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

E10

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 154
CONC 30x30
L=100,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(96+10P)

1cø3/8"s15

E11

6
0
0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 77
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 80
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 82
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:
_
4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 85
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
_
4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 88
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 la=15

Esq:
_
4ø5/8"(296+15P)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 90
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
_
4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 93
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 96
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 la=10

Esq:
_
4ø1/2"(296+10P)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 99
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 102
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=90

Esq:
B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(390)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 104
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
_
4ø1"(403)

1cø3/8"s15

3
0
0
,0

2x2ø1/2"

H:30

2x2ø1/2" 4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 24
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1"

B:30

Pilar 27
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
_
4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 29
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H:30

2x2ø1" 4ø1"

B
:3

0

Pilar 32
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 35
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x1ø7/8"

H
:3

0

2x1ø7/8"

4ø7/8"

B:30

Pilar 37
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:
B/H: 2x1ø7/8"/2x1ø7/8"

4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

2x2ø3/4"

H:30

2x2ø3/4" 4ø3/4"

B
:3

0

Pilar 40
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=77

Esq:
B/H: 2x2ø3/4"/2x2ø3/4"

4ø3/4"(377)

1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 43
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(403)

1cø3/8"s15

2x4ø5/8"

H
:3

0

2x4ø5/8"

4ø5/8"

B:30

Pilar 46
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=77

Esq:
B/H: 2x4ø5/8"/2x4ø5/8"

4ø5/8"(377)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

2x2ø1"

H
:3

0

2x2ø1"

4ø1"

B:30

Pilar 49
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=135

Esq:
B/H: 2x2ø1"/2x2ø1"

4ø1"(435)

1cø3/8"s15

H:30

4ø1"

B
:3

0

Pilar 51
CONC 30x30
L=300,0 lb=103 ls=154

Esq:
_
4ø1"(454)

1cø3/8"s15

0
,0

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 1
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 2
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 3
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=77

Esq:
_
4ø1/2"(377)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 4
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=115

Esq:
_
4ø3/4"(415)

1cø3/8"s15

2x2ø1/2"

H
:3

0

2x2ø1/2"

4ø1/2"

B:30

Pilar 5
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
B/H: 2x2ø1/2"/2x2ø1/2"

4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 6
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:
_
4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø5/8"

B:30

Pilar 7
CONC 30x30
L=300,0 lb=64 ls=96

Esq:
_
4ø5/8"(396)

126 :1cø3/8"s15
78  :1cø3/8"s30
96  :1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø7/8"

B:30

Pilar 8
CONC 30x30
L=300,0 lb=90 ls=135

Esq:
_
4ø7/8"(435)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø3/4"

B:30

Pilar 9
CONC 30x30
L=300,0 lb=77 ls=96

Esq:
_
4ø3/4"(396)

1cø3/8"s15

H
:3

0

4ø1/2"

B:30

Pilar 10
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

H:30

4ø1/2"

B
:3

0

Pilar 11
CONC 30x30
L=300,0 lb=51 ls=103

Esq:
_
4ø1/2"(403)

60  :1cø3/8"s15
210 :1cø3/8"s25
30  :1cø3/8"s15

Alturas y cotas en cm Recubrimiento 36 mm

CUADRO DE PILARES (Hormigón)



 

Listagens 

4940BAs funções Armaduras Montagem e Flechas do menu Resultados>Listagens, permitem visualizar 
resultados numéricos do cálculo das armaduras. 

4941BAtravés da função Resultados>Listagens>Peritagem pode-se obter a peritagem das barras da estrutura, 
segundo o tipo de listagem fixado na caixa de diálogo de opções de listagem: Por Pórticos, Por Ordem ou 
Por Barras/Nós. 

Quadro de placas de ancoragem 

4942BAtravés do menu Resultados>Armaduras é possível selecionar a obtenção do quadro das placas, onde se 
representam as placas de ancoragem introduzidas na estrutura, de forma muito similar ao resto dos 
quadros gerados pelo programa. Além disso nos desenhos da fundação aparecem desenhadas as placas 
introduzidas. 

Quadro de Consolas Curtas 

4943BA partir do menu Resultados>Armaduras>Quadro Consolas Curtas é possível obter o quadro de consolas 
curtas, onde se representam as consolas curtas introduzidas na estrutura, de forma muito semelhante ao 
resto dos quadros gerados pelo programa. Fica ainda representada nos desenhos, a zona de apoio da ação 
das consolas curtas. 

4944BO quadro de consolas curtas é um documento gráfico que combina informação numérica, com um desenho 
à escala da secção da consola.  

 

4945BA informação que aparece no quadro de consolas curtas é a seguinte: 

◼ 7192BIdentificação da consola: identifica-se a partir do número da barra, sobre a qual se atribuiu a 
consola. 

◼ 7193BPilar: Aparece o número e nome do pilar ao que concorre a consola curta  



◼ 7194BDimensões da consola: Aparecem especificadas todas as dimensões da consola e posição da 
ação, bem como um desenho à escala da mesma 

◼ 7195BEsforços: Indica-se o valor das forças horizontais e verticais de cálculo 

◼ 7196BArmadura principal de ancoragem e secundária: aparece indicada a armadura principal, a de 
ancoragem e a secundária, com uma notação do tipo 5Ø12 (2,15) indicando número de 
varões, diâmetro e comprimento dos mesmos. 

◼ 7197BArmadura de estribos: aparece indicada a armadura de estribos, com uma notação do tipo 
2eØ6s15 indicando número de estribos, diâmetro e afastamento entre estribos. 

4946BAtravés da função Resultados>Armaduras>Opções acede-se à caixa de diálogo Opções de Armadura, 
onde no separador Consolas curtas estão as funções que permitem modificar o aspeto do quadro de 
consolas curtas. 

Tabela de Armaduras 

4947BPode apresentar-se a tabela de armaduras de todos os elementos estruturais de betão armado: 

◼ 7198BQuadro de pilares. 

◼ 7199BDesenhos de armaduras de barras 

◼ 7200Bparedes de contenção 

◼ 7201BLajes aligeiradas. Aparece na tabela a armadura de negativos disposta em obra e a de 
positivos de lajes de cofragem perfilada, mas não a armadura de vigotas, placas alveolares ou 
pré-lajes. 

◼ 7202BLajes maciças, lajes fungiformes aligeiradas e rampas/escadas. Os varões de vigas de laje 
com ficha predefinida aparecem junto aos varões das lajes, enquanto os varões de vigas de 
laje com secção atribuirá aparecem nas tabelas de armaduras dos desenhos de armadura de 
barras. 

◼ 7203BLajes de fundação e vigas flutuantes 

◼ 7204BSapatas, lintéis de fundação e maciços de encabeçamento. Também a armadura das estacas 
‘in-situ’, mas não as das estacas pré-fabricadas. 

◼ 7205BParedes resistentes (tanto de betão armado como de alvenaria armada), de cave e em 
consola. No caso de paredes de alvenaria, não aparece a armadura pré-fabricada de reforço 
horizontal, nem a armadura pré-fabricada vertical, mas aparece a armadura vertical não pré-
fabricada das paredes de blocos de betão e a armadura das vergas de betão armado. 

4948BA tabela de armaduras representa-se em cada plano de forma independente e nas folhas de composição 
quando se inserem vários desenhos, incluem-se as armaduras numeradas de todos os desenhos do plano 

numa única tabela conjunta. 

4949BNa tabela de armaduras aparece uma linha de cabeçalho onde se especifica o tipo de elemento a que 
pertencem os varões que se seguem e o tipo de aço dos varões, com os grupos: 

◼ 7206BPilares 

◼ 7207BVigas em pórticos 

◼ 7208BVigas independentes 

◼ 7209BVigas em pórticos em lajes de fundação 

◼ 7210BVigas independentes em lajes de fundação 

◼ 7211BLintéis de fundação 

◼ 7212BSapatas 



 

◼ 7213BMaciços de encabeçamento 

◼ 7214BMuros de cave 

◼ 7215BEscadas e rampas 

◼ 7216BConsolas curtas 

◼ 7217BLajes aligeiradas 

◼ 7218BLajes maciças e fungiformes aligeiradas 

◼ 7219BLajes de fundação 

◼ 7220BSapatas de paredes resistentes 

◼ 7221BParedes resistentes de betão 

◼ 7222BParedes resistentes de peças 

◼ 7223BParedes de contenção 

4950BAté agora nos varões da tabela de armaduras diferenciava-se entre a patilha inicial e a patilha final: não 
era o mesmo um varão de (10+100+20), em relação outro (20+100+10). A partir desta versão estes dois 
varões consideram-se do mesmo tipo e portanto, têm o mesmo número identificador na tabela. 

4951BNos elementos com armadura constante que podem ter uma forma não retangular (como no caso de 
ábacos e a armadura base de lajes maciças, lajes de fundação e paredes resistentes com bordo superior 
inclinado ou com aberturas), a tabela mostra só as dimensões do varão ‘tipo’ que aparece desenhado nos 
planos, apesar de cada varão pode ter um comprimento diferente. 

4952BNo caso de desenhos de planos, não se têm em conta as opções de desenho para decidir se aparece na 
tabela um varão ou não, a tabela aparece sempre completa. Por exemplo, se no desenho de uma laje 
maciça só se selecionou que apareça a armadura de reforços superiores na direção X, a tabela de 
armaduras apresenta toda a armadura da laje (montagem, reforços, estribos, punçoamento…) em ambas 
as faces e direções. 

Impressão da tabela de armaduras 

4953BPara imprimir de forma isolada a tabela de armaduras do desenho que se está a visualizar atualmente no 
ecrã, selecione a função Resultados > Imprimir a tabela de armaduras…. Se estiver a visualizar várias 
folhas de composição imprime-se a tabela da folha de composição da janela que se encontre ativa nesse 
momento. 

4954BAo selecionar a função, aparece uma caixa onde pode selecionar a impressora para a qual pretende enviar 
a tabela de armaduras. É uma seleção exclusiva para esta listagem: não altera a impressora selecionada 
para o resto dos desenhos e listagens. 

4955BO tipo de letra desta listagem é o mesmo do resto dos desenhos, fixado com a função Ajudas > 

Preferências Ecrã…, enquanto nas opções de impressora (Ficheiro > Impressora > Formato Página…) 
utilizam-se as seguintes opções: 

◼ 7224BO tamanho do texto. 

◼ 7225BA margem superior e inferior. 

◼ 7226BA margem esquerda, apesar de se ter em conta a opção Autocentrado. 

 



Retocar Sapatas 

A função Resultados > Armaduras > Retocar > Sapatas permite modificar as dimensões, o posicionamento 
e a armadura das sapatas uma vez calculadas. Esta função é válida tanto para sapatas simples, como para 
sapatas combinadas, inclusive aquelas que ainda não tenham cumprido ao realizar o cálculo. Deste modo, 
é possível ensaiar com outras dimensões a armadura que se deseje e comprovar se as alterações são 
válidas ou não. Esta função também permite peritar uma sapata existente com umas dimensões e uma 
determinada armadura. Uma vez realizadas as modificações que se pretendem, pode bloquear-se a sapata 

para que não se modifique ao recalcular a fundação. 

Para executar esta função, é necessário mostrar previamente em ecrã o quadro de sapatas, através da 
função Resultados > Armaduras > Quadro Sapatas Simples ou Resultados > Armaduras > 
Quadro Sapatas Combinadas. Seguidamente executa-se a função Resultados > Armaduras > Retocar 
> Sapatas e seleciona-se a sapata. Se for uma sapata simples, apresenta-se uma caixa de diálogo como 
a da imagem, que consta dos seguintes elementos: 

 
◼ Dimensões.- Permite modificar as dimensões da sapata. Conforme se vão modificando, o desenho da 

zona direita vai-se atualizando com as novas dimensões, sendo possível fazer zoom sobre ele através 
da roda do rato. Caso se pretenda sapatas piramidais, o valor H1 permite indicar a altura da sapata no 
seu bordo. 

◼ Armadura.- Permite modificar a armadura da sapata. O diâmetro é único em ambas direções, e as 
separações entre armaduras podem ser diferentes nas direções A e B. Também é possível ativar ou 
desativar a armadura superior da sapata. 

◼ Posicionamento.- Permite modificar a posição da sapata relativamente ao seu nó, podendo-se 
selecionar qualquer dos nove pontos possíveis, e indicar a distância em cada direção relativamente ao 
ponto selecionado. A opção Autocentrar com pilar permite que as referencias não sejam relativas 
ao nó, mas sim relativas ao centro do pilar situado sobre a sapata. 



 

◼ Bloqueada.- Esta opção permite bloquear as dimensões e a armadura da sapata, para que não se 
modifique no caso de se recalcular a fundação. 

◼ Comprovar.- Permite peritar as dimensões e as armaduras modificadas, de modo a que o programa 

indique se são válidas ou não. No caso de serem válidas, apresenta-se este ícone  à direita do 

botão, enquanto que se não o são, apresenta-se este ícone  e apresenta-se uma caixa de diálogo 

como a da imagem, com indicação dos erros existentes. 

 
Se for uma sapata combinada, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que consta dos 
seguintes elementos: 

 
◼ Dimensões.- Permite modificar as dimensões da sapata. Conforme se vão modificando, o desenho da 

zona direita vai sendo atualizando com as novas dimensões, sendo possível fazer zoom sobre ele 
através da roda do rato. 

◼ Armadura.- Permite modificar a armadura da sapata. O diâmetro é único em ambas direções e as 
separações entre armaduras podem ser diferentes nas direções A e B. Para a direção B, podem existir 
distintas zonas com separações diferentes (por exemplo, mais próximas nas zonas dos pilares e mais 
separadas no centro). Conforme se vão modificando as larguras destas zonas, o campo Resto permite 
ver o valor de A menos os recobrimentos menos as larguras definidas. Relativamente à armadura 



superior, no caso das sapatas combinadas, não se pode desativar, apesar de ser possível modificar a 
sua separação. 

◼ Posicionamento.- Permite modificar a posição da sapata relativamente ao seu nó, podendo 
selecionar-se qualquer dos nove pontos possíveis e indicar a distância em cada direção relativamente 
ao ponto selecionado. 

◼ Bloqueada.- Esta opção permite bloquear as dimensões e a armadura da sapata, para que não se 
modifique no caso de se recalcule a fundação. 

◼ Comprovar.- Permite peritar as dimensões e a armadura modificadas, de modo que o programa 

indique se são válidas ou não. No caso de serem válidas, apresenta-se este ícone  à direita do 

botão, enquanto que se não são válidas, apresenta-se este ícone  e apresenta-se também uma 

caixa de diálogo, com indicação dos erros existentes. 

Com esta função, portanto, pode aceitar um dimensionamento e armadura que não cumpra todas as 
comprovações. No entanto, recorde que no relatório de sapatas e maciço de estacas pode verificar as 
sapatas, maciço de estacas e vigas de fundação com as dimensões e armadura atuais. 

Preparação de obra 

4956BO submenu Preparação de Obra do menu Resultados contém os comandos para a obtenção das listagens 
de preparação das armaduras dos pilares e vigas de betão armado. Contêm a informação necessária para 
a preparação no estaleiro, das armaduras a colocar em obra. 

 

4957BEstes resultados podem-se obter em dois formatos diferentes: 

◼ 7227BEtiquetas: Esta opção permite imprimir os resultados de preparação em etiquetas, tanto em 
papel contínuo como em folhas soltas. Utilize o comando Etiquetas deste menu. 

◼ 7228BListagens: Esta opção permite obter os resultados em forma de listagem. Utilize o comando 
Listagens deste menu. 

◼ 7229BTabela global: Esta opção permite obter a tabela de fabricação de toda a estrutura. 

4958BAs listagens de preparação apresentam a informação em três pontos: 

1664BVigas e diagonais  Para cada viga ou diagonal, especifica-se a armadura de montagem (superior, inferior 
e de alma) , armadura transversal e reforços inferiores (reforços a momentos 



 

positivos). Em todos os casos especifica-se o seu número. Nos estribos também se 
especificam a suas separações. 

1665BReforços  para cada nó e em cada direção, especificam-se os reforços a momentos negativos, 
indicando número, diâmetro, comprimento reto e comprimento de amarração. 

1666BPilares  Para cada pilar especifica-se a sua armadura longitudinal e transversal, indicando 
número, diâmetro, comprimento e separação entre estribos. 

4959BEm todos os casos indicam-se os dados necessários para localizar a posição dessas armaduras. pórtico, 
cota, número e nome de barra, etc. Na listagem de preparação de obra representa-se o comprimento total 

da armadura longitudinal e de cada estribo. 

Opções 

4960BAtravés do comando Opções... do menu Resultados>Preparação de obra, indicam-se as opções a utilizar 
nas etiquetas e nas listagens de fabricação. Algumas opções afetam a ambos, outras são específicas de 
uma delas. 

4961BAs opções do separador Geral são as seguintes: 

 

Opção Descrição 

1667BPeriférico Permite definir o periférico onde se obtêm os resultados. 

1668BApresentação  Está opção, só é válida em Listagens, permite obter a listagem com uma esquadria 
exterior que engloba todos os dados de fabricação. 

1669BCabeçalho Quando se ativa esta opção, válida só em Listagens, imprimem-se os dados do projeto 
e da estrutura. 

4962BAs opções do separador Barras de betão são: 



 

Opção Descrição 

1670BFormato Aqui englobam-se todas as opções referidas a Etiquetas. 

1671BModo Neste grupo englobam-se as opções que permitem fixar as barras das quais se quer 
obter a listagem ou as etiquetas de fabricação. Dependendo da opção que se selecione 
(Por pórtico/cotas ou Por barras), terão efeito as opções fixadas no subgrupo ou noutro.   

4963BAs opções da janela Paredes de Peças são: 

 

 

Opção Descrição 



 

1672BListagem de medição Permite obter uma listagem desdobrada das peças necessárias para 
a realização das diferentes paredes existentes na obra 

4964BListagem de medição e orçamento Permite obter uma listagem valorizada segundo os preços dispostos 
na base de dados das peças 

1673BPlantas...  Permite selecionar as cotas segundo as quais se agruparam estes 
desdobramentos de peças, que habitualmente devem de coincidir 
com as plantas da estrutura, mas que no caso de muros que 
comecem a diferentes cotas como é o caso de desníveis, será 
necessário que o utilizador defina as cotas para agrupar a fabricação. 

Tabela global de fabricação 

4965BOpção não disponível em . 

4966BCom a função Resultados > Fabricação > Criar/Atualizar tabela global de fabricação, calcula-se a tabela 
de fabricação de toda a estrutura: inclui-se aço nervurado, betão, betão de limpeza, aço estrutural e 
madeira; mas não inclui as vigotas, placas alveolares, pré-lajes, chapas de lajes de cofragem perfilada, 
abobadilhas, moldes nem estacas-pranchas. 

4967BO resultado guarda-se numa base de dados dentro da pasta da estrutura, cujo nome é TabFabrica.tfb. 

4968BLogicamente, a estrutura deve estar calculada para que apareçam as suas armaduras. 

4969BEsta tabela de fabricação tem, entre outras utilidades: 

◼ 7230BCentralizar a informação de todos os materiais necessários para realizar a estrutura. 

◼ 7231BIdentificar todas as armaduras da obra. Esse identificador único pode ser opcionalmente 
utilizado para referenciar as armaduras nas tabelas de armaduras com os desenhos e listagens 
do programa. 

◼ 7232BServir num futuro próximo de base de dados para levar a cabo a rastreabilidade de todos os 
elementos da estrutura. 

◼ 7233BServir num futuro próximo de base de dados para fabricar as armaduras em oficina. 

Criação da tabela global de fabricação 

4970BPara criar a tabela global de fabricação (ou para atualizá-la, caso a estrutura, as armaduras ou as opções 
tenham sido alteradas), utilize a função Resultados > Fabricação > Criar / Atualizar a tabela global de 

fabricação. Tenha em conta que qualquer recalculo, perda ou modificação das armaduras de qualquer 
elemento da estrutura que realize, faz com que se perca a tabela previamente gerada. Também se perderá 

esta tabela se forem modificadas as seguintes opções da caixa Resultados / Armaduras > Opções, pois 
estas opções influem nos dados que aparecem na tabela global de fabricação: 

◼ 7234BComprimento máximo de reforço da armadura de montagem, situada no separador Barras, 
indica a divisão ou não dos reforços e/ou montagem das vigas e diagonais. 

◼ 7235BAgrupar reforços, situada no separador Barras. 

◼ 7236BModo Completo ou Homogeneizado por tipos, situado no separador Quadro de pilares. Se 
estiver selecionada a opção Homogeneizado por tipos, as armaduras iguais de todos os pilares 
de um mesmo tipo aparecem com o mesmo identificador na tabela de fabricação. 

◼ 7237BQuadro de pilares da Estrutura completa ou Por cotas, situadas no separador Quadro de 

pilares, que afeta a numeração dos tipos de pilares quando se seleciona Homogeneizado por 

tipos. 



◼ 7238BModo Completo ou Homogeneizado por tipos, situada no separador Consolas curtas. Se 
estiver selecionada a opção Homogeneizado por tipos, as armaduras iguais de todas as 
consolas de um mesmo tipo aparecem com o mesmo identificador na tabela de fabricação. 

4971BTodos os textos que aparecem na tabela global de fabricação estão guardados na base de dados, pelo que 
se por exemplo se mudar o nome de uma barra ou se alterasse de idioma seria necessário recalcular a 
tabela global de fabricação para que a alteração fosse representada. 

Visualizar a tabela global de fabricação 

4972BPara visualizar a tabela global de fabricação da estrutura atual, utilize a função Resultados > Fabricação 

> Ver tabela global de fabricação…. Se a tabela não estiver calculada ou atualizada, aparecerá uma 
mensagem indicativa que permite calcula-la nesse momento. 

4973BPara visualizar a tabela global de fabricação de outra estrutura ou tabelas parciais que tenha exportado a 
partir de uma tabela global de fabricação, utilize a função Resultados > Fabricação > Ver outras tabelas…, 
aparecendo uma caixa na qual pode selecionar o ficheiro *.tfb desejado. 

4974BEm ambos os casos, aparecerá uma caixa de diálogo como a indicada de seguida: 

 
 

4975BA caixa tem as seguintes partes: 

◼ 7239BUma zona superior com as funções disponíveis. 

◼ 7240BUm painel esquerdo em que, na forma de árvore, aparecem todos os elementos estruturais 
de forma hierarquizada. 

◼ 7241BUm painel direito em que aparecem os diferentes materiais (organizados em diferentes 
separadores: armaduras, betão, aço estrutural ou madeira) que intervêm na rama do árvore 
do painel esquerdo atualmente selecionada. Quando a rama selecionada (‘Muros de cave-



 

contenção’ no exemplo) tem vários subcapítulos (no exemplo, ‘Muro E’, ‘Muro O’ e ‘Muro N’), 
os elementos deste painel têm um fundo de cor diferente para cada subcapítulo.  

4976BA caixa pode ser alterada de tamanho e pode mover-se a separação entre o painel esquerdo e o direito. 
Ao selecionar qualquer coluna no cabeçalho do painel da direita, a informação ordena-se por essa coluna. 

4977BAs funções disponíveis são as seguintes: 

Função Descrição 

 1674BImprimir Permite imprimir parte ou toda a tabela de fabricação para a impressora selecionada. 

Ao selecionar sobre o ícone indicado, aparece uma caixa de diálogo onde se define o 
que se deseja imprimir: 

   

  1675BSe ativar Seleção, imprimem-se os dados pertencentes ao ramo selecionado no painel 

esquerdo. 

 1676BExportar Permite exportar parte ou toda a tabela de fabricação para um novo ficheiro de 
extensão .tfb. Depois de selecionar o nome do ficheiro a gerar, aparece uma caixa 
de diálogo (idêntica à indicada ao imprimir) na qual se define o que se deseja 
exportar. 

 1677BFiltrar Permite filtrar a informação que aparece no painel da direita. Para isso selecione uma 
célula da tabela do painel direito e selecione este botão para filtrar. Se por exemplo, 
selecionou uma célula da coluna Perfil com o texto 240M, aparecerão só os 
elementos que tenham esse valor nessa coluna e o cabeçalho mostrará a outra cor 
que se filtrou por essa coluna, tal como mostra a seguinte imagem: 

   

  1678BA tabela resultante pode voltar a ser filtrada por outra coluna, se o desejar. 



 1679BQuitar filtro Através desta função eliminam-se os filtros atualmente ativos. 

 1680BOpções Através desta função aparece uma caixa de diálogo onde pode indicar as colunas que 
deseja que apareçam no painel da direita. Esta seleção só afeta a visualização no 
ecrã, mas não para a impressão ou para a exportação da tabela de fabricação. 

Exportar a tabela global de fabricação 

4978BAo exportar toda ou parte da tabela global de fabricação (tal como se mencionou no capítulo anterior) 
para outro ficheiro .tfb, pode selecionar-se como ficheiro de destino um ficheiro novo ou outro já existente. 
Neste último caso, deverá ter em conta o seguinte: 

◼ 7242BSe o ficheiro existente procede de outra estrutura diferente da atual, não se permite a 
exportação, aparecendo a seguinte mensagem: 

◼  

◼ 7243BSe algum dos elementos que se deseja exportar já tenham sido exportados anteriormente 
para o ficheiro de destino, aparece a seguinte mensagem: 

 
6087BSe responder Sim, adicionam-se as novas linhas de fabricação às já existentes (que podem ter a 

mesma ou diferente informação se procederem de diferentes cálculos da estrutura, por 
exemplo). Pode voltar a aparecer esta mensagem se encontrar outro elemento a exportar que 
também tenha sido exportado anteriormente, salvo se selecionar Sempre Sim, neste caso é 
como se tivesse selecionado Sim em todos as perguntas. 

6088BSe responder Não, abandona-se o processo de exportação sem modificar o ficheiro para o que se 
pretendia realizar a exportação. 



 

Exportação do modelo BIM de uma ligação desde a tabela de fabricação 

4979BSelecionando uma ligação na tabela de fabricação é possível exporta-la para formato IFC, através da 
função ou botão Exportar modelo de ligação para modelo BIM. Exporta-se como um modelo de ligação, 
apenas com as zonas adjacentes das barras que a formam, de modo similar ao apresentado no assistente 
de definição das ligações. 

 

 

 



Capítulo 17  

Comprovação perfis metálicos 
 

Introdução 

4980BO  realiza a comprovação dos perfis metálicos da estrutura. Neste capítulo pormenorizam-se as 

funções que permitem realizar a comprovação dos perfis metálicos da estrutura. Depois de finalizar a 

leitura do capítulo, o utilizador será capaz de : 

◼ 7244BDefinir ou modificar as diferentes opções que se utilizam na comprovação.  

◼ 7245BSolicitar em forma de listagem e gráfico os erros detetados. 

◼ 7246BAumentar automaticamente as classes do perfil. 

◼ 7247BOptimizar o pré-dimensionamento da estrutura. 

◼ 7248BDefinir e modificar as opções das listagens. 

Exposição teórica (Regulamentação espanhola. Para 
outros regulamentos, ver anexo correspondente) 

4981BComo critérios para realizar estas comprovações seguiram-se os indicados pela NORMA MV-103 1975 de 
Cálculo de Estruturas de Aço Enformado em Edificação. 

4982BAborda-se a comprovação da estrutura com a consideração dos diferentes estados limites: 

1681BDe Equilíbrio Considera-se que a estrutura é estável frente às hipóteses de ação e com as 
condições de apoio consideradas. O programa efetua a comprovação do 
equilíbrio de todos os nós da estrutura, donde se têm de igualar as Ações 
aplicadas com os reforços das barras. Note-se a necessidade de dispor de 
apoios encastrados ou simples no caso de estruturas constituídas por vigas e 
pilares, e nós não rígidos. 

1682BDe Esgotamento O programa realiza a comprovação de tensões normais e tangenciais, 
afetando as forças de compressão dos efeitos produzidos pela encurvadura. 
O programa supõe, para maior segurança, que numa mesma fibra concorrem 
tensões normais e tangenciais de uma secção.  



 

 1683BNo caso de perfis de forma circular, com módulos resistentes, áreas e inércias 
iguais no eixo Y e Z,  compõe vectorialmente os momentos My e Mz 

em lugar de somá-los algebricamente como aparece nas expressões 
anteriores. Desta forma consegue-se um cálculo mais próximo da realidade 
nesse tipo de perfis. 

1684BDe Encurvadura O programa realiza o cálculo das peças comprimidas e da sua esbelteza como 
peças simples. Comprova-se a encurvadura nos dois planos principais de cada 
perfil. Existem opções para retirar a comprovação em alguns planos. 

1685BDe Deformação  O programa determina a flecha máxima para a combinação de hipóteses mais 
desfavorável, geralmente combinação de hipóteses 0+1+2, para todos os 
perfis horizontais. Se o perfil é em consola, comprova a flecha na 
extremidade; se o perfil é uma viga, comprovará a flecha no ponto mais 
desfavorável, e compara com o valor 1/XXX, onde XXX é um valor definido 
pelo utilizador nas opções de comprovação. O cálculo realiza-se no NÍVEL de 
SERVIÇO, quer dizer, sem majoração, ou combinações de Ações. 

1686BDe Encurvadura Lateral O programa realiza a comprovação de Encurvadura Lateral em vigas e 
diagonais com o artigo 5.5 da norma NBE-MV-103. Não é necessário realizar 
esta comprovação se a zona comprimida da peça (o banzo, em geral) está 
unido a uma laje ou uma cobertura de rigidez suficiente, que é o caso habitual. 

 realiza esta comprovação tanto no domínio elástico como no domínio 

não elástico, e mostra o coeficiente de segurança para encurvadura lateral, 
que deve ser maior ou igual a um. 

 1687BEsse coeficiente calcula-se segundo o quociente Md / Mcr 

 1688Bsendo Md o máximo momento fletor ponderado que atua sobre o ponto 
considerado da viga; e Mcr o momento crítico de encurvadura lateral. 

1689BDe Empenamento Da Alma  realiza a comprovação de empenamento da alma de acordo com o 

artigo 5.6 da norma NBE-MV-103, considerando a peça de alma cheia. Esta 
comprovação não costuma ser habitual quando se utilizam perfis 
normalizados (IPE, IPN, HEB...) mas é importante tê-la em conta no caso de 
perfis de fraca espessura ou para platibanda. O programa indica, caso seja 
necessário, a distância e a espessura dos rigidificadores transversais a dispor 
para assim satisfazer esta comprovação. 

Estado limite de equilíbrio 

4983BEsta comprovação realiza-se ao finalizar o cálculo dos esforços nos perfis da estrutura. 

4984BRecordamos que o programa considera as articulações e os encastramentos como perfeitos, quer dizer, 
que não se podem mover e/ou deslocar em nenhum sentido; portanto não se realiza a comprovação geral 
de COLAPSO da estrutura. 

Estado limite de esgotamento 

4985BO programa obtém os esforços nos nós de cada perfil. Além disso, e para efeitos da sua comprovação, 
varre cada um dos perfis, dando cortes segundo um intervalo modificável pelo utilizador, calculando os 
valores dos momentos fletores, esforço transverso, esforço normal de tração e esforço normal de 
compressão. 



4986BObtêm-se seis combinações de Ações mais desfavoráveis para outras tantas seções, diferentes ou as 
mesmas, de um perfil qualquer. O problema consiste em determinar a maior solicitação principal a que 
está submetida a secção, ao longo da diretriz do perfil. Quando se encontra a solicitação máxima, esta 
combina-se com outras solicitações principais para calcular a tensão combinada. É importante realçar, que 
se realiza o cálculo da tensão com solicitações que ocorrem na mesma combinação de Ações. Não teria 
sentido calcular a tensão combinada das máximas solicitações em seções do perfil e em combinações 
diferentes. 

4987BAs tensões combinadas que se calculam são: 

◼ 7249BSecção de máxima compressão. 

◼ 7250BSecção de máxima tração 

◼ 7251BSecção de máximo momento fletor segundo o eixo Yp. 

◼ 7252BSecção de máximo momento fletor segundo o eixo Zp. 

◼ 7253BSecção de maior tensão tangencial combinada. 

◼ 7254BSecção de maior tensão combinada, que pode coincidir com alguma das anteriores, ainda que 
não necessariamente. 

4988BPara cada uma das combinações obtém-se a tensão de esgotamento segundo os critérios expostos no 
ponto anterior, tomando-se a maior como a TENSÃO MÁXIMA que possui o perfil. Se esta tensão supera 
o valor da TENSÃO de CÁLCULO do aço, considera-se que a barra NÃO RESISTE AOS ESFORÇOS A QUE 
ESTÁ SUBMETIDA. 

Estado limite de encurvadura. 

4989BO programa calcula a encurvadura de todos os perfis da estrutura segundo os dois planos principais da 
secção. 

4990BDefine-se como COMPRIMENTO de ENCURVADURA de uma barra o produto do seu comprimento real por 
um coeficiente definido no EC-3, e que se chamará FACTOR de ENCURVADURA, da forma: 

LLp =  4991B, onde  é o Fator de Encurvadura. 

4992BO fator de encurvadura de uma barra, num determinado plano, é calculado pelo grau de encastramento 
que o perfil possua nos seus dois extremos, superior e inferior, esquerdo e direito, grau que se determina 
em função dos valores dos fatores de encastramento k1 e k2, em cada extremo do perfil. Para a sua 
determinação, o programa considera a estrutura como de nós móveis ou de nós fixos, segundo a opção 
definida pelo utilizador na caixa de opções de comprovação. 

4993BSe um perfil tem as suas ligações no nó como articulações, o programa determina um valor de  nos dois 

planos de comprovação igual à unidade. 

4994BPara a obtenção do fator de encastramento num plano principal da estrutura, de um extremo de um perfil 
qualquer da estrutura, o programa avalia os fatores de distribuição dos diferentes perfis que ligam ao nó 
e que estejam rigidamente unidas ao nó, da forma: 
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4995Bonde, 

1690BK  é o fator de encastramento. 

1691BIv/Lv  é o quociente entre Inércia e Comprimento de cada um dos perfis que ligam ao nó rigidamente, 
independentemente do tipo de perfil que seja, viga, diagonal ou pilar. A Norma MV-103 mostra-



 

se mais conservadora neste caso já que só considera a contribuição das vigas ao encastramento. 
Realiza-se a composição das inércias sobre o plano de encurvadura do perfil que se está a 
considerar. 

1692BI/L  é o quociente entre a Inércia no plano considerado, e o comprimento do perfil considerado. 

4996BO fator de encurvadura  em cada um dos planos principais da estrutura, para um perfil com fatores de 

encastramento K2 (superior) e K1 (inferior) é: 

1693BEstruturas de Nós Móveis: 
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1694BEstruturas de Nós Fixos: 

2121

2121

28.0)(3

84.0)(6.13

KKKK

KKKK

++−

++−
=  

4997BA condição de nós móveis ou de nós fixos deve ser fixada pelo utilizador, avaliando a estrutura que se 
quer comprovar. A situação real da estrutura é, às vezes, difícil de avaliar, encontrando-se a estrutura 
numa situação intermédia. 

4998BUma vez determinado o fator de encastramento, o programa calcula a esbelteza simples do perfil. Define-
se como esbelteza simples de um perfil o quociente entre o comprimento de encurvadura e o raio de 
giração na direção considerada. O programa considera a esbelteza nos dois planos principais de cada perfil, 
existindo uma opção para retirar a comprovação em qualquer dos planos. Quando se repõe a comprovação 
nos dois planos, a esbelteza resultante do perfil será a correspondente ao raio de giração mínimo. 

4999BAs limitações de esbelteza consideradas pelo programa são:  

1695BEsbelteza200  Elementos principais, como vigas, montantes... 

1696BEsbelteza250  Elementos secundários, como diagonais de contraventamento... 

5000BQuando a esbelteza de um perfil supera estes valores, o programa faz uma chamada de atenção na 
listagem de comprovação de seções. 

5001BO programa não considera nenhum tipo de redução nestes valores pela atuação de Ações dinâmicas sobre 
a estrutura. 

5002BO programa não realiza nenhuma comprovação com peças compostas. 

5003BEm função do valor da esbelteza, o programa determina o valor do coeficiente de encurvadura w, que 
multiplicará pelo valor da compressão sobre o perfil. 

5004BImportante: No caso de ter definido nós interiores em barras, o programa não pode interpretar que se 
trata de uma mesma barra com nós interiores, pelo que não tomará como comprimento de encurvadura o 
correspondente à barra completa mas sim à barra definida entre dois nós. O utilizador deverá comprovar 

o efeito de encurvadura ao considerar o comprimento de encurvadura de todas as barras com os esforços 
mais desfavoráveis. 

Estado limite de deformação 

5005BO programa calcula a flecha de todos os perfis horizontais na combinação de hipóteses mais desfavorável. 
Se o perfil está em consola, calcula a flecha na extremidade. Em qualquer outro caso calcula a flecha no 
ponto mais desfavorável. Expressa o resultado em cm e compara-o com o valor I/XXX onde XXX é um 
valor definido pelo utilizador no menu Opções de Comprovação. 



Eixos Principais 

5006BNo capítulo 4 deste manual pormenorizam-se os diferentes sistemas de eixos que se utilizam no programa. 
Dada a diferença que existe entre o sistema de eixos principais utilizado em , e os valores expressos 

nas tabelas de perfis existentes no mercado, dever-se-á ter em conta a relação que existe entre ambos os 
sistemas de eixos: 

1697BEixo Xp ( )  É o eixo paralelo à diretriz da barra. Nele se expressa o módulo resistente à torção. 

1698BEixo Yp ( )  É um dos eixos de inércia principais da secção. Coincide com o eixo Y da maioria das 

tabelas de perfis. No exemplo de um perfil IPE, o eixo Yprincipal é o eixo paralelo à 
alma da secção que passa pelo centro de gravidade. 

1699BEixo Zp ( ) É um dos eixos principais de inércia. Coincide com o eixo X da maioria das tabelas 

de perfis. No exemplo de um perfil IPE, o eixo Zprincipal é o eixo paralelo ao banzo 
que passa pelo centro de gravidade. 

Comprovação de seções 

 

5007BA função Comprovar do menu Cálculo>Perfis Metálicos permite realizar a comprovação de seções de 
todos os perfis metálicos da estrutura. 

5008BO programa mostra no ecrã a janela de mensagens, onde se reúne a percentagem de perfis que vão sendo 
comprovadas. A opção Cancelar permite parar a comprovação de seções. A comprovação dos perfis 
realizada até ao momento de solicitar o cancelamento não se visualiza. 

5009BUma vez finalizada a comprovação podem aparecer as seguintes mensagens: 

1700BMensagens Comprovação finalizada.  

1701BDescrição  Não se detetou a necessidade de modificar o pré-dimensionamento de nenhum perfil da 
estrutura, dentro das opções de comprovação definidas. 

1702BMensagens Comprovação Incorreta. Solicite Erros.  

1703BDescrição  Detetaram-se problemas em algum perfil da estrutura. É possível pedir uma listagem com 
os erros detetados, e um gráfico com os perfis que não satisfazem. 

Listagem e gráfico de erros 

5010BQuando um perfil da estrutura não satisfaz, é possível solicitar duas saídas de resultados: 

1704BListar Erros  Esta função do menu Cálculo>Perfis Metálicos, permite visualizar no ecrã os perfis que 
não satisfazem, e a mensagem relativa ao erro detetado. 



 

1705BGráfico Erros  Esta função do menu Cálculo>Perfis Metálicos, permite visualizar no ecrã, de forma 
gráfica, os perfis que não satisfazem. Utiliza-se cor diferente para a sua representação, e 
além disso representa-se o nome do perfil que seria necessário atribuir, dentro da mesma 
série de perfis, para suportar as tensões calculadas. Se não existe nenhum perfil dentro 
da série, que satisfaça as capacidades resistentes requeridas, junto à secção do perfil 
representam-se os caracteres (****). 

5011BTanto a listagem como o gráfico de erros conservam os seus dados enquanto não se realiza um novo 
cálculo de esforços ou de comprovação. Além disso, quando se modifica o pré-dimensionamento de um 
perfil erróneo, esta deixa de aparecer nessa listagem e gráfico. Desta forma, na listagem e gráfico de erros 
permanecerão somente os perfis metálicos que ficam por modificar. 

5012BTanto a listagem como o gráfico conservam os seus dados enquanto não se realiza um novo cálculo de 
esforços ou de armaduras. Além disso, quando se modifica o pré-dimensionamento de uma barra errada, 
esta deixa de aparecer na dita listagem e gráfico. Desta forma, na listagem e gráfico de erros permanecerão 
as barras erradas que ficam por modificar. 

5013BA função Cálculo>Seções de aço>Listagem de erros permite obter a relação de barras, vigas, pilares, 
diagonais e vigas de laje, que apresentam problemas de dimensionamento, tanto no estado limite último 
como no estado limite de serviço.  

 

5014BAtravés dos ícones  situados na caixa podem-se obter as seguintes funções:  

◼ 7255BImpressão de toda a listagem para a impressora pré-determinada em Ficheiro>Impressora… 

◼ 7256BAtribuição de novo pré-dimensionamento às barras selecionadas na caixa de diálogo. Permite-
se a seleção de várias barras simultaneamente.  

◼ 7257BRepresenta no ecrã as barras selecionadas na caixa. Permite-se a seleção de várias barras 
simultaneamente.  

◼ 7258BModificar as opções particulares de comprovação de seções. Permite modificar as opções 
particulares de comprovação das barras correspondentes aos erros selecionados. Não é 
necessário que essas barras possuam previamente atribuídas opções particulares de 
comprovação.  

7682BAo pressionar o botão aparecerá uma caixa de diálogo com as opções que nesse momento tiver a barra 

selecionada. Caso se selecionem vários erros (e como consequência, várias barras) que tenham opções 
de comprovação de seções distintas, na caixa aparecerão inicialmente as opções gerais de 
comprovação. 

5015BÉ possível ordenar esta listagem pressionando o cabeçalho da mesma com o rato. Desta forma aparecem 
os erros agrupados por tipo. 

5016BAs barras, vigas ou diagonais, que apresentam problemas de flecha e/ou fissuração excessiva também são 
recolhidas nesta caixa de erros, e também se representam graficamente na função …>Gráfico de Erros. 



Aumentar seções 

5017BSe um perfil apresenta problemas de resistência por ter uma tensão superior à admissível pelo material, o 
programa realiza uma busca automática, no momento da comprovação, tentando encontrar um perfil 
superior, dentro da mesma série. 

5018BSe não for possível encontrar um perfil com as capacidades requeridas na série da barra, o programa 
mostra essa situação com o desenho dos caracteres (****) em Gráfico Erros ou em Listar Erros. O 
utilizador deve decidir a nova série de perfis a utilizar. 

5019BA função Aumentar Seções do menu Cálculo>Perfis Metálicos permite que o programa realize as 
mudanças oportunas no pré-dimensionamento da estrutura, de forma automática, mudando os perfis que 
não satisfazem, por outros. 

5020BEstas funções têm em conta os conjuntos de barras que se tenham definido na estrutura. Quando se 
executa alguma destas funções, o programa atribui um novo pré-dimensionamento às barras, no caso da 
função Subir Seções uma secção mais resistente e no caso de Otimizar Seções uma secção mais otimizada. 
Depois deste processo, o programa considera os conjuntos definidos para modificar o pré-
dimensionamento do conjunto em função das modificações produzidas nas barras do conjunto tendendo 
a escolher o pré-dimensionamento mais otimizado e que seja válido. 

Otimizar 

5021BA função Otimizar do menu Cálculo>Perfis Metálicos realiza uma otimização do pré-dimensionamento da 
estrutura. Ao realizar variações no pré-dimensionamento dos perfis da estrutura, perdem-se todos os 
resultados de cálculo de esforços, sendo necessário recalcular. 

5022BO processo de otimização realiza-se no momento da comprovação de seções. O programa procura dentro 
da série de perfis de cada barra, aqueles que têm um fator de aproveitamento do material mais próximo 
da unidade. 

Listagem de comprovação. 

5023BA listagem de comprovação recolhe informação sobre o estado de tensões de cada perfil. Encontra-se no 
menu Resultados>Listagens, e permite definir e/ou modificar diferentes parâmetros definidos na caixa de 
Opções... do menu Resultados>Listagens, 

5024BExistem duas opções de listagens que permitem obter uma listagem Completa ou Resumida. 



 

 

Listagem de comprovação Completa e flechas 

5025BA listagem completa para cada perfil consta de uma primeira parte com a definição geométrica da secção, 
seguida dos valores do coeficiente de encurvadura w, esbelteza e fatores de encurvadura nos planos Yp e 
Zp da barra; depois, e para os perfis horizontais, lista-se a flecha para a combinação de hipóteses mais 
desfavoráveis, em cm e em função do comprimento do perfil. 

5026BSeguidamente listam-se os valores dos esforços máximos de compressão, tração, momento fletor Yp, 
momento fletor Zp, tensão tangencial, tensão composta maior, assim como a tensão composta resultante. 

5027BDepois reúne-se a tensão máxima que possui o perfil, e o coeficiente máximo, que é o quociente entre a 
tensão máxima do perfil e a tensão admissível do material, com o qual se pode avaliar a percentagem de 
aproveitamento da barra. 

5028BFinalmente indica-se o resultado da comprovação de encurvadura lateral e empenamento da alma, quando 
se solicitou essas comprovações. 

5029BNas combinações principais utilizadas, adiciona-se à combinação, o número, ((1):1ª Ordem, ou (2):2ª 
Ordem). Este número indica se a combinação foi calculada de 1ª ou 2ª Ordem respectivamente. Desta 
forma permite-se uma fácil e rápida identificação do método de cálculo utilizado nas combinações 

principais. 

 



 

5030BIndica para cada uma das 7 situações significativas (máxima compressão, máxima tração, ...), o número 
da combinação de esforços a que corresponde (com o que pode consultar a listagem de combinações). 

5031BAlém desta novidade, para as normas espanhola – CTE e portuguesa – EC3, fornece muito mais informação 
para cada uma dessas 7 situações, tais como: 

◼ 7259BDesignação da secção, com indicação da classe dos banzos e da alma e as características 
mecânicas da secção eficaz se for de classe 4. 

◼ 7260BResistência aos esforços simples, com indicação do axial, transversos e momentos resistentes 
da secção e o grau de aproveitamento relativamente a esses esforços atuando por separado. 

◼ 7261BResistência aos esforços combinados, como flexão com transverso, axial com flexão e axial 
com flexão e transverso. 

◼ 7262BResistência à encurvadura (à compressão simples), com indicação dos valores do coeficiente 
redutor por encurvadura (Ji) e as esbeltezas reduzidas para cada eixo. 

◼ 7263BResistência à encurvadura lateral, com indicação do coeficiente redutor (Ji,LT) e a esbelteza 
reduzida correspondente. 

◼ 7264BResistência à compressão com flexão e encurvadura, com indicação das equações da norma 
consideradas e dos parâmetros fundamentais intervenientes nelas. 

5032BAtravés da listagem Perfis Metálicos>Flechas é possível obter uma listagem de flechas correspondente a 
vigas e diagonais de aço.  



 

 

Listagem de comprovação Resumida 

5033BNas listagens de comprovação de barras de aço (Resultados > Listagens > Perfis metálicos > 

Comprovação Aço) e madeira (Resultados > Listagens > Seções de Madeira > Comprovação Madeira), 
apresenta-se o nome das barras definido através da função Dar nome… ou Nome Pilar Autom… do menu 
Geometria > Barras. 

5034BA janela de listagens no ecrã, pode redimensionar-se apenas utilizando o rato sobre o bordo superior: 

 

5035BNesta listagem mostra-se o perfil, secção, tensão máxima e coeficiente de aproveitamento. 

 

Opções de Comprovação 

5036BO menu Cálculo>Perfis Metálicos>Opções apresenta as funções: 

 

1706BGerais...  Chama a caixa de opção de comprovação de perfis metálicos, que permite a introdução e/ou 
modificação de diferentes opções que se utilizam na comprovação das seções dos perfis 
metálicos da estrutura. 

1707BAtribuir...  Permite definir opções de comprovação particulares para uma parte da estrutura. 



1708BModificar...  Permite modificar e/ou eliminar as opções de comprovação atribuídas mediante a função 
Atribuir.... O seu funcionamento é análogo à função Seções>Pré-Dimensionar> Modificar..., 
pelo que remetemos ao ponto cap. 11 Modificar opções. 

1709BVer  permite visualizar as opções de comprovação ativas de um determinado perfil. 

Opções gerais 

5037BA função  Cálculo>Perfis Metálicos>Opções>Gerais… permite obter uma caixa de diálogo onde se podem 
modificar as distintas opções de perfis metálicos dos elementos. Esta caixa tem vários separadores, nos 
quais se podem ir modificando as distintas opções. Os separadores existentes são: 

7683BGerais:  Opções relativas aos limites de esbelteza, intervalo de comprovação, comprovação do 
empenamento da alma e da encurvadura lateral em vigas. 

7684BFlecha:  Opções das limitações de flecha a comprovar. 

7685BEncurvadura Opções de comprovação da encurvadura em vigas, barras e diagonais. 

7686BAmpliação:  consideração dos efeitos de segunda ordem. 

5038BDo mesmo modo que nas vigas e diagonais de betão, permite-se a comprovação tanto da flecha relativa 
como da absoluta, bem como da flecha combinada de ambas.  

5039BEm seguida pormenoriza-se cada uma das opções de comprovação de seções metálicas. 

5040BEncurvadura. Neste grupo define-se quando se deseja realizar a comprovação de encurvadura longitudinal 
e/ou lateral. Esta última só afeta vigas e diagonais. Quando se seleciona a comprovação de encurvadura 
longitudinal, deve-se indicar se a estrutura se considera de nós móveis ou de nós fixos para a avaliação 
do comprimento de encurvadura da peça. 

5041BSe desativar a comprovação de encurvadura num determinado eixo, considera-se que a sua esbelteza  

nesse eixo é zero, não se considerando esse efeito se superar a esbelteza máxima especificada nas opções.  



 

 

◼ 7265BIntervalo de comprovação (cm). Define-se o intervalo ou separação entre duas seções 
paralelas dentro de um perfil, nas quais se realizará o cálculo da tensão de trabalho. 
Recomendam-se valores entre 10 e 50 cm. Quanto mais pequeno é o valor, maior será o 
tempo empregue na comprovação. 

◼ 7266BESBELTEZA: Comprovação/Limites. Neste grupo encontram-se as seguintes opções: 

7687BSe selecionar a normativa Espanhola (EHE, NCSE, EA-95, NBEs e EC5), é possível definir as máximas 
esbeltezas admissíveis da barra, tanto frente a solicitações de compressão como de tração. 

7688BSe selecionar a normativa Espanhola (EHE, NCSE e CTE) é possível definir os limites de Esbelteza 
Reduzida a comprovar. O valor considerado pelo programa pré-definido é de 3 tanto para compressão 
como para tração. 

7689BCompressão e Tração. Definem-se as máximas esbeltezas admissíveis do perfil, tanto para esforços de 
compressão como de tração. 

7690BSUBIR SECÇÃO por Esbelteza. Quando se seleciona esta opção,  invalidará os perfis que 

superem a limitação de esbelteza fixada na opção anterior, e escolherá uma nova secção, dentro da 
mesma série, que satisfaça essa limitação ao utilizar a função Aumentar Seções. 



◼ 7267BEmpenamento da Alma/Reforços. Ao repô-la,  realiza a comprovação de 

empenamento da alma; propondo os rigidificadores necessários se for o caso. 

 

Comprovação da encurvadura lateral em barras de aço e alumínio 

Comprova-se a encurvadura lateral em pilares de aço e alumínio Ainda que em pilares de edifícios 
convencionais, a encurvadura lateral é pouco significativa, pode chegar a ser determinante em casos de 
pilares com pouco axial e muito momento no eixo forte, como ocorre em algumas naves industriais 
resolvidas através de pórticos. 

Nas opções de comprovação de seções de aço e alumínio, permite-se definir um coeficiente de 
comprimento de encurvadura lateral distinto para cada banzo (cada sentido do eixo débil) e distinto do 
coeficiente de comprimento de encurvadura torsional, tal como se pode observar na seguinte imagem: 

 
Desta forma é possível refletir casos nos quais o travamento lateral de um banzo é diferente dos da oposta 
e ambas estão comprimidas em algum ponto da barra em alguma combinação. 

Ter em consideração que, geralmente, as vigas possuem o eixo Yp apontando para baixo, ainda que possa 
alterar-se com a função Girar seção. 



 

Estes coeficientes de comprimento de encurvadura lateral ficam refletidos na listagem e relatório completo 
de seções de aço e alumínio, bem como no Relatório de Dados de Cálculo. 

Opções de flecha 

5042BDentro do separador Flecha é possível definir distintos limites a comprovar para a flecha instantânea das 
sobrecargas para vãos e consolas bem como distintos limites a comprovar para a flecha total de vãos e 
consolas (válido para qualquer norma). Modificam-se as listagens de comprovação de flecha em seções de 

aço para que reflitam estas novas comprovações. 

 

◼ 7268BFLECHA.  Neste ponto indicam-se as opções relativas à deformação: 

◼ 7269BFlecha a Comprovar. Poder-se-á indicar a flecha relativa máxima admissível, a partir da qual 
 notificará, mediante a impressão de asteriscos na lista completa de comprovação, o 

seu não cumprimento. 

◼ 7270BDeformação por Esforço Transverso. Pode-se repor a consideração da deformação produzida 
pelo esforço transverso no cálculo da flecha. 

◼ 7271BSUBIR SECÇÃO por Flecha. Quando se repõe esta opção, o programa tem em conta, na função 
Subir Secção, a máxima flecha admissível ao propor uma secção maior. 

Opções de Encurvadura 

5043BNo menu de Cálculo>Perfis Metálicos>Opções>Gerais... existe um separador Encurvadura... que permite 
passar a uma caixa de diálogo, com as seguintes opções: 



 

◼ 7272BTipo de barra. Neste grupo, existem os botões Vigas, Pilares, Diagonais e Todas, que 
permitem indicar o tipo de perfil ao qual correspondem as opções da caixa. Quando se 
selecionem Todas, as opções serão comuns para as vigas, pilares e barras diagonais. Por tal, 
podem-se definir nesta caixa, opções diferentes para vigas, pilares e barras diagonais. Se 
utilizou a função Atribuir... ou Modificar..., para passar às opções de encurvadura longitudinal 
de um grupo de perfis, é possível que nesse grupo não existam vigas ou montantes ou barras 
diagonais, assim, as opções fixadas para esses tipos de perfis não têm utilidade. 

◼ 7273BCombinação de esforços de 1ª Ordem  Permite definir os parâmetros de comprovação de 
encurvadura para as combinações calculadas em primeira Ordem. Pré-definido a encurvadura 
considera-se Translacional (nós móveis). 

◼ 7274BCombinação de esforços de 2ª Ordem Permite definir os parâmetros de comprovação de 
encurvadura para as combinações calculadas em segunda Ordem. Pré-definido a encurvadura 
considera-se Intranslacional (nós fixos). 

◼ 7275BConsiderar as imperfeições locais (Imperfeições em arco). Permite indicar ao programa a 
consideração (no caso de ser selecionada) ou não das imperfeições locais. Só está disponível 
para as combinações de 2ª Ordem. 

◼ 7276BPlano y Principal. Engloba as opções referentes à encurvadura segundo o plano formado pelo 
perfil e seu eixo Y Principal (ou seja, paralelo à sua alma e à sua altura H). 

◼ 7277BPlano Z Principal. Engloba as opções referentes à encurvadura segundo o plano formado pelo 
perfil Y e o seu eixo Z Principal (ou seja, paralelo ao banzo e à sua largura B). 

◼ 7278BComprovar. Quando se desativa esta opção, não se realiza a comprovação à encurvadura 
nesse plano; ou seja, considera-se para esse plano um coeficiente de encurvadura  igual a 

1,0. 



 

◼ 7279BNós Móveis. A estrutura considera-se de nós móveis para efeitos do cálculo do comprimento 
de encurvadura de cada perfil. 

◼ 7280BNós Fixos. A estrutura considera-se de nós fixos para efeitos do cálculo do comprimento de 
encurvadura de cada perfil. 

◼ 7281BFixar . O programa permite definir o coeficiente de encurvadura  de cada perfil. Os valores 

válidos são entre 0,10 e 10,0. 

5044BAs opções Comprovar a encurvadura>Em toda a barra e Comprovação da encurvadura>Na zona 0,4L 

central ativam-se apenas quando a regulamentação selecionada o permite, como é o caso da NBE-EA95. 

Amplificação 

5045BÉ possível considerar os efeitos de 2ª ordem através de coeficientes de amplificação das Ações horizontais. 
Estes efeitos podem considerar-se de forma simultânea aos efeitos de encurvadura. (Ver capítulo 12.- 
Efeitos de segunda ordem - Distorções horizontais). 

 

Sismo 

Dimensionamento por capacidade de nós do pórtico, com o que aparecerá a seguinte caixa de diálogo: 



 
Esta caixa de diálogo (que é a mesma que aparece no caso de barras de betão armado), aparecem três 
possibilidades: 

◼ Utilizar opções de ações. Neste caso, aplica-se o definido na norma sísmica selecionada de acordo com 
os parâmetros de sismo atualmente fixados. Por exemplo, para a norma espanhola NCSE-02 só se 
realizará esta comprovação se a aceleração sísmica de cálculo é maior ou igual a 0,04·g e a ductilidade 
da estrutura é alta ou muito alta. Ver o Manual de Normativas para mais informação. 

◼ Consoante os valores aqui definidos. Neste caso, comprova-se que o cociente entre a soma de 
momentos resistentes dos pilares e a soma dos momentos resistentes das vigas seja desde já fixada 
nesta caixa de diálogo. 

◼ Não aplicar. Neste caso não se realiza a comprovação por ‘capacity design’. 

Em todo caso, de acordo com as normas sísmicas, esta comprovação não se realiza nem no arranque da 
fundação nem nos nós do último piso de um pórtico. 

Para obter a soma de momentos resistentes das vigas que acometem no nó em estudo, tem-se em 
consideração as vigas  e diagonais unidas rigidamente ao nó de aço ou betão armado que pertença a 
algum pórtico, somados vectorialmente de acordo com os eixos principais do pilar em estudo. No caso de 
seções de aço, obtém-se o momento resistente plástico de acordo com as seguintes expressões: 

◼ Normas europeias (EN 1993, EAE, CTE DB SE-A e NBE EA-95) 

MRd,b = Wpl·fy / M0  

◼ Norma brasileira (ABNT NBR 8800:2008) 

MRd,b = Z·fy / a1  

◼ Normas americanas (Normas Técnicas Complementarias de México, AISC 341-10) 

M*
pb = Z·Fyb·Ry·1,1 

O momento a que devem resistir os pilares que acometem ao nó em estudo, reparte-se em 50% para 
ambos os pilares. Para realizar esta comprovação, que se faz de forma independente para cada eixo do 
pilar, combina-se este momento atuante com o axial existente, utilizando a área bruta da seção e o módulo 
resistente plástico. Por exemplo, para as normas europeias, denominando MEd,E o momento resistente por 
capacidade que deve resistir um pilar, deve-se cumprir: 

MEd,E / [Wpl·(fy – NEd/Ag) / M0]  1 

Na listagem e no relatório de comprovação de barras de aço completo, detalham-se os valores desta 
comprovação. Por exemplo, `para as normas europeias: 



 

 
Nota: Ter em consideração que esta comprovação de dimensionamento por capacidade é muito restritiva 
para os pilares de pórticos de nós rígidos pelo que deve utilizar-se com precaução e quando assim o exija 
a norma sísmica utilizada. 

 

 

Opções particulares 

5046BA forma na qual se indica a que parte atribuir determinadas opções (que piso, pórtico ou barra) é idêntica 
à explicada na atribuição de opções de pré-dimensionamento, pelo que remetemos ao ponto cap. 11 

Modificar opções. 

5047BNa função Cálculo > Seções de Aço > Opções > Atribuir… pode definir, por exemplo, às barras do conjunto 
‘Madres’ um aço diferente ao resto de barras, como se mostra nas imagens seguintes: 



 

 



 

5048BSe não se selecionar o campo Utilizar este tipo de aço, mostra-se na caixa (apesar de desativados) o aço 
atualmente selecionados em Cálculo > Materiais…. 

5049BTenha em conta que este separador Aço Estrutural apenas aparece nas opções particulares de 
comprovação de seções de aço, mas não nas opções gerais. 

5050BPode verificar em tipo de aço estrutural que se utiliza para cada barra da estrutura nas seguintes listagens 
e relatórios do programa: 

◼ 7282BNa listagem e relatório de dados de cálculo: 

6089BNo capítulo Materiais da Estrutura, indica-se o aço estrutural genérico da estrutura. 

6090BNas opções particulares de cálculo de seções de aço indica-se o tipo de aço estrutural se este for 
diferente do material do resto da estrutura. 

◼ 7283BNa listagem completa de comprovação de seções de aço indica-se sempre o tipo de aço que 
se utilizou na comprovação. 

◼ 7284BNa listagem e relatório de medição da estrutura, descreve-se a medição por cada tipo de aço 
estrutural diferente, presente na estrutura. 

◼ 7285BNa tabela de fabricação indica-se o material de cada barra de aço estrutural. 

Deformação por esforço transverso 

5051BAs tensões tangenciais derivadas dos esforços transversos, produzem deformações (flechas) adicionais às 
devidas por flexão pura. O seu valor situa-se entre 10 e 20% da flecha devida à flexão, sendo maior nas 
vigas curtas ou em I, onde a área de corte é pequena em relação à inércia. 

Retocar Resultados de Encurvadura 

5052BA função Cálculo>Perfis Metálicos>Retocar Encurvadura permite modificar os valores que intervêm na 
comprovação de encurvadura longitudinal de uma barra, para calcular o novo coeficiente beta de 
encurvadura e a nova tensão de trabalho. Também permite modificar os dados para a comprovação da 
encurvadura lateral, com indicação do novo coeficiente de segurança resultante (Mz/Mcr). 

5053BA caixa apresenta três botões de operação: 

1710BCalcular >>  Ao pressioná-lo, recalculam-se todos os valores com os dados existentes na parte esquerda 
da caixa (comprimento, BetaY e BetaZ). 

1711BDefeito  Quando se pressiona este botão, todos os valores voltam aos existentes ao chamar esta 
função (os valores do último retoque). 

1712BComprovar  Ao pressioná-lo, todos os valores se recalculam com os dados reais do perfil (todos os 
valores anteriores a qualquer retoque). 

5054BPressionando o botão Sim dão-se por válidos os retoques realizados. Esses retoques refletem-se nas 
listagens de comprovação. 



 

5055BPodem-se modificar os seguintes valores: 

◼ 7286BComprimento da barra. Existem casos nos quais o comprimento a considerar para efeitos de 
encurvadura NÃO coincide com o comprimento introduzido em . Em casos como barras 

divididas por outras transversais, por exemplo, deve-se considerar como comprimento da 
barra a soma dos comprimentos de todas as divisões. Na lista completa de comprovação de 

perfis aparecem tanto o comprimento real como aquele aqui modificado. 

7691BTorna-se necessário distinguir entre os parâmetros a aplicar de 1ª Ordem e de 2ª Ordem. Portanto 
duplicam-se os campos de definição do coeficiente β para poder ter em conta estes dois tipos de 
cálculo. O resto da caixa de diálogo não se modifica e os valores da zona direita (Resultados) 
correspondem à combinação péssima quer seja de 1ª Ordem ou de 2ª Ordem. 

7692BQuando não se tenha calculado nenhuma combinação de 1ª ou 2ª Ordem, os campos de β 
correspondentes aparecem inativas. 

◼ 7287BFactor de encurvadura Y / Z. Os coeficientes de encurvadura calculam-se em função da 

relação de rigidez das barras que incidem em ambos os extremos da barra, tendo em conta a 
hipótese de encurvadura introduzida pelo utilizador (nós móveis ou nós fixos). Os coeficientes 
de encurvadura multiplicam o comprimento da barra para obter o comprimento de 
encurvadura em cada plano. 

7693BAo modificar estes três dados, obtêm-se os seguintes resultados (tenha em conta que se na opção de 
comprovação retira a comprovação de encurvadura, o retoque realizado NÃO afetará a tensão de 

trabalho): 

◼ 7288BEsbeltezas em eixos Y/Z. A esbelteza em cada plano principal da barra obtém-se como 
quociente entre o comprimento de encurvadura, anteriormente modificado, e o raio de giração 
da secção (Y e y correspondem à encurvadura no plano Yprincipal, que nas séries fornecidas 
em  corresponde ao plano da alma). 

◼ 7289BCoeficiente de encurvadura (w). Calcula-se em função da esbelteza máxima, segundo as 
fórmulas de distintas normativas. Mostra-se o valor de  em vez de  se não tiver selecionada 

a norma Espanhola (EHE, EFHE, NCSE e CTE). 

◼ 7290BTensão de trabalho (s). Calcula-se com base nos critérios expostos neste manual, 
considerando o novo valor do coeficiente de encurvadura w. Quando se supera a tensão 
admissível do aço, aparecem à direita três asteriscos. 



 

◼ 7291BSegurança à encurvadura lateral (Mz/Mcr). Calcula-se o quociente entre o máximo momento 
fletor Mz e o momento crítico Mcr. Se o resultado for maior que 1, a secção não é válida, 
aparecendo três asteriscos à direita. 

5056BIndica-se a esbelteza reduzida em cada eixo e a classe do banzo e da alma. Existem ainda duas opções 
que permitem indicar que classe utilizar: 

◼ 7292BClasse da combinação péssima. Faz com que cada situação de dimensionamento seja 
calculada com a classe do banzo e alma obtida na fase de cálculo. Neste caso, a classe do 
banzo e alma mostrada nesta caixa corresponde à situação péssima de dimensionamento (a 

linha 6 Sm da listagem completa de comprovação de seções de aço). 

◼ 7293BFixar a classe de todas as combinações permite fixar a classe do banzo e alma a utilizar nas 
7 situações de dimensionamento estudadas (as sete linhas da listagem completa de 
comprovação de seções de aço). 

5057BA opção fixada ficará refletida na listagem completa de comprovação de seções de aço. 

5058BAo entrar na função, na caixa de diálogo reúnem-se os valores da comprovação de seções, ou do último 
retoque que se tenha realizado. Quando se volta a solicitar a comprovação de seções, perdem-se todos os 
retoques realizados. 
 

  

2428BImportante 

2429B 
5059BO programa NÃO realiza nenhuma comprovação acerca dos valores de comprimento 
e dos valores de Beta modificados. O utilizador deve decidir a adequação dos 
retoques que propõe. 

  

 

Materiais: Aço laminado (EC-3) 

5060BAtravés da função Cálculo>Materiais é possível indicar é possível indicar o tipo de aço laminado a empregar 
em barras (pilares, vigas e diagonais) da estrutura. 



 

1713Bfu  limite último de rotura, que só é de aplicação no apartado de ligações que aqui se aborda. Existe a 
possibilidade, assinalando a casa Calcular a resistência à tração em função da norma, de que 
programa calcule automaticamente o valor do fu. Caso a referida casa não esteja assinalada, o 
utilizador poderá introduzir o valor de fu que considere oportuno.  

5061BUtilizando a norma espanhola (CTE) e a norma portuguesa, o cálculo realiza-se com base em aços 
estruturais não alterados (EN 10025-2), não existindo possibilidade de realizar o cálculo para estruturas 
resistentes à corrosão atmosférica. Na seguinte lista indicam-se, dependendo da norma selecionada para 
trabalhar, onde se obtêm os dados para calcular o valor de fu: 

◼ 7294BEspanha (EHE, EFHE, NCSE, CTE) EN 10025-2:2004 

◼ 7295BEspanha (EHE, EFHE, NCSE, EA-95, NBE, EC5, EC6) NBE EA-95 

◼ 7296BEspanha (EH-91, EF-96, NCSE, EA-95, FL-90, NBE) NBE EA-95 

◼ 7297BPortugal EN 10025-2:2004 

◼ 7298BBrasil ABNT EB583, NB-14/1986 

◼ 7299BMéxico D.F NMX B-254 (ASTM A36); NMX B-284 (ASTM A572) 

◼ 7300BMéxico – USA NMX B-254 (ASTM A36); NMX B-284 (ASTM A572) 

◼ 7301BArgentina: CIRSOC 301 

◼ 7302BChile – USA NCh 427 

5062BÉ necessário selecionar o separador de Perfis Metálicos e no campo Aplicar a selecionar Barras. 

5063BAo selecionar um tipo de aço (Fe 430, por exemplo), à sua direita aparece a sua resistência característica 
no sistema de unidades fixado em Ficheiro>Preferências... (para Fe 360, 2804Kg/cm2 ou 275MPa) 

5064BAlém dos tipos de referidos no EC-3, é possível indicar um tipo de aço de resistência característica qualquer. 
Para tal, selecione como tipo de aço Outros e indique a resistência característica desejada. Neste caso, 
para o cálculo do coeficiente de encurvadura (w) adota-se o do tipo (Fe 360 ou Fe 510) de aço mais 
próximo.  

5065BEsta caixa também permite fixar os coeficientes de minoração a aplicar ao aço laminado. De acordo com 
o EC-3 são o M0, M1 e M2. 



 

5066BÉ possível definir um tipo de aço estrutural para qualquer barra. Para isso pode fixar-se um diferente 
material nas opções particulares de comprovação de seções de aço. 

Casos especiais: seções de inércia variável 

Estado limite último de resistência 

5067BPara o estado limite último de resistência, o programa parte dos esforços existentes em cada secção, que 
foram calculadas supondo que cada secção secundária tem secção constante com valor igual ao da secção 
no seu ponto médio. A partir desses esforços, realizam-se as comprovações indicadas no capítulo 17.- 
Utilizando as características geométricas do perfil real em cada secção de estudo, ou seja, considerando-
a como uma secção de inércia variável. 

Estado limite último de encurvadura 

5068BPara o cálculo do comprimento de encurvadura, da esbelteza  e do fator redução à encurvadura , 

considera-se a secção primária como uma barra única com uma secção equivalente. Na função de retocar 
os resultados de encurvadura serão utilizados também estes critérios para o cálculo do comprimento, 
coeficiente de encurvadura , esbelteza  e do fator redução à encurvadura . 

Estado limite de deformação 

5069BPara o cálculo do estado limite de deformação, estuda-se cada secção secundária por separado, 
considerando-a de secção constante. É portanto mais útil utilizar as listagens de deslocamentos dos nós 
para se obter a deformação das barras de inércia variável. 

Aumentar e Otimizar seções 

5070BApesar do programa calcular a secção ideal do perfil base em cada secção secundária, adota-se um mesmo 
perfil base para a secção primária e todas as seções secundárias que a formam, em função do segmento 
mais desfavorável. 

Opções de comprovação 

5071BPara a comprovação das seções de uma secção secundária, utilizam-se as opções fixadas para a secção 

primária da qual esta formar parte. Não é possível, portanto, fixar opções para uma determinada secção 

secundária diferentes das opções dadas para a secção primária. 

Casos especiais: seções de alma aligeirada 

Considerações sobre o cálculo 

5072BAs normas de cálculo de seções de aço que o programa contempla não dizem nada sobre o cálculo destas 
seções de alma aligeirada. Apenas existiu um anexo da norma experimental europeia (anexo N da ENV 



1993-1-1:1993 que nunca se publicou AENOR) que tratava com certa profundidade o tema e que se 
eliminou na norma final (EN 1993-1-1:2004) por não estar completo. 

5073BPortanto, foi necessário recorrer à bibliografia especializada indicada de seguida: 

◼ 7303B“Vigas Alveoladas”. Francisco Javier Estévez Cimadevila; Emilio Martín Gutiérrez; José Antonio 
Vázquez Rodríguez. Editorial Bellisco. Dezembro 1999. 

◼ 7304B“ICNC: Reglas de diseño para aberturas na alma de vigas”. SN019b. Access Steel. 2006 
(Corrigendum 2010). 

◼ 7305B“ECSC: Design of Composite Beams with Large Openings for Services”. The Steel Construction 

Institute. Maio 2006. 

◼ 7306B“Elastic lateral- and lateral-distortional buckling of cellular elements”. Koen Vancaeyseele. 
Universidad de Gante, Bruxelas. 2010 

5074BO primeiro deles está baseado na antiga norma espanhola NBE EA-95, que o programa utiliza quando se 
seleciona essa norma ou a norma argentina (que é muito semelhante). 

5075BO resto baseia-se nas normas europeias (EN 1993-1-1 e EN 1993-1-5) e são as que o programa considera 
quando se utiliza a norma espanhola CTE, os eurocódigos genéricos e a norma portuguesa. 

5076BPara o resto de normas contempladas por , faz-se uma adaptação dos princípios que inspiram os 

documentos anteriores à norma selecionada em cada caso. 

A analogia da viga Vierendeel 

5077BToda a bibliografia consultada baseia-se na simplificação de substituir a barra de secção com alma 

aligeirada por uma viga Vierendeel (formada por dois cordões unidos por montantes), com as seguintes 
características: 

◼ 7307BA viga é de dupla simetria 

◼ 7308BO transverso supõe-se constante em cada módulo 

◼ 7309BAs Ações supõem-se aplicadas nos nós 

◼ 7310BConsidera-se que o momento fletor no plano da viga é nulo no ponto médio dos cordões e 
montantes de cada módulo. Isto equivale a supor que existem articulações no centro de cada 
lado dos módulos, como indica a figura seguinte. 

◼ 7311BAmbos os cordões resistem ao transverso por igual. 

 

5702BViga Vierendeel equivalente 



 

Simplificações adicionais  

5078BDado que pode haver alguma variação entre a posição dos alvéolos definida no programa e a posição 
realmente cotada aos eixos,  realiza a seguinte simplificação, que está do lado da segurança: 

◼ 7312BNas zonas da barra definidas como maciças (com os alvéolos tapados), o programa realiza as 
comprovações habituais das seções de alma cheia. 

◼ 7313BNas zonas da barra definidas como aligeiradas, o programa realiza as comprovações 
correspondentes como se a secção em estudo coincidisse com um montante, com o eixo de 

um alvéolo ou com qualquer posição intermédia. 

5079BDe esta forma garante-se que os resultados são válidos independentemente da posição final dos alvéolos 
(dentro da zona aligeirada da barra). 

Comprovação dos cordões 

5080BO momento e o transverso existente numa secção pelo centro dos alvéolos (ver imagem seguinte) distribui-
se entre os cordões superior e inferior com um par de forças de valor M/h e metade do transverso Q para 
cada cordão, sendo h a distância entre o baricentro de ambos cordões. 

5081BNa secção B-B da mesma figura, a força M/h provoca um axial e o transverso Q/2 provoca um momento. 
No caso de alvéolos hexagonais ou octogonais, a secção B-B situa-se no ponto em que o cordão muda de 
secção. No caso de alvéolos circulares de diâmetro D, a secção B-B situa-se a 0,9·D/4 da secção A-A. 

 

5703BSeções de cálculo do cordão 
 

 

5082BA estes esforços há que adicionar o axial, o momento fletor e transverso no plano dos banzos e o momento 
torsor a que está submetida a barra, que se distribui por igual entre ambos os cordões. 

5083BA comprovação de cada cordão (que é uma secção em T) perante estes esforços realiza-se de acordo com 
a normativa selecionada, com as seguintes considerações: 

◼ 7314BConsidera-se a possível encurvadura do cordão, considerando como comprimento de 
encurvadura a distância entre os centros de alvéolos e como secção de referência, a que passa 
pelo centro do alvéolo. 

◼ 7315BNo caso da norma espanhola CTE e a europeia Eurocódigo, a classe da alma do cordão 
estabelece-se de acordo com o seguinte: 



6026BClasse 6027Bℓ0  32·tw· 6028B32·tw· < ℓ0  36·tw· 6029Bℓ0 > 36·tw· 

6030BdT  f1 6031BClasse 2 6032BClasse 2 6033BClasse 2 

6034Bf1 < dT  f2 6035BClasse 2 6036BClasse 3 6037BClasse 3 

6038BdT > f2 6039BClasse 2 6040BClasse 3 6041BClasse 4 

 

7694BSendo 

2

o

w

w
1

··32
1

··10









−

=

l





t

t
f

 

2

o

w

w
2

··36
1

··14









−

=

l





t

t
f

 

1714BdT altura da alma do T (desde a face interior do banzo) 

1715Bℓ0 = 0,7·d0 em aberturas circulares de diâmetro d0; 

 1716B= ℓ – 0,3·q em aberturas hexagonais e octogonais de comprimento total ℓ e lados 
paralelos à viga (ℓ – q); 

Cálculo do montante 

5084BPara o cálculo do montante, estuda-se o sistema de forças da seguinte figura: 

 
5085BSendo: 

1717BFEd a ação exterior aplicada (soma de todas as Ações no troço de viga Vierendeel em 
estudo) 



 

1718Bz distância entre os baricentros de ambos os cordões (braço da alavanca) 

1719BMEd, VEd momento e transverso de cálculo na secção da viga situada no extremo esquerdo do 
desenho 

1720BVh,Ed transverso horizontal de cálculo (rasante) sobre o montante, que se obtém pelo 
equilíbrio de forças e momentos. 

5086BA secção situada no eixo da viga aligeirada comprova-se com a compressão FEd / 2 e o transverso Vh,Ed, 
com os critérios estabelecidos pela normativa selecionada. 

5087BTambém há que comprovar várias seções situadas a uma distância e por cima da anterior, nas que a sua 

largura é h(y) e nas que, para além dos esforços anteriores, intervém um momento fletor de valor Vh,Ed·y. 

5088BAlém de comprovar estas seções do montante, há que comprovar a encurvadura do montante no seu 
conjunto, de acordo com as indicações da bibliografia anteriormente indicada (consulte o Manual de 
Normativas para mais informação). 

Outras comprovações de resistência 

5089BAlém de comprovar os cordões e o montante, as comprovações correspondentes à barra no seu conjunto 
ficam modificadas por ser uma barra de com alma aligeirada da seguinte forma: 

◼ 7316BPara a comprovação de encurvadura, a esbelteza da barra no plano da alma calcula-se de 
forma similar à dos pilares ‘compostos’. 

◼ 7317BPara a comprovação de encurvadura lateral, utilizam-se os seguintes momento de inércia: 

6091BOs momentos de inércia Iy e Iz calculam-se com base da secção equivalente. 

6092BA inércia à torsão equivalente avalia-se como 

5683BIT,eq = (0,85·d0 / s)·IT,2T + (1 – 0,85·d0 / s)·IT,Llena 

Deformações e flecha 

5090BO cálculo da flecha de qualquer viga deve ter em conta tanto a flecha por flexão como a flecha por 
transverso. Esta última pode ser muito pequena em relação à primeira, pelo que habitualmente se 
despreza. Nas vigas de alma aligeirada não pode desprezar-se, pelo que se recomenda selecionar a opção 
‘Considerar a flecha por transverso’. 

5091BPara o cálculo da flecha por flexão, pode utilizar-se a inércia da secção equivalente. Para o cálculo da 
flecha por transverso, calcula-se com base na área equivalente da alma definida na bibliografia 
anteriormente mencionada (consulte o Manual de Normativas para mais informação). 

Gráfico de tensões em perfis metálicos 

5092BObtém-se um gráfico com códigos de cor correspondentes às tensões dos perfis de aço. O programa 
calcula a relação entre a tensão do elemento e a máxima tensão admissível na secção, atribuindo-lhe uma 
cor dependendo do valor obtido. 

5093BPara obter o gráfico de tensões em perfis metálicos deve-se selecionar a função Resultados 

>Gráficos>Tensões Aço, depois de ter calculado e comprovado a estrutura. Se o coeficiente de 
aproveitamento da barra é inferior a 1,00 a barra cumpre, desenhando-se a zona que cumpre em tons 
azuis. Quanto mais próximo o coeficiente estiver do valor 1,00 a cor fica de um tom azul mais celeste, 
sendo azul escuro caso se aproxime do valor 0,00. 



 

5094BNo caso do coeficiente de aproveitamento ser maior que 1,00, a barra não cumpre com o que se 
desenharão as seções em tons amarelo–vermelho, de tal forma que quanto mais próximo do valor 1,00, o 

tom será mais da cor amarela e quanto mais afastado de 1,00, mais da cor vermelha. 

Placas de ancoragem 

5095BÉ possível calcular as placas de ligação entre pilares metálicos e outros elementos de betão como sapatas, 
maciços, lajes de fundação, vigas flutuantes, muros de cave, lajes fungiformes aligeiradas e lajes maciças, 
sempre que não existam pilares ou diagonais debaixo do nó onde se situa a placa. É possível introduzir 
placas de ancoragem nos pilares metálicos situados sobre muros de cave, lajes fungiformes e lajes maciças 
mesmo no caso de existirem diagonais ou pilares debaixo da placa, sempre que estes pilares ou diagonais 
inferiores não sejam metálicos. O método de cálculo utilizado para a determinação das tensões na placa e 
os esforços nos elementos de fixação é o método dos elementos finitos. As funções para a definição de 
placas de ancoragem  encontram-se no menu Geometria>Placas de Ancoragem. 

 

Introdução de placas 

5096BNo menu Geometria>Placas de Ancoragem>Introduzir… definem-se as opções da placa a introduzir. 
Posteriormente seleciona-se o nó com restrição exterior onde se situará a placa a calcular. As opções estão 
organizadas em distintos separadores, onde é possível visualizar a placa em planta ou, em alguns 
separadores, segundo diferentes alçados. Além disso pressionando com o botão esquerdo na janela de 
pré-visualização de placas desta caixa de diálogo, efetua-se um zoom de ampliação, enquanto com o botão 
direito efetua-se um zoom de afastamento.  

Comprovação de Placas de ancoragem 

Nas ancoragens formadas por parafusos, varões roscados e pernos com cabeça (tipologias incorporadas 
na versão 9.0 do programa) incorporam-se as comprovações definidas nas seguintes publicações: 

◼ Design of Fastenings in Concrete, Comité Euro-International du Betón (CEB), Boletín 233, Janeiro de 
1997. 

◼ Anchoring to concrete, ACI 318M-11, Apéndice D. 

O primeiro documento utiliza-se quando se selecionou no programa uma norma europeia (qualquer 
normativa espanhola, a norma portuguesa ou os Eurocódigos Estruturais), dado que nem a norma 



 

espanhola (EHE, EAE ou CTE) nem a portuguesa (REBAP) nem a europeia (EN 1993-1-8) realizam estas 
comprovações. Em todo caso, este documento do CEB vem referenciado no Código Modelo do próprio 
CEB, origem última das normas europeias de betão. 

O segundo documento utiliza-se quando se seleciona no programa uma norma americana (México, México-
USA, Argentina, Brasil, Chile ou ACI Internacional). Está baseado, entre outros, no documento do CEB e 
possui uma terminologia e formulação muito similar quando não identifica. 

As comprovações realizadas (que dimensionam o comprimento efetivo da ancoragem obtida no programa) 
são as seguintes: 

◼ Extração (pullout) da ancoragem. Esta comprovação estuda o deslizamento da ancoragem para 
fora por falha devido à compressão no betão no seu contacto com a cabeça da ancoragem. Os fatores 
intervenientes mais importantes são a resistência à compressão do betão e o tamanho da cabeça de 
ancoragem relativamente ao diâmetro da haste. 

 

◼ Cone de betão. Esta comprovação estuda o arrancamento do cone ou pirâmide de betão junto da 
própria ancoragem similar a uma rotura por punçoamento. Os fatores intervenientes mais importantes 
são a profundidade efetiva da ancoragem e as distâncias às ancoragens adjacentes e aos bordos laterais 
do elemento de betão em que se inserem. 

 

◼ Fendilhação do betão (splitting). Esta comprovação estuda a rotura do betão nos planos verticais 
que passam pelo eixo da ancoragem. Os fatores intervenientes mais importantes são a profundidade 
efetiva da ancoragem, a altura do elemento de betão e as distâncias às ancoragens adjacentes e os 
bordos laterais do elemento de betão em que se inserem. Também poderia evitar-se esta falha caso 
exista suficiente armadura de reforço na face superior do elemento de betão (o que não é tido em 
consideração pelo programa). 



 

◼ Rotura local do betão (local blowout). Esta comprovação estuda o desprendimento lateral do betão 
provocado pela tração numa ancoragem próxima a um bordo ou esquina do elemento de betão em que 
se insere. Os fatores intervenientes mais importantes são a distância aos bordos laterais do elemento 
de betão no qual se insere e o tamanho da cabeça da ancoragem relativamente ao diâmetro da haste. 

 

◼ Desprendimento pela cabeça da ancoragem (pryout). Esta comprovação estuda o 
desprendimento de uma parte do betão situada no sentido contrário ao transverso provocado pelo efeito 
de alavanca gerado pela cabeça da ancoragem. Os fatores intervenientes mais importantes são a 
profundidade efetiva da ancoragem e as distâncias às ancoragens adjacentes e aos bordos laterais do 
elemento de betão no qual se inserem. 

 

◼ Desprendimento lateral do betão. Esta comprovação estuda o desprendimento de betão num bordo 
lateral provocado pelo transverso na direção de um bordo próximo, especialmente em elementos 
estreitos e pouco profundos. Os fatores intervenientes mais importantes são a distância aos bordos 
laterais e à altura total do elemento de betão em que se inserem. 



 

 
Nas comprovações realizadas pelo programa utilizam-se as seguintes simplificações ou critérios: 

◼ O betão considera-se não fissurado, o que está certo em placas de ancoragem de suportes metálicos 
que transmitem compressões (acompanhadas de flexão e transverso). 

◼ O aço das ancoragens considera-se dúctil, o que está certo na ancoragem ‘standard’ realizada com os 
aços habituais. 

◼ Não se considera a possível presença (sempre benéfica) da armadura de reforço horizontal ou vertical 
por debaixo da a placa de ancoragem. 

◼ O fator de aproveitamento destas comprovações não aumenta linearmente com a profundidade efetiva 
da ancoragem (inclusive pode diminuir a partir de certa profundidade). Por esse efeito, o programa 
pesquisa todas as possíveis profundidades e seleciona a menor profundidade em que todas as 
comprovações estejam corretas (ou, se não existe nenhuma, a profundidade com a qual o 
aproveitamento é maior). 

Para realizar estas comprovações, é necessário conhecer as distâncias entre as ancoragens e o bordo 
lateral do elemento de betão (sapata, maciço, laje, viga, parede ou pilar de betão) no qual se apoia a placa 
de ancoragem. Este dado, que o programa calcula automaticamente, pode ser verificado no Relatório de 
Placas de Ancoragem que elabora o programa. Nesse relatório também aparece o resultado das 
comprovações adicionais aqui mencionadas. No caso de placas de ancoragem apoiadas em lajes 
fungiformes aligeiradas ou maciças, considera-se como tamanho do elemento de betão de apoio o tamanho 
do ábaco sobre o qual apoia. 

Incorporação das ancoragens na tabela de fabricação 

Nesta revisão incorporam-se na tabela de fabricação todas as tipologias de ancoragens (varões nervurados, 
varões lisos com gancho em L ou J, parafusos, varetas roscadas e pernos com cabeça) incluídas no 

programa para as placas de ancoragem de suportes metálicos. 

Permite-se ainda que apareçam na tabela de fabricação: 

◼ Sendo possível representá-los em sólido ou linhas ocultas como o resto da estrutura através da função 
Ajudas > Render > Sólido. 

◼ Se incluam no modelo BIM gerado pelo programa em formato ifc. 



 
 

Placa base 

 

5097BContém as opções para definir as dimensões iniciais da placa. Durante o cálculo modificar-se-ão as opções 
de cálculo selecionadas. 

1721BEspessura Espessura inicial da placa. 

1722BFixar dimensões  Permite definir as dimensões totais da placa. 

1723BFixar vãos Permite definir as distâncias desde o contorno do pilar até os limites da placa. 

1724BCalculada  Considera que as dimensões definidas são válidas para a obtenção de resultados. 



 

1725BCapturar >>  Permite capturar as propriedades de uma placa de ancoragem existente na estrutura. 
Uma vez pressionado o botão, o cursor toma forma de conta-gotas sendo possível 
selecionar qualquer placa existente na estrutura; as propriedades da placa 
selecionada aparecem no quadro de diálogo e podem ser designadas a placa que se 
esteja a criar ou modificar nesse momento. 

5098BEsta opção deve usar-se com precaução já que o critério de validação da placa passa a ser exclusivo do 
utilizador, não realizando o programa nenhuma comprovação. 

Na criação e/ou modificação das placas de ancoragem, existem as seguintes funcionalidades: 

◼ Possibilidade de bloquear as placas de ancoragem. 

◼ Dimensões iniciais da placa de ancoragem. 

Ao bloquear uma placa de ancoragem, esta não se modificará mesmo que se recalculem todas as placas 
de ancoragem da estrutura, porém comprovam-se as suas dimensões atuais, para que os seus resultados 
(do Relatório de Placas de Ancoragem e os gráficos de isovalores da placa) e seus possíveis erros sejam 
atualizados. 

As placas de ancoragem bloqueadas identificam-se com um cadeado vermelho no quadro de placas de 
ancoragem. 

Ao criar ou modificar uma placa de ancoragem, as dimensões da placa (comprimento, largura e espessura) 
definidas passam a ser as suas dimensões iniciais, para que, ao calcular (e sempre que não esteja 
bloqueada), se iniciará o cálculo com estas dimensões iniciais (em versões anteriores, começava- 

se com as dimensões procedentes do último cálculo realizado). 

 

 

 



Posicionamento 

5099BDefine a posição da placa relativamente ao pilar. Os 9 pontos selecionáveis, definem as 9 posições de 
posicionamento fixo da placa. A forma de operar é semelhante ao posicionamento de barras ou de sapatas. 

 

1726BExcentricidades  Permite fixar as dimensões entre os lados da placa e os lados do pilar. 

1727BAuto-centrar com pilar Coloca a placa de modo a que fique centrada com o pilar, independentemente do 
posicionamento deste.  

5100BA função de posicionamento de placas de ancoragem permite o ajuste do posicionamento de forma gráfica. 
Ver o indicado no apartado posicionamento de barras. 

Pilar 

5101BPermite definir o perfil do pilar a considerar. Pode ser diferente do pilar real utilizado no cálculo da 
estrutura, possibilitando igualmente a utilização desta função para calcular placas isoladas. Se não se 
definir nenhum perfil, coloca-se o perfil existente na posição onde se situa a placa. 



 

 

1728BAtribuir Permite definir um perfil para considerar no cálculo. É possível introduzi-lo através do teclado 
o selecionando-o na base de perfis. 

1729BComposta  É possível calcular a placa de ancoragem considerando seções compostas por dois pilares 
iguais nas posições indicadas na casa Tipo, e separados entre si pelo valor especificado na 
casa Distância (f).  

Rigidificadores 

5102BDefinem-se os Rigidificadores a colocar na placa. 

 



◼ 7318BTipo: Definem-se as diferentes configurações de Rigidificadores que se podem considerar, 
consoante distintos tipos de pilares. Os tipos são os seguintes: 

Sem Rigidificadores. 

Rigidificadores paralelos ao eixo Xp.   

 1730BEm perfis em L situam-se nas duas direções. 

Rigidificadores paralelos ao eixo Zp.  

 1731BEm perfis circulares, situam-se nas duas direções. Em perfis em L situam-se 
perpendiculares às abas no centro do perfil. 

(Só em perfis em I, C, T, Z, ómega  e retangulares)   

 1732BRigidizadores nas duas direções. 

(Só em perfis em I, C, Z e retangulares)   

 1733BRigidizadores perpendiculares às abas no centro do perfil. 

◼ 7319BDimensões: Definem-se as características geométricas de todos os Rigidificadores da placa. 

5103BOs reforços com Rigidificadores, podem ser utilizados em placas de posicionadas à face ou canto. Para 
isso, no separador Rigidificadores utiliza-se a opção Distância mínima entre rigidificador e bordo da placa, 
de forma que o rigidificador desloca horizontalmente alguns dos seus vértices para cumprir este requisito. 
Isto implica a modificação dos desenhos de placas de ancoragem para implementar estas modificações. 

◼  

5104BAs dimensões máximas de Rigidificadores de placas de ancoragem são 200 cm. 

Ancoragens 

Dentro da ficha “Ancoragens”, a lista “Tipo” permite selecionar o tipo de ancoragem a utilizar, que podem 
ser varões de aço nervurado ou os tipos mais comuns de ancoragens instalados antes da betonagem, 
indicados na norma europeia EN 1993-1-8 e o apêndice D da norma americana ACI 318M-11: 

• Parafusos de cabeça hexagonal com anilha de métrica ASTM ou EC3. 



 

• Varões lisos com patilha em L. 

• Varões lisos com gancho em J. 

• Pernos lisos com cabeça soldada quadrada ou circular. 

• Varas roscadas com placa ou anilha quadrada ou circular. 

 

 

 

As opções disponíveis nesta ficha são as seguintes: 

Tipo Permite selecionar o tipo de ancoragem, de entre os indicados anteriormente. 



Família Permite selecionar a família de ancoragens a utilizar, de entre las que se tenham criado em 

Seções e dados>Parafusos e pernos de ancoragem. 

Material Permite selecionar o tipo de material, de entre os existentes em Seções e 

dados>Parafusos e pernos de ancoragem. 

Distância ao bordo (d)  Permite definir a distância desde a ancoragem até ao bordo da placa. 

Comprimento horizontal (h)  Permite definir o comprimento da patilha inferior da ancoragem. 

Comprimento vertical (v) Permite definir a profundidade das ancoragens na fundação. 

Comprimento livre (a) Permite definir o comprimento superior das ancoragens que não se consideram 

resistentes para efeitos de ancoragem. 

Posição Permite visualizar as ancoragens nas esquinas e lados da placa. 

Número  Permite especificar o número de varões em cada posição. É possível, deste modo, 
definir mais de 1 varão em cada lado da placa. 

Diâmetro  Permite especificar o diâmetro dos varões da posição especificada. É possível 
definir diâmetros diferentes em cada posição. 

Cabeça Permite selecionar o tipo de cabeça a utilizar para os parafusos, varões roscados e pernos 
com cabeça soldada, de entre os que se tenham criado em Seções e dados>Parafusos 
e pernos de ancoragem. 

Modificação de placas 

5106BNo menu Geometria>Placas de Ancoragem>Modificar… é possível alterar os parâmetros definidos na 

placa que se selecione. As opções são as mesmas da caixa de definição de placas. 

Eliminação de placas 

5107BA função Geometria>Placas de Ancoragem>Eliminar  elimina permanentemente a placa definida no nó 
selecionado. 

Posicionamento de placas 

5108BA função Geometria>Placas de Ancoragem>Posicionamento permite definir a posição da placa 
relativamente ao pilar. A forma de trabalho é igual ao posicionamento de sapatas. 

Desenho das placas 

5109BA função Geometria>Placas de Ancoragem>Desenhar Placas ativa e desativa a visualização no ecrã das 
placas introduzidas. 

Desenho dos eixos das placas 

5110BA função Geometria>Placas de Ancoragem>Desenhar Eixos ativa e desativa a visualização dos eixos locais 
das placas no ecrã. 



 

Cálculo das placas de ancoragem 

 

5111BNa função Cálculo>Perfis metálicos>Placas de Ancoragem>Opções>Gerais… definem-se os critérios de 
dimensionamento das placas de ancoragem introduzidas. Da mesma forma que em outros elementos da 
estrutura, é possível definir opções particulares de dimensionamento das placas com as opções de Atribuir, 

Retirar e Modificar. As opções de cálculo das placas organizam-se da seguinte forma: 

Placa base 

5112BContém os critérios de dimensionamento das placas obtidas no cálculo. 

 

1742BAumentar largura  Autoriza a modificação desta dimensão durante o cálculo. Permite ainda definir a 
largura máxima e o módulo para que a nova dimensão seja múltipla do tamanho 
especificado. 

1743BAumentar comprimento  Autoriza a modificação desta dimensão durante o cálculo. Define-se ainda o 
comprimento máximo e o módulo da dimensão. 

1744BAumentar espessura Autoriza a modificação desta dimensão durante o cálculo. Define-se ainda a 
espessura máxima e o módulo da dimensão. 



Ancoragens 

Contem as opções de dimensionamento\comprovação das ancoragens da placa. 

 

Número de ancoragens Permite definir o máximo número de ancoragens a colocar por cada face da placa. 
É possível minimizar o número de varões com o que no dimensionamento dos 
mesmos o aumento do diâmetro prevalecerá sobre o aumento em número. 

Diâmetros nominais Permite definir o tipo de ancoragem, a família (de entre as definidas em “Seções 
e dados>Parafusos e pernos de ancoragem”), e os diâmetros mínimo e máximo. 

Comprimento vertical não ancorado ao betão 

 Permite especificar a distância superior das ancoragens que não está embebida 
no betão da fundação. 

Distância mínima Permite definir a mínima distância a que o programa colocará o eixo das 
ancoragens entre si e desde o pilar ou desde os Rigidificadores 

Considerar a compressão nas ancoragens de esquina  

 Permite dimensionar as ancoragens considerando este esforço adicional. 

Materiais 

5114BA partir deste separador é possível definir o tipo de aço utilizado, tanto aço nervurado nas esperas como 
laminado nas placas. 

 



 

 

Base 

5115BÉ possível definir, no caso de não existir elemento de fundação, o material a utilizar para o cálculo das 

ancoragens. Neste caso tomam-se para cálculo os valores do betão definidos neste separador. No caso de 
existir elemento de fundação, quer seja sapata ou laje, adotam-se os materiais existentes nas caixas de 
diálogo correspondentes no momento de realizar o cálculo. Para poder modificar os valores dos materiais 
das sapatas e lajes é necessário dispor dos módulos do programa correspondentes. Ainda assim define-se 
a altura útil da fundação a considerar. 

5116BÉ possível introduzir placas de ancoragem nos seguintes casos: 

◼ 7320BSobre sapatas 

◼ 7321BSobre lajes 

◼ 7322BNa cabeça de Pilares de betão 

◼ 7323BSobre Vigas de betão 

◼ 7324BNa cabeça de paredes resistentes de betão 

5117BOs dados de resistência do betão e altura do elemento, são obtidas do elemento sobre o qual apoia a 
placa, tendo em conta que os pilares têm precedência sobre as vigas e estas sobre os muros. Se num nó 

existir uma viga e um pilar, e nesse nó se introduzir uma placa, os valores que o programa toma para a 
resistência do betão e cálculo de ancoragens é a do pilar. 

 



 

Base de dados de parafusos e pernos de ancoragem 

A função “Seções e dados>Parafusos e pernos de ancoragem” permite criar ou modificar a base de dados 

dos distintos tipos de ancoragens que se utilizam nas placas de ancoragem. Podem ser varões de aço 
nervurado ou os tipos mais comuns de ancoragens instalados antes da betonagem, indicados na norma 
europeia EN 1993-1-8 e no apêndice D da norma americana ACI 318M-11: 

• Parafusos de cabeça hexagonal com anilha de métrica ASTM o EC3. 

• Varões lisos com patilha em L. 

• Varões lisos com gancho em J. 

• Pernos lisos com cabeça soldada quadrada ou circular. 

• Varões roscados com placa ou anilha quadrada ou circular. 

Pernos com ancoragem em J 

Dentro da pasta “Pernos de ancoragem em J”, podem criar-se uma ou várias famílias de pernos, através 
do botão “Novo” situado na zona inferior esquerda da caixa de diálogo. Os botões “Modificar” e “Eliminar” 

situados junto a ele permitem modificar ou eliminar a família selecionada. 



 

 

Os dados gerais de cada família são os seguintes: 

 

• Nome.- O nome da família. 

• Tipologia.- A tipologia das ancoragens (varões nervurados, pernos, parafusos, etc.). 

• Tipo de ligação com a placa.- Permite selecionar se a ligação da ancoragem com a placa se 

vai realizar com porcas, com soldadura inferior ou com soldadura superior. 

A ficha Diâmetro permite definir os diâmetros a utilizar. A casa de verificação situada à esquerda de cada 
um permite decidir se pretende utilizar cada um deles. O botão “Novo” ou “Modificar” da zona inferior 
direita permitem definir os seguintes dados de cada diâmetro: 

 



• Diâmetro em mm.- O diâmetro a utilizar, em mm, com até quatro decimais, o que é útil caso 
se pretenda utilizar diâmetros definidos em polegadas. 

• Texto para as caixas de opções- O texto que se pretende mostrar nas caixas de diálogo das 
opções do programa. 

• Texto para desenhos e listagens. O texto que se incluirá nos resultados que se gerem, tanto 
para os desenhos, como para as listagens. 

A ficha Materiais permite criar ou modificar uma relação de tipos diferentes de materiais a utilizar pelas 
ancoragens, de distintas resistências. O botão “Novo” ou “Modificar” da zona inferior direita permite definir 

os seguintes dados de cada diâmetro: 

 

• Tipo de aço.- A denominação do tipo de aço. 

• Limite elástico.- Segundo o sistema de unidades selecionado em “Ficheiro>Preferências”. 

• Tensão de rotura. 

A ficha Cabeça não está disponível para este tipo de ancoragens. 

Pernos com ancoragem em L 

Dentro da pasta “Pernos de ancoragem em L”, pode criar-se uma ou várias famílias de pernos, através do 
botão “Novo” situado na zona inferior esquerda da caixa de diálogo. Os botões “Modificar” e “Eliminar” 
situados junto ao botão permitem modificar ou eliminar a família selecionada. 



 

 

Os dados gerais de cada família são os seguintes: 

 

• Nome.- O nome da família. 

• Tipologia.- A tipologia das ancoragens (varões nervurados, pernos, parafusos, etc.). 

• Tipo de ligação com a placa.- Permite selecionar se a ligação da ancoragem com a placa se 

realiza com porcas, com soldadura inferior ou com soldadura superior. 

A ficha Diâmetro permite definir os diâmetros a utilizar. A casa de verificação situada à esquerda de cada 
um permite decidir se pretende utilizar, ou não, cada um deles. O botão “Novo” ou “Modificar” da zona 
inferior direita permite definir os seguintes dados de cada diâmetro: 

 



• Diâmetro em mm.- O diâmetro a utilizar, em mm, com até quatro decimais, que poderá ser 
útil se pretender utilizar diâmetros definidos em polegadas. 

• Texto para as caixas de opções.- O texto que se pretende mostrar nas caixas de diálogo das 
opções do programa. 

• Texto para desenhos e listagens.- O texto que se incluirá nos resultados que se gerem, tanto 
para os desenhos, como para as listagens. 

A ficha Materiais permite criar ou modificar uma relação de tipos diferentes de materiais a utilizar pelas 
ancoragens, de distintas resistências. O botão “Novo” ou “Modificar” da zona inferior direita permitem 

definir os seguintes dados de cada diâmetro: 

 

• Tipo de aço.- A denominação do tipo de aço. 

• Limite elástico.- Segundo o sistema de unidades selecionado em “Ficheiro>Preferências”. 

• Tensão de rotura. 

A ficha Cabeça não está disponível para este tipo de ancoragens. 

Pernos com cabeça soldada 

Dentro da pasta “Pernos com cabeça soldada”, podem criar-se uma ou várias famílias de pernos, através 
do botão “Novo” situado na zona inferior esquerda da caixa de diálogo. Os botões “Modificar” e “Eliminar” 
situados junto ao botão permitem modificar ou eliminar a família selecionada. 



 

 

Os dados gerais de cada família são os seguintes: 

 

• Nome.- O nome da família. 

• Tipologia.- A tipologia das ancoragens (varões nervurados, pernos, parafusos, etc.). 

• Tipo de ligação com a placa.- Permite selecionar se a ligação da ancoragem com a placa se 

realiza com porcas, com soldadura inferior ou com soldadura superior. 

A ficha Materiais permite criar ou modificar uma relação de tipos diferentes de materiais a utilizar pelas 
ancoragens, de distintas resistências. O botão “Novo” ou “Modificar” da zona inferior direita permitem 
definir os seguintes dados de cada diâmetro: 

 



• Diâmetro em mm.- O diâmetro a utilizar, em mm, com até quatro decimais, que poderá ser 
útil se pretender utilizar diâmetros definidos em polegadas. 

• Texto para as caixas de opções.- O texto que se pretende mostrar nas caixas de diálogo das 
opções do programa. 

• Texto para desenhos e listagens.- O texto que se incluirá nos resultados que se gerem, tanto 
para os desenhos, como para as listagens. 

A ficha Materiais permite criar ou modificar uma relação de tipos diferentes de materiais a utilizar pelas 
ancoragens, de distintas resistências. O botão “Novo” ou “Modificar” da zona inferior direita permitem 

definir os seguintes dados de cada diâmetro: 

 

• Tipo de aço.- A denominação do tipo de aço. 

• Limite elástico.- Segundo o sistema de unidades selecionado em “Ficheiro>Preferências”. 

• Tensão de rotura. 

A ficha Cabeça permite criar ou modificar uma relação de diferentes cabeças disponíveis para as 
ancoragens caso se trate de uma chapa cuja forma possa selecionar-se na lista desdobrável “Forma”, entre 
“Circular” ou “Quadrada”. Os botões “Novo” ou “Modificar” da zona inferior direita permitem definir os 

seguintes dados de cada cabeça: 

 

• Nome.- A denominação da cabeça. 

• Lado ou Diâmetro.- O lado ou o diâmetro da chapa, consoante se tenha selecionado na caixa 
de diálogo anterior “Quadrada” ou “Circular”. 

• Espessura.- A espessura da chapa que conforma a cabeça. 

• Diâmetros de varas compatíveis.- Os diâmetros mínimo e máximo das hastes que são 
compatíveis com esta cabeça. 

Varões nervurados 

Dentro da pasta “varões nervurados”, mostra-se a série de varões nervurados que se utilizará nas 
ancoragens. Esta série não se pode criar nem modificar nesta função; unicamente se mostra o que se 
tenha definido na função “Ficheiro>Preferências”. 



 

 



Parafusos 

Dentro da pasta “Parafusos”, mostram-se as famílias de parafusos estabelecidas na norma americana 
(ASTM) e na norma europeia (EC3), que se utilizarão nas ancoragens. Estas famílias não se podem criar 
nem modificar nesta função, pois utilizam-se exclusivamente as estabelecidas em ambas as normativas. 

 



 

Varões roscados 

Dentro da pasta “Varões roscados”, podem criar-se uma ou várias famílias de ancoragens, através do 
botão “Novo” situado na zona inferior esquerda da caixa de diálogo. Os botões “Modificar” e “Eliminar” 
situados junto ao botão permitem modificar ou eliminar a família selecionada. 

 

Os dados gerais de cada família são os seguintes: 

 

• Nome.- O nome da família. 

• Tipologia.- A tipologia das ancoragens (varões nervurados, pernos, parafusos, etc.). 

• Tipo de ligação com a placa.- Neste caso, só se admitem porcas. 

A ficha Diâmetro permite definir os diâmetros a utilizar. A casa de verificação situada à esquerda de cada 
um permite decidir se pretende utilizar, ou não, cada um deles. Os botões “Novo” ou “Modificar” da zona 
inferior direita permitem definir os seguintes dados de cada diâmetro: 



 

• Diâmetro em mm.- O diâmetro a utilizar, em mm, com até quatro decimais, que poderá ser 
útil se pretender utilizar diâmetros definidos em polegadas. 

• Texto para as caixas de opções.- O texto que se pretende mostrar nas caixas de diálogo das 
opções do programa. 

• Texto para desenhos e listagens.- O texto que se incluirá nos resultados que se gerem, tanto 
para os desenhos, como para as listagens. 

A ficha Materiais permite criar ou modificar uma relação de tipos diferentes de materiais a utilizar pelas 
ancoragens, de distintas resistências. O botão “Novo” ou “Modificar” da zona inferior direita permitem 
definir os seguintes dados de cada diâmetro: 

 

• Tipo de aço.- A denominação do tipo de aço. 

• Limite elástico.- Segundo o sistema de unidades selecionado em “Ficheiro>Preferências”. 

• Tensão de rotura. 

A ficha Cabeça permite criar ou modificar uma relação de diferentes cabeças disponíveis para as 
ancoragens caso se trate de uma chapa cuja forma possa selecionar-se na lista desdobrável “Forma”, entre 
“Circular” ou “Quadrada”. Os botões “Novo” ou “Modificar” da zona inferior direita permitem definir os 
seguintes dados de cada cabeça: 

 

• Nome.- A denominação da cabeça. 

• Lado ou Diâmetro.- O lado ou o diâmetro da chapa, consoante se tenha selecionado na caixa 
de diálogo anterior “Quadrada” ou “Circular”. 

• Espessura.- A espessura da chapa que conforma a cabeça. 

• Diâmetros de varas compatíveis.- Os diâmetros mínimo e máximo das hastes que são 
compatíveis com esta cabeça. 



 

Processo de cálculo 

5118BO cálculo das placas de ancoragem efetua-se nas seguintes fases: 

◼ 7325BCálculo do tamanho da placa e da disposição e diâmetro das ancoragens 

◼ 7326BCálculo dos comprimentos das ancoragens 

◼ 7327BCálculo da espessura da placa 

◼ 7328BComprovação dos Rigidificadores 

5119BOs tempos de cálculo são também melhorados se no quadro de diálogo Opções de Cálculo de Esforços 
tiver ativado o método de cálculo de Altas prestações. 

Tamanho da placa, disposição e diâmetro das ancoragens 

5120BO cálculo do tamanho da placa e da disposição e diâmetro das ancoragens leva-se a cabo estudando uma 
secção de betão do tamanho da placa e como armaduras as ancoragens da placa, submetida aos esforços 
que deve transmitir a placa à fundação. 

5121BNeste processo, o programa pode aumentar a largura e/a espessura da placa (caso o permitam as opções 
selecionadas), porém nunca reduzi-lo. O diâmetro e o número de ancoragens serão determinados, 
exclusivamente pelas opções marcadas, independentemente das ancoragens existentes antes do cálculo. 

5122BPara a obtenção dos esforços, avaliam-se os esforços de todas as barras de aço que concorram na placa, 
situadas por cima da mesma e que formem com o plano da placa mais de 5º. Os esforços obtêm-se de 

acordo com os coeficientes de majoração e as combinações da norma de estruturas de aço selecionada. 

5123BA secção de betão valida-se de forma similar à de um pilar: ou seja, de acordo com os domínios de 
deformação estabelecidos na norma de betão selecionada, obtém-se uma profundidade da linha neutra e 
uma orientação da mesma que satisfaçam o equilíbrio de forças e momentos da secção. 

5124BAs ancoragens também deverão resistir aos transversos transmitidos pela placa ao betão, desprezando-se 
a contribuição do betão (não se compatibiliza a resistência por atrito placa de aço – betão nem por 
mecanismos de biela – tirante como nas peças de betão armado). 

Cálculo dos comprimentos das ancoragens 

5125BOs comprimentos das ancoragens calculam-se do mesmo modo que os comprimentos das ancoragens das 
armaduras de uma secção de betão armado. Considera-se sempre boa aderência. Se nas opções indicou 
que as ancoragens das esquinas podem trabalhar à compressão, todo o comprimento necessário deve ser 
em prolongamento reto. Caso contrário, permitem-se ancoragens em patilha. 

Cálculo da espessura da placa 

5126BA espessura da placa calcula-se como uma pequena laje submetida à flexão, através elementos finitos. A 
secção do pilar superior e dos Rigidificadores constituem os apoios da placa. As tensões de compressão 
produzidas na fundação, e as de tração e/ou compressão produzidas nas ancoragens, constituem as Ações. 

5127BNeste processo, o programa poderá aumentar a espessura da placa (se assim o permitem as opções 
assinaladas), porém nunca reduzi-la. 

5128BDe todas as combinações de Ações que a placa transmite ao betão, para o cálculo da sua espessura 
contemplam-se 7 (obtidas na fase de cálculo das dimensões da placa e das ancoragens): a concomitante 
com o máximo axial de compressão, o máximo axial de tração, o máximo fletor positivo em cada eixo 



(Mx+ e Mz+), o máximo fletor negativo em cada eixo (Mx- e Mz-) e a que produz o máximo fator de 
aproveitamento da secção. 

5129BO elemento finito utilizado é o quadrilátero de 4 nodos e 3 graus de liberdade por nodo do tipo de placas 

grossas de Reissner-Mindlin. É o mesmo que se utiliza nas paredes resistentes para a deformação por 
flexão. No capítulo sobre Paredes Resistentes encontrará mais informação sobre elementos finitos em geral 
e sobre os deste tipo em particular. 

5130BEste método de cálculo é mais preciso que outros frequentemente utilizados para o cálculo de placas de 
ancoragem, como o das linhas de rotura. Sobretudo é mais flexível, permitindo calcular qualquer disposição 

de pilares, Rigidificadores e ancoragens. 

Comprovação dos Rigidificadores 

5131BOs Rigidificadores devem suportar as reações obtidas nos seus pontos de contacto com a placa no cálculo 
da espessura da mesma. 

 

5132BPara o cálculo supõe-se que os Rigidificadores são triangulares, desprezando-se a zona marcada na figura. 
Se R é a resultante das reações por debaixo do rigidificador, assume-se que é suficiente comprovar um 
elemento de largura igual à espessura do rigidificador, altura b·cos  / 4, e comprimento 7·b / (8·sen ), 

solicitado por uma força centrada de valor R/cos . 

5133BSe R resulta da compressão, ter-se-á em conta a possível encurvadura desta peça, assumindo um 
coeficiente de comprimento de encurvadura de 2/3. Ou seja, tomando como comprimento de encurvadura 
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Aço – Placas de Ancoragem: homogeneização de 
tamanhos 

5134BAs funções: “Cálculo> Seções de aço> Placas de ancoragem> Envolvente placas” e “Cálculo> Seções de 

aço> Placas de ancoragem> Relatório de envolventes”. Antes de realizar a envolvente fixam-se as opções 
da máxima diferença entre a placa inicial e a placa homogeneizada. Esta operação pode-se reverter e 
repetir (com as funções “Reverter” e “Repetir”). Só se homogeneizam as placas calculadas. 

 
5135BOs parâmetros da placa que podem ser modificadas ao homogeneizar são: comprimento, largura, 
espessura, comprimento da ancoragem e área das ancoragens. Na caixa de opções gerais de cálculo de 
placas aparece a opção “Aplicar a função ‘Envolvente Placas’ ao finalizar o cálculo”. Caso esteja ativada 
ao finalizar o cálculo das placas de ancoragem será aplicada esta função. 

Listagem de erros 

5136BDesde o menu Cálculo>Perfis metálicos>Placas de Ancoragem>Listagem de Erros mostram-se as placas 

que estão falhando e o motivo que causa estes erros. 

5137BAs possíveis mensagens de erro são as seguintes: 

1752BMensagem Não cumpre as condições para ser uma placa de ancoragem.  

1753BDescrição Pode ser devido ao facto do pilar ao que chega a placa não ser metálico, por exemplo. 
Comprove as condições que deve cumprir um nó para permitir a colocação de uma placa de 
ancoragem. 

1754BMensagem O pilar e/ou os seus Rigidificadores sobressaem da placa.  

1755BDescrição Indica que o tamanho da placa é insuficiente. Modifique o tamanho da placa, o seu 
posicionamento, ou a disposição dos Rigidificadores. 

1756BMensagem Não é possível situar todas as ancoragens  



1757BDescrição Produz-se quando a distância das ancoragens ao bordo da placa e/ou a distância mínima 
entre ancoragens e/ou entre uma ancoragem e o pilar ou Rigidificadores, impedem a 
colocação das ancoragens necessárias. 

1758BMensagem Não é possível colocar nenhuma ancoragem.  

1759BDescrição As condições indicadas são tais que impedem a colocação de qualquer ancoragem. 
Comprove as distâncias mínimas permitidas e o tamanho da placa. 

1760BMensagem Resistência de ancoragens insuficiente.  

1761BDescrição É necessário colocar mais ancoragens (ou de maior diâmetro) de entre os permitidos pelas 
opções ou dos que é possível situar com o máximo tamanho de placa permitido. 

1762BMensagem Máximas dimensões da Placa alcançadas.  

1763BDescrição É necessário um tamanho de placa maior que o permitido pelas opções. 

1764BMensagem Máxima espessura da Placa alcançada.  

1765BDescrição É necessário uma maior espessura de placa do que o permitido nas opções. Caso a espessura 
já seja maior do que se pretende, pode ser conveniente utilizar Rigidificadores ou ampliar 
os já existentes. 

1766BMensagem A base (sapata, muro...) não está calculada.  

1767BDescrição A placa está sobre um elemento de fundação (sapata, maciço…) que não está calculado, 
pelo que se desconhece a sua altura e portanto não é possível calcular os comprimentos dos 
elementos de ancoragem. 

1768BMensagem A altura da base (sapata, muro...) é insuficiente.  

1769BDescrição As ancoragens necessitam de um maior comprimento vertical do que o permitido pela altura 
do elemento da fundação. 

1770BMensagem Os Rigidificadores são insuficientes.  

1771BDescrição Será necessário modificar as suas dimensões (largura, comprimento, espessura) ou a sua 
disposição. 

Isovalores 

5138BNa caixa de opções de gráficos de isovalores, é possível selecionar a sua representação nas placas de 
ancoragem. Em caso afirmativo é possível obter-se este tipo de gráfico na placa que se selecione, tanto 
para deslocamentos como para tensões.  

5139BAlém dos gráficos de isovalores de placas de ancoragem, é possível obter o gráfico de aproveitamento, em 
percentagem, da tensão do aço da placa base. Dependendo da Regulamentação de aço selecionada, este 
aproveitamento é a relação entre a tensão sofrida pelo aço e a de esgotamento; ou entre os esforços 
existentes e os resistentes. Um aproveitamento superior a 100% supõe um esgotamento (rotura) do 
material. Estes gráficos só são possíveis de obter para ecrã (não é possível em DXF, DWG ou impressora). 

Quadro de placas de ancoragem 

5140BA função Resultados>Armaduras>Quadro de placas permite obter um quadro de representação de todas 
as placas de ancoragem definidas. As opções que afetam este quadro de placas são as apresentadas na 
caixa Resultados>Armadura>Opções…, no separador Placas de ancoragem. 



 

 

5141BAs opções Ordenar por nome, Ordenar por número, Ordem inversa, Nº de colunas das placas e Nº de 

colunas de tipos  têm um significado idêntico ao utilizado para o quadro de pilares. As opções do grupo 
Modo afetam o agrupamento dos resultados de placas caso existam placas iguais. 

 

 



Capítulo 18  

Resultados: Desenhos 

Introdução 

5142BO programa  proporciona automaticamente os desenhos dos pisos da estrutura nos quais se 

representam as vigas dessa cota e os pilares e diagonais que arrancam da mesma. 

5143BTambém é possível obter um desenho de qualquer outro plano da estrutura (Alçados, planos inclinados, 

etc.) que se tenham pré-definido com o comando Geometria>Plano>Pré-Definir.... 

5144BA informação do desenho inclui: 

◼ 7329BAs barras da estrutura situadas no plano correspondente marcando os seus eixos (opcional) 
com linha descontínua. 

◼ 7330BAs seções de vigas, pilares e diagonais que arrancam do plano, com a forma selecionada no 
perfil atribuído. 

◼ 7331BAs seções das barras que atravessam o plano sem que se encontrem nele os seus nós inicial 
ou final. 

◼ 7332BSe no plano coincidem sapatas, muros de cave, lajes aligeiradas ou lajes fungiformes 
aligeiradas e lajes maciças, desenham-se os seus dados. 



 

Obtenção do desenho de um plano 

 

5145BSeleccionando a função Ver Plano>Desenho... do menu Resultados>Desenhos aparece no ecrã uma janela 
de diálogo na qual se pode selecionar a cota de qualquer plano no qual exista pelo menos um nó, ou 
qualquer dos planos pré-definidos da estrutura. 

 

5146BPara a visualização do desenho do plano o programa considera as opções que se encontrem selecionadas 
na caixa de diálogo Resultados>Desenhos>Opções... As opções que se podem fixar são as seguintes: 

 



 

 

1772BPeriférico  Indica-se quando se deseja obter o desenho para ecrã, impressora ou plotter, ou 
em formato de desenho DXF ou DWG. É possível editar os nomes dos layers e as 
cores, para que o utilizador possa personalizar os mesmos. É possível exportar 
para WMF e EMF todos os gráficos, desenhos de armaduras e composição de 
folhas. O funcionamento é similar ao da exportação para DXF ou DWG. Tanto o 
formato WMF (Windows Meta File = meta-arquivo do Windows) como o formato 
EMF (Extended Meta File = meta-arquivo melhorado) são formatos criados pela 
Microsoft do tipo vetorial (como o DXF e o DWG da Autodesk). Proporcionam 
portanto muito maior qualidade que os formatos ‘raster’ (como o BMP ou JPG) 
com um tamanho de ficheiro pequeno. Permitem ainda a sua inserção num 
documento MS-Word. 

A opção “Atribuir cor PorLayer às entidades” inclui, no ficheiro DXF ou DWG que 

se exporte, a propriedade “PorLayer” para todas as linhas do desenho. Esta 
funcionalidade permite modificar rapidamente, no programa de CAD de destino, 
a cor de todas as linhas de um mesmo ‘layer’ simultaneamente, modificando 
simplesmente a cor do ‘layer’.  

1773BAspecto  Indica-se a escala desejada ou então que o programa escolha a escala 
(arredondada a múltiplos de 10) de modo que o plano obtido se ajuste o mais 
possível ao tamanho de papel fixado em Ficheiro>Impressora>Selecionar 

Impressora.... 

1774BEsquadria (mm)  Esta opção permite que se desenhe uma esquadria à volta de todo o plano, 
incluindo uma escala gráfica marcada nele. Introduz-se a distância entre a 
esquadria e o limite do papel. 



 

1775BCabeçalho  É possível indicar que se imprima um cabeçalho na parte superior da folha com o 
tipo de gráfico, os nomes e descrições do projeto e da estrutura. 

1776BPapel  Define-se quando se deseja que apareça no ecrã o tamanho da folha. 

1777BEixos Representa os eixos geométricos das barras. Estes eixos desenham-se no interior 
das vigas e o seu desenho interrompe-se no encontro com os pilares, diagonais 
e paredes. 

1778BArmadura em Sapatas e Maciços de encabeçamento   

1779BIndica-se quando se deseja que se desenhem as armaduras de sapatas e maciços 

de encabeçamento. Se está opção estiver ativada a opção vai desenhar a 
representação da secção transversal dos lintéis de fundação com a sua armadura 
e a armadura das sapatas de muros de cave e resistente. Se desenhar a armadura 
da sapata de um muro resistente, não se desenha simultaneamente o corte da 
armadura vertical e transversal do mesmo. 

Armadura em parede de contenção 

1780BActiva-se o desenho da armadura das paredes de contenção definidos na 
estrutura. Caso esteja ativada a opção desenhar-se-á a representação da secção 
transversal das paredes com a sua armadura. 

1781BTabela de Fundações Permite ativar a representação de uma tabela de fundações na qual se mostram 
as dimensões e armaduras das sapatas, maciços, sapatas de muros de cave, 
sapatas de muros resistentes e Lintéis contidas no plano horizontal que se está a 
desenhar. A tabela de fundações só desenhará os planos horizontais. A tabela 
apresenta as seguintes colunas: 

1782BDim (cm.)   Esta coluna indica as dimensões geométricas em cm da superfície de cada um 
dos elementos da fundação existentes na tabela. Nos lintéis de fundação a 
dimensão comprimento mostra a distância entre extremos de definição da viga, 
(ao selecionar a função Listagens>Fundações>Lintéis fundação o comprimento 
expresso é diferente, uma vez que neste caso indica a distância entre faces dos 
elementos de fundação que unem a viga sapata). 

1783BAltura Esta coluna indica as dimensões em cm da altura de cada um dos elementos de 
fundação existentes na tabela. 

1784BArmadura  Esta coluna indica a armadura a dispor em cada um dos elementos de fundação 
existentes. A informação estrutura-se de forma similar à existente nas fundações 
nas listagens das funções Resultados>Listagens>Fundações> Sapatas, ...lintéis 

de fundação, ...maciços e Resultados>Listagens>Muros de cave-contenção, 
...paredes resistentes. 

1785BArmadura de esperas Esta coluna indica a armadura de espera a colocar em cada elemento da fundação 

para receber o elemento estrutural superior. Esta informação estrutura-se de 
maneira similar à existente no quadro de pilares e na listagem de paredes 
resistentes. 

1786BNº estacas   Esta coluna só aparece caso existam maciços e estacas na fundação. Indica o 
número de estacas de cada maciço. 

1787BSec. Estaca(cm.) Esta coluna só aparece caso existam maciços e estacas na fundação. Apresenta 
dados sobre a secção da estaca. 

1788BComp. Estaca  Esta coluna só aparece caso existam maciços e estacas. Indica o comprimento de 
cada uma das estacas do maciço. 

1789BArmadura da estaca Esta coluna só aparece caso existam maciços na fundação. Indica a armadura a 
colocar em cada uma das estacas existentes. A informação estrutura-se de forma 



similar à existente na listagem da função Resultados>Listagens>Fundações 
>Maciços de Encabeçamento. 

1790BPosicionamento  Indica-se por meio de um grafismo o posicionamento definido em cada barra, 
sapata e muro de cave. 

Preencher secção de pilares  

 1791BPermite ativar um modo de representação das seções dos pilares em desenhos, 
com o seguinte critério de preenchimento da secção: 

◼ 7333BRiscas em duas direções perpendiculares (cheio), com separação entre linhas de 0.4mm , 

desenhando-se a secção do pilar superior, quando existam tanto o pilar superior como o 

inferior. 

◼ 7334BRiscas em uma direção com separação entre linhas de 0.7mm (a secção do pilar superior) 
quando exista pilar superior porém não existe pilar inferior. 

◼ 7335BSem preencher quando só existe pilar inferior. 

  

Desenhar secção de pilares superiores e inferiores 

 1792BÉ possível visualizar o número da barra, nome e secção dos pilares da cota inferior 
e superior simultaneamente, aparecendo os dados do pilar superior na parte 
superior da representação da secção e os do pilar inferior na parte inferior da 
representação da secção. 

  

Situar os textos das barras e paredes resistentes fora das seções 

1793BNo caso das vigas, representa os textos (nome, número, secção) fora da secção da 
viga desenhada em planta. No caso dos pilares, representa essa mesma informação 



 

fora do pilar e numa posição onde não se sobreponha com as linhas das vigas unidas 
ao pilar. Aplica-se também a paredes, tanto resistentes como de cave. 

Texto com o tipo de pilar (Pilares homogeneizados) 

1794BIndica se pretende que apareça junto a cada pilar a etiqueta com o seu tipo já 
existente nos quadros de pilares homogeneizados. 

1795BO tipo que se desenha pode ser o tipo global de todos os pilares da estrutura ou o 
tipo de pilar dentro da sua cota, dependendo da opção de representação do quadro 
de pilares ser “Estrutura completa” ou “Por cotas”.. 

 

1796BSeções das Barras,  Inclui as funções Desenhar o nome da secção das barras contidas no plano (vigas) e 
Desenhar o nome da secção das barras que cortam o plano (pilares e diagonais). É 
também possível definir que se represente o nome da série e perfil (BET 25x30) ou 
exclusivamente o nome do perfil (25x30). O tamanho do texto associado a estas 
funções controla-se através da função Ajudas>Escalas>Altura de texto. 

1797BAligeiradas-Cofragem perfilada...   

1798BInclui dentro da caixa de diálogo as opções específicas de desenho das lajes 
Aligeiradas-Cofragem perfilada.  

5147BExistem duas novas opções de desenho de planos na caixa de diálogo, denominadas 

“Desenhar o bordo das vigotas” e “Desenhar as abobadilhas”, que permite que se 
mostrem nos desenhos de lajes unidirecionais de vigotas essa informação. 

 

1799BResultados>Desenhos>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Desenho.... 

1800BFung.Aligeiradas-Maciças...  

1801BInclui dentro da caixa de diálogo as opções específicas de desenho das lajes 

Fung.Aligeiradas-Maciças. 



 

1802BResultados>Desenhos>Lajes Fung.Aligeiradas-Maciças>Desenho.... 

1803BParedes Resistentes…  

1804BInclui dentro da caixa de diálogo as opções específicas de desenho das Paredes 
Resistentes. 

 

1805BResultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Desenho.... 

 



 

 

5148BQuando se utiliza a função Ver Plano... pela primeira vez num determinado plano, calcula-se o desenho 
selecionado. Se voltar a solicitar a função, recupera-se a informação armazenada de forma imediata, sem 
necessitar de um novo cálculo do desenho. É possível utilizar as funções A cota superior e A cota inferior 
para visualizar o desenho da planta superior ou inferior, sempre que se esteja a visualizar em ecrã o 
desenho de uma planta. 

5149BA função Calcular Plano volta a calcular o desenho dos planos que sejam solicitados. 

 

5150BSe forem realizadas modificações na estrutura posteriormente ao cálculo dos desenhos será necessário 
atualizá-los através da função Calcular Plano. 



5151BAs cotas, símbolos de direção da laje ou linhas introduzidas num desenho não se perdem em redor do 
desenho com a função Calcular Plano. 

Preenchimento de pilares 

Na caixa de opções de desenhos adicionou-se a opção Desenhar legenda explicativa dos pilares (associada 
à já existente Preencher elementos seccionados diante). Quando se ativa, aparece nos desenhos uma 
legenda com o significado do tipo de preenchimento realizado. 

Existem dois modelos de preenchimentos / sombreados (A ou B). Seleciona-se o pretendido na lista situada 
à direita da opção anterior. Junto à lista existe um botão (…) que mostra ambos os modelos. 

  
Em versões anteriores utilizava-se sempre o modelo A. Se pretende alterar um modelo em um determinado 

desenho, deve-se selecionar o modelo pretendido e seguidamente recalcular o desenho. 

Alçados de estruturas metálicas 

No cálculo dos desenhos com pilares metálicos, uma nova opção Pilares metálicas que atravessam 

alçados, permite que o desenho seja calculado seguindo este critério, interrompendo o desenho das vigas. 

 

 

 

Lajes fung. aligeiradas e lajes maciças 

Ábacos ressaltados (capitéis) 

Nos desenhos, representa-se o valor da altura dos ábacos ressaltados (H:45cm) desenhando-se dentro do 
capitel, em vez de por debaixo, como se fazia até agora.  



 

 

Desenho de armaduras de ábacos 

Ao desenhar as lajes fung. aligeiradas e lajes maciças, situa-se o desenho da armadura dos ábacos longe 
do pilar, tentando evitar que se sobreponha a armadura do ábaco com a armadura de punçoamento. 

A função Resultados – Desenhos > Desenhos > Fung. Alig.-Maciça > Mover armadura permite agora 
mover também a posição em que se desenham os varões dos ábacos. 

Cotagem de ábacos 

Na caixa de diálogo Resultados – Desenhos > Desenhos > Opções > Fung.Alig.-Maciça adiciona-se nesta 
versão a opção Desenhar cotagem de ábacos. Com esta opção ativada desenham-se as dimensões dos 
ábacos e cota-se o ábaco ao centro do pilar inferior, ou se não existir pilar inferior, ao superior. Quando o 
ábaco se tenha situado entre duas ou mais lajes com direções de armadura distintas, os lados do ábaco 
não serão todos paralelos ou perpendiculares entre si, pelo que não se desenham as cotas. 

 

Armadura de punçoamento 

No desenho da armadura de punçoamento dos ábacos e lajes, quando dois ramos longitudinais sejam 
colineares e a sua armadura seja idêntica, unem-se as armaduras longitudinais em uma só para os dois 
ramos.  



O desenho da seção dos ramos pode-se mudar de posição nesta versão, utilizando a função Resultados – 

Desenhos > Desenhos > Mover seção. 

 
 

Tabela de materiais de lajes unidirecionais 

Na tabela de lajes unidirecionais e de chapa que se representam nos desenhos, adicionam-se três novas 
linhas com a informação relativa aos materiais das lajes unidirecionais e lajes de chapa: agora indica-se o 
tipo de aço das lajes de chapa, o tipo de betão ‘in situ’ e o tipo de aço das armaduras colocadas ‘in situ’. 

Esta nova informação também se adiciona, nesta versão, ao relatório de dados de cálculo, no apartado de 
materiais de lajes unidirecionais. 

Alterações no desenho 

5152BDentro do menu Resultados>Desenhos existem as seguintes funções que permitem modificar os planos 
de desenhos calculados pelo programa: 

1806BOpção Descrição 

1807BMudar Visibilidade  Permite ocultar as linhas que representam as vigas, com o intuito de poder 

modificar o desenho. Uma vez ativada, seleciona-se a linha que se deseja ocultar 
pressionando sobre ela com o botão esquerdo do rato. Também é possível a 
ocultação simultânea de várias linhas, englobando-as com uma janela de rato. 

 1808BUma vez ocultas as linhas, quando se selecionam (pressionam) pela segunda vez, 
recuperam a sua visibilidade. Desta forma, é possível a correção de possíveis erros 
ou efetuar tentativas com distintos critérios a nível de desenho. 

1809BMover Vértice  Desloca os vértices dos polígonos que representam as vigas no desenho. Graças a 
esta função podem-se realizar retoques e dar continuidade ao contorno das vigas, 
especialmente nos pisos com encontros de vigas não ortogonais. 

 1810BPara isso, uma vez selecionada a função indica-se o vértice a deslocar, assinalando-
o com o botão esquerdo do rato, ou o conjunto de vértices a deslocar englobando-
os com uma janela de rato (com o botão direito do rato). Em seguida marca-se o 



 

vetor de deslocação mediante dois pontos. Geralmente, o primeiro ponto assinalado 
é o próprio vértice a deslocar, e o segundo, a posição de destino do vértice. 

 1811BOs dois pontos que definem o vetor de deslocação indicam-se com o botão direito 
do rato se são pontos da malha, ou com o esquerdo se são nós da estrutura ou 
vértices do desenho. 

1812BIntroduzir Seta de Direção  

 1813BPermite introduzir um grafismo que assinala as direções da laje aligeirada no 
desenho. Para usar esta função, basta selecioná-la e marcar em seguida os pontos 

(com o botão esquerdo se são nós ou vértices, com o direito se são pontos da 
malha) que serão os extremos do símbolo. 

1814BIntroduzir Linha Tracejada  

 1815BPermite introduzir uma linha de traços no desenho. 

1816BIntroduzir Linha Contínua  

 1817BPermite introduzir uma linha contínua no desenho. 

1818BApagar  Permite eliminar os símbolos de direção de laje e as linhas a traços ou contínuas 
introduzidas. 

1819BCotas/Cota Dois pontos  

 1820BPermite introduzir uma cota. Para isso, primeiro devem-se selecionar os dois pontos 
cuja distância se quer medir. De seguida, selecione um ponto pelo que deseje que 
passe a linha de cota. 

1821BCotas/Apagar cota  Elimina as cotas criadas com a função anterior. 

1822BMover Tabela Permite modificar a posição da representação das tabelas de lajes aligeiradas, 
armadura base de lajes, armadura de reforços e estribos em muros resistentes, 
armadura de juntas, travessas e padieiras e armadura vertical de muros de bloco 
de betão, através da definição de um vetor de translação por dois pontos. 

1823BMover secção Permite modificar a posição da representação da secção transversal de vigas 
sapatas. Para selecionar tanto as vigas como os lintéis, poderá picar no interior da 
secção longitudinal ou sobre o desenho da secção transversal. 

1824BVisibilidade  do corte Permite ocultar a representação da secção transversal de vigas e lintéis. Para 
selecionar tanto as vigas como os lintéis, poderá picar no interior da secção 
longitudinal ou sobre o desenho da secção transversal. 

1825BDimensões do corte Permite modificar a escala da representação da secção transversal de lintéis e vigas. 
Para selecionar tanto as vigas como os lintéis, poderá picar no interior da secção 
longitudinal ou sobre o desenho da secção transversal. 

Representação de tabelas 

 1826BPermite alterar a posição da representação das tabelas de: 

◼ 7336BLajes aligeiradas.  

◼ 7337BArmadura de base de lajes fungiformes aligeiradas.  

◼ 7338BArmadura de reforços em paredes resistentes.  

◼ 7339BArmadura de estribos em paredes resistentes.  

◼ 7340BVergas.  

◼ 7341BArmadura de juntas e travessas.  

◼ 7342BArmadura vertical de paredes de blocos de betão. 
 



Distribuição de armaduras em zonas (Lajes reticulares e lajes) 

5153BO funcionamento das funções Opções Zonas…, Distribuir Máxima… e Distribuir Média… do menu 
Resultados > Desenhos > Lajes Fung. Aligeiradas-Maciças, assim como a função Resultados > Armaduras 

> Retocar > L. Fung. Alig.-Maciças: Modificar quando atua sobre zonas, permite definir zonas na armadura 
inferior de lajes fungiformes aligeiradas, apesar de nesse caso, a separação entre armaduras ser sempre 
a distância entre nervuras. 

5154BNas opções de zonas é possível definir uma distância mínima, distância máxima e um módulo de distância 
(que não afetará as zonas de armadura inferior de lajes fungiformes aligeiradas, onde a distância é sempre 
a distância entre nervuras). 

 
 

5155BDesta forma, por exemplo, é possível forçar que os reforços das zonas ‘encaixem’ com a armadura de base 
aplicada. 

5156BDepois de criar uma zona de distribuição de armadura, aparece automaticamente uma caixa de diálogo 
que permite validar ou modificar os dados da zona. É a mesma caixa que aparece ao retocar uma das 
zonas já criadas (esta caixa foi notavelmente alterada nesta versão). 

5157BA caixa de diálogo de retoque destas zonas de distribuição, que aparece ao selecionar uma das zonas já 
criadas com a função Resultados > Armaduras > Retocar > L. Fung. Alig.-Maciças: Modificar ou depois 
de criar uma zona, apresenta-se agora como a da seguinte figura: 



 

 
 

5158BEm relação à caixa das anteriores versões, tem os seguintes novos elementos: 

1827BOpção Descrição 

1828BDefinir graficamente >> 

 1829BAo selecionar este botão, desaparecerá temporariamente esta caixa de diálogo e a 
zona atualmente em processo de retoque aparecerá rodeada com um retângulo de 
cor vermelha. Selecione o lado cuja posição deseja alterar com o botão primário do 
rato e de seguida selecione a sua nova posição com o botão secundário do rato. 
Durante este processo pode mover a estrutura ou fazer zoom para facilitar a 
operação. Também pode bloquear ou desbloquear a malha. Quando terminar, 
aparecerá a caixa de diálogo de retoque com os novos valores da zona. 

1830BMover >> Ao selecionar este botão, desaparecerá temporariamente esta caixa de diálogo e 
poderá reposicionar com o rato o grafismo da zona, do mesmo modo que com a 
função Resultados > Desenhos > Lajes Fung. Aligeiradas-Maciças > Mover 

Armadura. 

1831BAplicar Ao selecionar este botão redesenham-se os desenhos da laje com os valores atuais 
da caixa de diálogo (mesmo que estes valores não sejam definitivamente 
guardados até que se selecione o botão Guardar). 

1832BBloquear Se esta opção estiver selecionada, a zona atual (incluindo as suas armaduras) não 
se modificarão mesmo que se recalculem as armaduras da laje ou toda a estrutura. 
No ecrã (mas não em impressora ou DXF) aparecerá um cadeado vermelho sobre 
a armadura da zona indicando que está bloqueada. 



 
 

5159BNota importante: é preciso ter precaução ao bloquear as armaduras das zonas de distribuição, pois se 
modificar posteriormente as Ações ou os materiais da estrutura, as armaduras da zona podem não 
ser suficientes para resistir aos esforços atualizados da laje. 

Representação de textos nos desenhos 

5160BO desenho da série e da secção das barras da estrutura representa-se centrado em relação aos seus 
extremos. O programa modifica de forma automática o sentido de desenho dos textos a fim de que se 
possam ler na horizontal e desde o lado esquerdo do papel. 

5161BRepresenta-se o nome dos pórticos nos desenhos quando se encontra ativa a opção Desenhar Pórticos. 

5162BRepresenta-se o nome dos muros de cave nos desenhos quando se encontra ativa a opção 
Geometria>Muros de Caves>Desenhar Nome. 

5163BOs textos representam-se opacos para que se possam ler mais facilmente sem linhas sobrepostas. 

5164BRepresentação e impressão conjunta de DWG/DXF nos Desenhos 2D 

5165BÉ possível representar e imprimir o DWG/DXF associado a cada cota ou plano da estrutura simultaneamente 
com o desenho dessa cota ou plano. Para isso deve ter ativada a função Ajudas>Desenho-
Raster>Desenhar Desenho-Raster no momento de solicitar a visualização ou impressão do desenho 
desejado. 

Representação das seções 

Seções simples 

5166BNum desenho de um plano podem aparecer as barras em alçado (a barra está contida no plano do desenho 
e é vista desde o seu eixo Zp principal), planta (a barra está contida no plano do desenho e é vista desde 
o seu eixo Yp principal) ou em secção (a barra corta o plano do desenho). 

5167BA representação de uma barra em planta é um retângulo com largura igual à largura (B) da secção. 

5168BA representação de uma barra em alçado é um retângulo com a largura igual à altura (H) do perfil. Se a 
secção é em forma de I ou U, também se representa a espessura dos banzos. 



 

5169BA representação de uma barra em secção é o polígono resultante de cortar a barra pelo plano do desenho, 
tendo em conta que a barra pode formar um ângulo qualquer com esse plano. 

Seções de inércia variável 

5170BAs seções de inércia variável representam-se de forma idêntica, exceto se a representação em alçado for 
de forma trapezoidal em lugar de retangular, e também se representa a espessura dos seus banzos. 

Cortes transversais  

5171BAs funções do menu Resultados>Desenhos>Cortes permitem introduzir, modificar e eliminar cortes 
transversais nos planos de desenho que contenham lajes aligeiradas, fungiforme aligeiradas, lajes maciças 
e lajes de fundação. (ver capítulos 23 e 25  Resultados: Desenhos de paredes resistentes). 

Representação das seções das paredes resistentes 

5172BAmplia-se às paredes o critério de representação dos pilares nos desenhos, existindo diferentes 
representações se a parede continua, nasce ou morre nessa cota. 

5173BSe a parede continua a secção da mesma representa-se preenchida a cheio (negro), se nasce nessa cota 
sem existir parede debaixo a secção da mesmo aparecerá raiada, se a parede morre nessa cota a secção 
da mesma não terá preenchimento ou raiado algum, aparecendo em branco. 

Obtenção de Cortes verticais em desenhos de estruturas 

Linhas de cotas verticais 

Nos desenhos de seções verticais, introduz-se automaticamente uma linha de cotas vertical.  



 

Esta linha de cotas ativa-se e desativa-se na caixa de opções de “Resultados/Desenhos/Opções…”, com a 
opção “Desenhar linhas de cotas verticais em alçados”. 

 
O seu posicionamento pode ser modificado dentro do desenho com a função “Mover Tabela/Linhas de 

cotas verticais” 



 

 

Seções Verticais: Corte de elementos fora do plano 

Nos desenhos obtidos em planos verticais, o programa representa os elementos, barras, lajes e paredes 
que chegam ao plano, e que saem do plano. Desta forma consegue-se uma melhor interpretação da 
estrutura nos desenhos verticais. Todas as seções que se representam são calculadas automaticamente. 
Caso se modifiquem as dimensões dos elementos, é necessário voltar a realizar o cálculo do desenho para 
que inclua a informação atualizada.  



 

 



 

 

Na caixa de opções de desenhos “Resultados/Desenhos/Opções…” estão localizadas as novas opções 
para o desenho dos elementos nos cortes verticais. As opções são as seguintes: 

 

◼ “Desenhar elementos de atrás/chegam ao plano”. Esta opção permite que se representem no alçado 
vertical os elementos que chegam ao plano por detrás. Estes elementos representam-se com linha 
ponteada: 



 

Elementos que chegam representados ao plano com linha ponteada 

◼ “Desenhar elementos `frente/saem do plano”. Esta opção permite que se represente no alçado vertical 
os elementos que saem do plano. Estes elementos podem-se representar com linha contínua grossa, e 
ainda com preenchimento a cinza, consoante a opção “Preencher elementos secionados à frente”. 

  

Elementos que saem do plano, neste caso uma viga de maior altura que a laje. Opção “Preencher elementos 
secionados à frente” ativada ou desativada. 

 

IMPORTANTE. Se tem estruturas realizadas com versões anteriores, para visualizar as novas seções 
desta revisão é necessário recalcular os desenhos com a função "Resultados/Desenhos/Calcular 
plano/desenho” e preferencialmente utilizar a opção "Selecionar todos". 

  

 

 

 



 

 

 

 



Capítulo 19  

Cálculo de fundações 
 

Introdução 

5174BO programa  realiza o dimensionamento automático da fundação da estrutura calculada 

previamente com o programa . O programa permite calcular fundações formadas por sapatas 

isoladas, centradas, mediadoras e de esquina, unidas por lintéis de fundação, assim como sapatas 
conjuntas de até dois pilares. 

5175BO dimensionamento realiza-se a partir dos esforços resultantes do cálculo da estrutura, sem necessidade 
de interligação entre programas diferentes. O programa utiliza a geometria da estrutura calculada 
previamente, atribuindo aos nós da fundação as características geométricas dos pilares, como ângulos de 
rotação, e formas de posicionamento (pilares centrais, de fachada ou de canto), da estrutura. 

5176BUtilizam-se as mesmas rotinas gráficas de introdução e modificação próprias do para situar novos 

nós da fundação ou introduzir lintéis de fundação. 



 

 

5177BExiste liberdade na definição da geometria da fundação, com sapatas retangulares, lintéis de fundação de 
orientação não ortogonais, sapatas giradas, etc. 

5178BO programa recupera automaticamente as reações obtidas com  para realizar o pré-

dimensionamento e cálculo de todos os elementos da fundação. Também é possível a introdução direta 
das Ações sobre os elementos da fundação, com as funções próprias do programa . 

5179BA atribuição do pré-dimensionamento dos lintéis de fundação é opcional. Caso contrário, o programa pré-
dimensiona os lintéis. 

5180BA visualização da fundação realiza-se de forma conjunta com a estrutura, por níveis ou cotas de fundação, 
por planos ou globalmente, em qualquer projeção (planta, axonométrica ou cónica) e a qualquer escala, 
incluindo com as suas Ações e as suas dimensões. 

5181BObtêm-se diferentes saídas gráficas, como planos de armaduras de lintéis, e planos de localização dos nós 

da fundação, para impressora, plotter ou ficheiros DXF. Utilizam-se todas as opções de gráficos dos 
programas  e . 

5182BIgualmente  permite obter diversas listagens de resultados: 

◼ 7343BListagem de armaduras de lintéis de fundação. 

◼ 7344BListagem de sapatas: dimensões e armaduras. 

◼ 7345BListagem de Ações aplicadas sobre os elementos de fundação. 

◼ 7346BListagem de Ações: esforços transmitidos pela estrutura à fundação. 

5183BDepois de ter concluído o estudo do presente capítulo, o utilizador deverá ser capaz de : 

◼ 7347BIntroduzir e modificar os diferentes nós da fundação de uma estrutura. 



◼ 7348BDefinir os diferentes tipos de sapatas de cada nó da fundação, assim como os seus ângulos 
de rotação. 

◼ 7349BIntroduzir e eliminar lintéis de fundação, unindo nós da fundação definidos previamente. 

◼ 7350BDefinir o tipo de posicionamento dos lintéis introduzidos: a eixos ou a faces. 

◼ 7351BModificar as opções de cálculo que permitem controlar as variáveis do processo de cálculo que 
o programa desenvolve. 

◼ 7352BObtenção das diferentes saídas de resultados, gráficos e alfanuméricos, que proporciona o 
programa. 

◼ 7353BPodem-se introduzir sapatas isoladas e combinadas sem necessidade de ter criado 
previamente os nós, nem ter definido as condições de apoio. Para esse efeito deve-se ativar 
como plano de trabalho o plano da fundação e proceder da seguinte forma:  

7695BPara sapatas isoladas: deve-se selecionar a função Geometria>Sapata>Introduzir isolada e com o 
botão esquerdo do rato clicar em qualquer zona da janela em que não exista um nó, ou pressionar a 
tecla Esc. O cursor altera-se para um cursor com eixos e marcando com o botão direito do rato na 
posição onde se deseja introduzir a sapata, cria-se um novo nó com uma condição de encastramento 
atribuída, e uma sapata. 

7696BPara sapatas combinadas: deve-se selecionar a função Geometria>Sapata>Introduzir Combinada, 
e com o botão direito do rato marcar a posição do primeiro nó; posteriormente, com o botão direito 
marca-se o segundo nó, criando-se ambos os nós com uma condição de encastramento atribuída, e a 
sapata combinada. 

Sistema de eixos. Coordenadas 

5184BO programa  utiliza o mesmo sistema de eixos gerais que o programa . Cada uma das 

sapatas tem um sistema de eixos local [XI, YI, ZI], formado por um sistema de eixos paralelos ao Xg, Yg 
e Zg que passam pelo nó. 

5185BDado que as sapatas podem estar rodadas relativamente ao eixo Yl, define-se também um sistema de 
eixos principal, resultante de aplicar uma rotação sobre os eixos locais da sapata. O sistema de eixos 
principal é o utilizado para expressar as dimensões e armaduras das sapatas. Evidentemente, quando o 
ângulo de rotação entre o sistema de eixos local e principal é nulo, ambos os sistemas de eixos coincidem. 

Conceitos de cálculo 

Cálculo da tensão admissível 

5186BPara efeito de calcular que a tensão resultante na base da fundação é menor que a admissível, o programa 
considera que os esforços atuam sobre a fundação não majorados. Quando se utilizam as reações obtidas 
no cálculo de esforços, o programa aplica a cada hipótese de ação o coeficiente correspondente. 

5187BO programa considera a resultante de cada uma das combinações. 

5188BNo caso da sapata centrada com ação vertical e sem momento, considera-se um diagrama de distribuição 
de pressões debaixo da sapata retangular e uniforme. 

5189BNo caso da sapata centrada com a atuação de ação vertical e momentos e no caso da sapata de esquina 
ou mediadora, com a atuação de ação vertical e/ou momentos, considera-se um diagrama de distribuição 
de tensões triangular ou trapezoidal, dependendo a sua forma da relação de excentricidades dos 
momentos. 



 

5190BPara o cálculo da máxima tensão debaixo da fundação, no caso de sapatas isoladas, o programa utiliza 
três tipos de expressões, correspondentes a outras tantas possíveis situações da resultante de Ações sobre 
a fundação. O programa considera o peso próprio da fundação na altura de comprovar a tensão máxima 
na base. As três zonas possíveis são: 

ZONA I 

7697BPara excentricidades com o ponto de aplicação da resultante dentro do núcleo central de inércia da 
sapata. A tensão máxima calcula-se pela expressão: 
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7698Bonde, 

1833B max  é a tensão máxima sob a base da sapata. 

1834BN  é a ação vertical. 

1835Baa  é o lado da sapata paralelo ao eixo X. 

1836Bbb  é o lado da sapata paralelo ao eixo Z. 

1837Bex, ez  são as excentricidades produzidas pela aplicação excêntrica da ação vertical e pelos 
momentos.  

7699BNote-se que o núcleo central de inércia define-se como a zona losangular situada no centro da 
fundação, de eixos principais aa/3 e bb/3, onde todos os pontos interiores de coordenadas ex e ez 
satisfazem a condição: 

 

5191BZONA II 

7700BUm determinado conjunto de Ações tem a sua resultante na ZONA II, quando a excentricidade 
resultante de Ações e momentos se situa dentro de uma das quatro zonas retangulares definidas nas 
esquinas da sapata, e de dimensões aa/4 por bb/4. 

7701BNeste caso a tensão máxima na base da sapata calcula-se através de:  
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7702Bonde, 

1838B max  é a tensão máxima sob a base da sapata. 

1839B adm  tensão máxima admissível. 

1840BN  é a ação vertical. 

1841Baa  é o lado da sapata paralelo ao eixo X. 

1842Bbb  é o lado da sapata paralelo ao eixo Z. 

1843Bex, ez  são as excentricidades produzidas pela aplicação excêntrica da ação vertical e dos 
momentos.  

7703BA condição que devem satisfazer simultaneamente as duas excentricidades ex e ez é: 
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5192BZONA III 



7704BUm determinado conjunto de Ações tem a sua resultante na ZONA III, quando a excentricidade 
resultante de Ações e momentos se situa dentro da zona não definida como zona I e zona II definidas 
nas esquinas da fundação, e de dimensões aa/4 por bb/4. 

7705BA condição que devem satisfazer simultaneamente as duas excentricidades ex e ez é: 
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7706BA máxima tensão sob a fundação calcula-se segundo os ábacos de H-J. Plock. 

7707BEm Zona I, II e III admite-se um valor máximo de 1,25adm, se N/(aa bb)<adm. 

7708BSe a tensão máxima obtida é maior que a tensão admissível do terreno, o programa aumentará o valor 
dos lados da sapata, sempre que estes não superem o lado máximo definido nas opções de cálculo. 

Tensão máxima em sapatas com lintéis de fundação 

5193BQuando duas sapatas estão unidas por um lintel de fundação, o programa analisa o conjunto sapata-lintel-
sapata independentemente de alguma das sapatas se encontrar unida com outra sapata mediante um 
lintel. A análise deste conjunto não considera interações com outros conjuntos sapata-lintel-sapata. 

5194BO conjunto de sapatas e lintel de fundação analisa-se como uma viga invertida, com ação contínua igual 
à resultante da pressão do terreno nas duas sapatas, e com apoios nos pilares. Comprova-se que a tensão 
sob as duas sapatas não supere a tensão admissível do terreno. 

5195BNo caso de em alguma das duas sapatas, ou nas duas, a tensão seja maior que a admissível do terreno, 
o programa aumentará as dimensões da sapata. 

5196BA listagem de Fundação>Sapatas... amplia-se incluindo: 

◼ 7354BA tensão máxima de trabalho do terreno. 

◼ 7355BA resistência do terreno fixada nas opções (ou calculada no caso da normativa do México D. 
F., quando nas opções de cálculo da fundação se fixa que a resistência deve ser calculada 
pelo programa). 

◼ 7356BOs coeficientes de segurança ao deslizamento e derrubamento, caso se tenham realizado 
essas comprovações. 

Cálculo de sapatas Conjuntas  

5197BConsidera-se a opção Tipo de Sapata para a comprovação da relação a/h (aba/altura) para a escolha da 

altura e das condições de rigidez que devem cumprir as dimensões da sapata: vão, largura e altura. 

5198BOu seja, no pré-dimensionamento das dimensões das sapatas conjuntas calculam-se os seus valores a fim 
de que possam ser consideradas como rígidas. Portanto, estabelecem-se duas condições diferentes de 
rigidez que devem cumprir as suas dimensões. 

5199BUma das condições, já considerada anteriormente, é: 

5200BVão Central 
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5201BVãos Laterais  
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7709Bonde,  

1844BE  é o módulo de elasticidade do betão. 

1845BI  é o momento de inércia da secção. 

1846BK  é a rigidez do terreno, do menu de opções de fundação. 

1847BB  é a largura, ou dimensão perpendicular da sapata. 

5202BA outra condição é o tipo de sapata. 

5203B  toma para a altura, o maior valor que obtiver das duas condições. Foi considerado interessante 

introduzir esta comprovação já que é um parâmetro controlável pelo projetista no programa, na parte 
referente às sapatas. Os cálculos realizados até agora podem considerar-se válidos, ainda que em alguns 
casos a altura obtida fosse inferior ao das outras sapatas. Para o cálculo da flexão transversal, a sapata 
divide-se em cinco tramos, determinados ao considerar uma área delimitada pelo valor da altura da sapata 
e cada lado dos dois pilares. 

1848BTRAMO 1  A sua extensão é desde o bordo da sapata até uma linha vertical separada da altura da 
sapata da face exterior do primeiro pilar. 

1849BTRAMO 2  É a área situada debaixo do primeiro pilar, de largura igual a duas vezes a altura da sapata. 

1850BTRAMO 3  É a área compreendida entre os dois pilares, de largura igual à sua separação menos duas 
vezes a altura da sapata. 

1851BTRAMO 4  Da mesma forma que o segundo tramo, situa-se debaixo do segundo pilar, tendo como 
largura duas vezes a altura da sapata. 

1852BTRAMO 5  Do mesmo modo que o tramo 1, é compreendido entre uma linha à distância da altura da 
sapata medida desde o pilar, até ao bordo da sapata. 

5204BPara o cálculo da armadura longitudinal nos tramos 2 e 4, considera-se uma hipótese de consola de 
comprimento igual ao maior dos vãos em sentido transversal. Nos tramos 1, 3 e 5 coloca-se uma armadura 
que cubra ao menos um momento igual a 20% do longitudinal, respeitando as percentagens de armaduras 
mínimas. 

5205BPara a comprovação da armadura transversal calculam-se dimensões tais que não seja necessário a 
colocação de estribos. 

5206BAlém das condições de rigidez expressas anteriormente, considera-se a opção Tipo de Sapata para a 
comprovação da relação a/h (aba/altura), para a escolha da altura da sapata. 

Comprovação ao deslizamento  

5207BPode ativar-se, para as sapatas que se queira, a comprovação ao deslizamento, quer sejam sapatas 
isoladas ou sapatas conjuntas. 

5208BA comprovação ao deslizamento de sapatas permite considerar de forma opcional o impulso passivo. A 
comprovação realiza-se seguindo os critérios da norma NBE-AE-88, Artigo 8.7. Segurança ao deslizamento. 
O valor Profundidade da parte superior da sapata somado à altura da sapata permite determinar a 
profundidade da base da sapata, tendo em conta que se desprezará o impulso passivo da capa superior 
do terreno até uma profundidade de 1 metro. 

5209BNa comprovação ao deslizamento consideram-se, para distintas combinações, as forças horizontais e os 
impulsos passivos de cada lado da sapata, atuando de forma independente nos eixos X e Z da sapata. 



Realiza-se ainda a comprovação com a força resultante e com o impulso resultante projetado sobre o vetor 
da resultante das forças. 

 

5210BA comprovação ao deslizamento é opcional, e pode ativar-se particularmente para as sapatas que se 
pretenda atribuir opções de cálculo particularizadas. 

Comprovação ao derrubamento 

5211BPode ativar-se a comprovação ao derrubamento das sapatas que pretendamos, quer sejam sapatas 
isoladas ou sapatas conjuntas.  

5212BA comprovação ao derrubamento verifica que o Momento de Derrubamento Md, é menor que o Momento 

Estabilizador do Derrubamento Me, multiplicado por um coeficiente de segurança ao derrubamento de 
valor 1.5, segundo a equação:  

  

5213BO programa considera as diversas combinações de Ações e calcula o Momento de Derrubamento Md de 
cada combinação como a soma dos momentos atuantes no pilar mais o momento produzido pelas forças 
horizontais, majorados, supondo que estão aplicadas num ponto a uma altura igual a 2/3 da altura da 
sapata, nos eixos da sapata X e Z independentemente. 

5214BO Momento Estabilizador ao Derrubamento Me, calcula-se somando as forças verticais em hipóteses 0, 
cargas permanentes, e o peso próprio, sem majorar, e supondo que estão aplicadas no centro de gravidade 
da sapata. 

5215BO coeficiente de segurança ao derrubamento pode ser fixado pelo utilizador. No capítulo 19.- Comprovação 

ao derrubamento especifica-se um coeficiente de valor constante 1.5. Este coeficiente é definido entre os 
valores 0.5 e 5. O valor habitual é de 1.5. 

5216BO programa multiplica a maioria de Ações desfavoráveis ao derrubamento pelo coeficiente apropriado 
(dependendo da norma 1.5 ou 1.6), e a maioria das Ações estabilizadoras ao derrubamento por 0.9, já 
que são Ações de efeitos favoráveis. Caso se considere que os coeficientes de majoração de Ações 
favoráveis e desfavoráveis são suficientes para garantir a segurança ao derrubamento, pode definir-se na 
caixa de diálogo o valor 1.0.  

Cálculo estrutural das sapatas 

5217BO programa realiza as seguintes comprovações em cada uma das sapatas: resistência à flexão, ao 
transverso, comprovação da aderência e a resistência ao punçoamento. Considera os aspetos referentes 
a sapatas recolhidos nas distintas regulamentações. Ver anexos correspondentes. 



 

Lintéis de fundação 

5218BConsidera-se a armadura dividida em duas filas, separadas pelas distâncias mínimas regulamentares, 
sendo todos os diâmetros da armadura longitudinal iguais em cada uma das faces, e constantes a todo o 
comprimento do lintel. 

5219BQuando duas sapatas estão unidas por um lintel, o programa analisa o conjunto sapata-lintel-sapata 
independentemente de alguma das sapatas se encontrar também unida com outra sapata mediante outro 
lintel. A análise deste conjunto não considera interações com outros conjuntos. 

5220BO conjunto de sapatas e lintel analisa-se como uma viga invertida, com ação contínua igual à resultante 
da pressão do terreno nas duas sapatas, e com apoios nos pilares. Comprova-se que a tensão sob as duas 
sapatas não supere a tensão admissível do terreno. 

Introdução de Ações. 

5221BO programa permite introduzir Ações diretamente sobre os lintéis e sobre as sapatas. As Ações introduzidas 
sobre os lintéis não se consideram no cálculo de esforços da estrutura; utilizam-se exclusivamente para o 
cálculo dos lintéis de fundação. As Ações introduzidas sobre as sapatas, são Ações introduzidas sobre nós 
da estrutura, e, portanto, são incluídas no valor das reações depois de realizado o cálculo. 

5222BDeve-se ter em conta que o programa  pode realizar o cálculo da fundação independentemente 

de se ter realizado previamente o cálculo da estrutura ou não. No caso de pedir o cálculo da fundação sem 
ter previamente calculada a estrutura, o programa toma como Ações sobre a fundação as Ações aplicadas 

diretamente nas sapatas e nos lintéis de fundação. 

5223BA forma geral de utilização do programa  é realizar previamente o cálculo da estrutura, para 

posteriormente definir as sapatas e lintéis e passar ao cálculo com as reações obtidas pelo programa. 

Menu Sapatas 

5224BNo , o menu de definição dos dados referentes às sapatas encontra-se no menu 

Geometria>Sapatas. As sapatas definem-se sempre associadas a um nó da estrutura. 

 

Introduzir Sapatas Isoladas 

5225BA função Geometria>Sapata>Introduzir isolada permite definir sapatas na estrutura. É aconselhável 
definir um plano de trabalho, geralmente um plano a cota dada, para selecionar unicamente os nós 
incluídos nessa cota. Podem-se introduzir sapatas isoladas e conjuntas sem necessidade de ter de criar 



previamente os nós, nem ter de definir as condições de apoio. Para isso deve-se ativar como plano de 
trabalho o plano de fundação e proceder da seguinte forma:  

◼ 7357BPara sapatas isoladas: deve selecionar a função Geometria>Sapata>Introduzir isolada e com 
o botão esquerdo do rato marcar em qualquer zona do ecrã onde não exista um nó, ou 

pressionar . O cursor modifica-se para um cursor com eixos, marcando em seguida com o 

botão direito do rato a posição onde se deseja introduzir a sapata, é criado um novo nó com 
uma condição de encastramento designada, e uma sapata. 

◼ 7358BPara sapatas conjuntas: deve selecionar a função Geometria>Sapata>Introduzir Conjunta, e 
com o botão direito do rato marcar a posição do primeiro nó; posteriormente, com o botão 
direito marca-se o segundo nó, criando-se ambos os nós com uma condição de encastramento 
designada, e a sapata conjunta. 

5226BUma vez introduzida a sapata isolada, o programa desenha à volta do nó um símbolo da definição efetuada. 
A sapata introduzida toma automaticamente a forma de posicionamento que tinha a vertical de pilares do 
ponto da fundação. Portanto, é interessante definir, previamente à introdução de nós da fundação, o 
posicionamento dos pilares: de esquina, de fachada ou centrados, mediante o menu 
Geometria>Barras>Posicionamento.... É possível mudar o posicionamento da sapata com a função 
Geometria>Sapatas>Posicionamento..., posteriormente à definição da sapata. 

5227BO programa permite que não exista correspondência entre o posicionamento de uma sapata e o da vertical 
de pilares, permitindo a representação de planos com diferente posicionamento. Quando se modifica o 
posicionamento de uma sapata, a vertical de pilares adota o mesmo posicionamento; mas quando se 
modifica o posicionamento do pilar, o programa não modifica o da sapata. 

Introduzir Sapatas Conjuntas 

5228BO programa  permite realizar o cálculo da sapata conjunta comum a dois pilares. Para a sua 

definição é preciso assinalar graficamente os dois nós que formam parte da sapata. Do mesmo modo que 
as sapatas isoladas, é necessário que os nós tenham uma condição de apoio diferente de livre. Se algum 
dos nós está definido como sapata isolada, o programa transforma-o em sapata conjunta. 

5229BO programa determina o ângulo de rotação da sapata a partir dos eixos gerais, de forma que o eixo 
longitudinal da sapata combinada passe pelos dois nós selecionados. 

5230BO programa representa em cores diferentes os dois nós que formam parte da sapata conjunta: 

1853BNó AZUL  É o primeiro nó selecionado na introdução, e é o nó principal da sapata. A ele se referem 
diferentes operações e resultados, como tipo de posicionamento, listagem de 
armaduras... 

1854BNó VERMELHO  É o segundo nó selecionado na introdução da sapata combinada. 

5231BÉ possível definir diferentes tipos de posicionamento das sapatas combinadas. Deve-se ter em conta que 
nem todos os tipos de posicionamentos são possíveis, dada a necessidade de que se satisfaça a condição 
de que os dois nós se localizem dentro da sapata conjunta. 

5232BNão é possível aplicar a função de Girar... do menu Geometria>Sapatas, já que o ângulo vem implícito 
pela posição dos nós. 

5233BO número da sapata utilizado para a sua identificação em listagens e gráficos, é o mesmo que o número 
do nó. 



 

Eliminar Sapatas 

5234BCom esta função é possível eliminar sapatas da fundação. Não se elimina o nó, só a sua condição de 
sapata. Portanto, perdem-se os resultados do cálculo da fundação mas não os do cálculo da estrutura, se 
estes existirem. Para eliminar uma sapata conjunta é preciso selecionar o nó principal, o representado na 
cor azul. 

Posicionamento de Sapatas 

5235BA função Posicionamento... do menu Geometria>Sapatas permite modificar o posicionamento das sapatas 
introduzidas. O posicionamento fixado com esta função considera-se no cálculo da sapata, pelo que quando 
se modifica algum posicionamento perdem-se os cálculos da fundação. 

5236BO processo é o seguinte: 

◼ 7359BSe deseja fixar o eixo de posicionamento no eixo da peça, no centro de uma das faces ou 
numa das esquinas, assinale com o rato o ponto desejado na parte superior direita da caixa. 

◼ 7360BSe deseja deslocar o eixo de posicionamento uma determinada distância de um dos nove 
pontos anteriores, selecione o tipo de deslocação que deseje e a distância: 

1855BÀ face a  Com esta opção poderá deslocar o eixo de posicionamento à distância que se fixe desde 
o centro de uma face (por exemplo, o ponto situado a uma distância d do ponto 3, na 
figura adjunta). 

1856BAo eixo a  Com esta opção poderá deslocar o eixo de posicionamento à distância que se fixe desde 
o centro da peça (por exemplo, o ponto situado a uma distância d do ponto 1, na figura 
adjunta). 

1857BAo canto a  Com esta opção poderá deslocar o eixo de posicionamento a distância que se fixe desde 
uma das esquinas (por exemplo, o ponto situado a uma distância d e d’ do ponto 6, na 
figura anexo). 

 



 

5237BEm ambos os casos, selecionar seguidamente a sapata ou sapatas que vão ter este tipo de posicionamento. 

◼ 7361BPressionando o botão direito do rato poderá mudar o posicionamento da sapata ou sapatas 

selecionadas, de modo correlativo e rotativo, desde o valor escolhido. O posicionamento fixado 
em cada momento, é visualizado no ecrã. 

◼ 7362BPressionando o botão esquerdo do rato fora da janela aceita-se o posicionamento selecionado. 
Aparece de novo a janela de posicionamento. Quando se pressiona Cancelar, termina-se a 
função. Quando se pressiona Sim, repete-se o mesmo processo com outra sapata. 

7710BA modificação do posicionamento significa a perda do cálculo da fundação. É possível definir diferentes 
tipos de posicionamento das sapatas combinadas. Há que ter em conta que nem todos os tipos de 
posicionamento são possíveis, dada a necessidade de que se satisfaça a condição de que os dois nós 
se localizem dentro da sapata conjunta. 

5238BO conceito de posicionamento em sapatas, em relação com o dos pilares que suportam, foi generalizado 
para abranger a totalidade dos casos que possam ocorrer. Ou seja, foram definidos critérios de sucessão 
de posicionamentos, utilizáveis a partir de duas opções da caixa de Geometria>Sapata> 

Posicionamento..., e que consistem no seguinte: 

◼ 7363BO posicionamento atribuído aos pilares NUNCA modifica automaticamente o das sapatas que 

os sustentam. 

◼  7364BDe forma OPCIONAL o posicionamento atribuído às sapatas pode modificar o dos pilares, 
sempre que esteja selecionada a opção Modificar posicionamento do pilar na caixa de 
Geometria>Sapata >Posicionamento... 

◼ 7365BSe desejar que as sapatas se centrem automaticamente com o eixo físico real dos pilares, tem 
que se ativar a opção Autocentrar com pilar na caixa de Geometria>Sapata> 

Posicionamento..., e, além disso, tem que se cumprir simultaneamente as seguintes 
condições:  

7711BO posicionamento da sapata não é de canto . 

7712BA sapata não tem definido posicionamento a uma distância da secção. 

7713BEm caso de posicionamento À face só se poderá centrar numa direção. 



 

7714BPré-definido esta opção está ativada na caixa de opções. 

Girar Sapatas 

5239BA função Geometria>Sapatas>Girar... permite definir o ângulo de rotação entre o sistema de eixos local 
e principal da sapata. O sistema de eixos local é paralelo aos eixos gerais Xg e Zg; o sistema de eixos 
principais é o obtido a partir de uma rotação de valor dado, em graus, medida desde o eixo Xlocal ao 
Zlocal. 

5240BEsta função permite definir sapatas com um ângulo de rotação relativamente aos eixos Xg e Zg. Ao 
introduzir uma sapata sobre um nó, o programa atribui à sapata, de forma automática, o valor do ângulo 
de rotação que tem a barra que incide no nó. Desta forma, só é preciso introduzir o ângulo das sapatas 
que tenham variação relativamente ao pilar. 

5241BA modificação do ângulo de rotação significa a perda do cálculo da fundação. 

 

Dar Nome a Sapatas 

5242BEsta função permite atribuir um conjunto até quatro caracteres alfanuméricos como nome de uma sapata. 
Ao introduzir uma sapata sobre um nó, o programa atribui à sapata, de forma automática, o número e o 
nome do pilar que incide no nó. 

Opções de representação 

5243BO programa permite ativar e desativar diversas opções de desenho que contêm informação gráfica sobre 
as sapatas. As opções disponíveis são: 

1858BOpção Descrição 

1859BDesenhar Dimensão  Representa-se de forma numérica o valor de largura, comprimento e altura de cada 
sapata calculada. 

1860BDesenhar Sapata  Representa-se o desenho da sapata; se está calculada com as suas verdadeiras 
dimensões; se não está calculada, com um símbolo à volta do nó. 

1861BDesenhar Eixos  Representam-se os eixos locais e principais de cada uma das sapatas. 

1862BDesenhar Nome  Representa-se o nome das sapatas, introduzidas com a função Dar Novo Nome.... 



Vigas de Fundação 

5244BÉ permitida a possibilidade de definir tipos de ligação nas vigas de fundação (inclusive ligações elásticas). 
As ligações articuladas não centram a ação nem momentos do nó, calculando-se a sapata como sem travar. 
Para dotar uma viga de fundação de um determinado tipo de ligação deve utilizar a função 
Geometria>Barra>Tipo de ligação, definir o tipo de ligação desejado e selecionar posteriormente de forma 
gráfica a viga de fundação onde se pretende atribuir. O tipo de ligação atribuído pode visualizar-se através 
da função Geometria>Barra>Desenhar>Desenhar ligação ou analisada através da função 

Geometria>Barra>Analisar. 

Lintéis de fundação 

5245BO menu de definição dos dados referentes aos lintéis de fundação encontra-se no menu Geometria>Lintéis 

Fundação. 

5246BOs lintéis de fundação são elementos com as mesmas propriedades das outras barras da estrutura, exceto 
que não se consideram no cálculo de esforços da estrutura. É possível introduzir Ações em lintéis, assim 
como atribuir-lhes um pré-dimensionamento. 

Lintéis de Fundação por ...>Por Dois Nós e ...>Por N Nós 

5247BAs funções Geometria>Lintéis Fundação>Por Dois Nós e Geometria>Lintéis Fundação>Por N Nós 

permitem introduzir um lintel de fundação entre dois nós. Os nós devem de ser nós da fundação, portanto, 
a operação de introdução de sapatas deve-se realizar anteriormente à introdução dos lintéis. 

5248BA operacionalidade destas funções são idênticas às correspondentes funções do submenu Geo-

metria>Barras. 

5249BA introdução de lintéis de fundação supõe a perda do cálculo da fundação, mas não supõe a perda dos 
resultados de esforços da estrutura. 

Eliminar Lintel 

5250BEsta função elimina um lintel de fundação. A eliminação de lintéis de fundação supõe a perda do cálculo 
da fundação, se estava calculada previamente, mas não supõe a perda dos resultados de esforços da 
estrutura. 

Posicionamento dos lintéis 

5251BEsta função permite definir a relação entre o eixo utilizado para o cálculo do lintel, e o eixo real de 
construção. A sua operacionalidade é idêntica à comentada na função Barras>Posicionamento, a cujo 
ponto deste manual remetemos. 

5252BSe um lintel de fundação está calculado, e está ativa a opção Desenhar Secção do submenu Lintéis 

Fundação, o programa desenha interactivamente os diferentes tipos de posicionamento, conforme se vão 
modificando. 

5253BA modificação do posicionamento dos lintéis de fundação não supõe a perda do cálculo da fundação. 



 

...>Fazer Lintéis Fundação. ...>Fazer Barra 

5254BEstas funções permitem converter barras da estrutura em lintéis de fundação, e vice-versa. Quando se 
utiliza a função Fazer Lintéis Fundação, os dois nós da barra selecionada devem ter sapatas. Lembramos 
a condição expressa no ponto de definição de lintéis de fundação. Quando se utiliza a função Fazer Barra, 
converte-se um lintel de fundação numa barra da estrutura. A utilização de qualquer destas funções leva 
a perda do cálculo da estrutura e da fundação. 

Desenhar Secção 

5255BA opção Desenhar Secção repõe o desenho da largura dos lintéis de fundação na sua verdadeira dimensão. 
Se a opção está desativada, os lintéis de fundação representam-se a cores. 

Cálculo da fundação 

5256BO menu Cálculo>Fundações tem todas as funções para a realização do cálculo da fundação. 

5257BO programa  pode realizar o cálculo da fundação independentemente de se ter realizado ou não 

o cálculo da estrutura. No caso de pedir o cálculo da fundação sem ter previamente calculado a estrutura, 
o programa toma como Ações sobre a fundação as Ações aplicadas diretamente nas sapatas e nos lintéis 
de fundação. 

5258BO procedimento geral de trabalho com o programa  é: 

◼ 7366BDefinição da geometria, Ações e pré-dimensionamento da estrutura. 

◼ 7367BDefinição dos elementos de fundação: sapatas e lintéis. 

◼ 7368BSe não se realizou na primeira etapa, definir a forma de posicionamento dos pilares, a fim de 
que as sapatas tomem o posicionamento de acordo com o pilar. 

◼ 7369BCálculo de esforços. 

◼ 7370BO cálculo de armadura das barras da estrutura. 

◼ 7371BCálculo da fundação. 
 

  

2430BNota 

2431B 
5259BSe depois de calcular os esforços da estrutura se forem introduzidas ou eliminadas 
sapatas ou vigas, perdem-se os cálculos efetuados 



  

Opções de cálculo 

 

5260BNa caixa de diálogo Opções de Comprovação da função Cálculo>Fundações>Opções introduzem-se as 
seguintes opções: 

1863BOpção Descrição 

1864BLintéis: Armadura Lintéis  Definem-se os diâmetros mínimos e máximos a utilizar pelo programa para 
compor a área de aço necessária. 

1865BLintéis: Estribos  Definem-se os diâmetros mínimos e máximos a utilizar na armadura 
transversal dos lintéis de fundação. 

1866BLintéis: Largura Mínima  Define-se o valor inicial da largura, a utilizar no pré-dimensionamento dos 
lintéis de fundação. 

1867BVigas: Forma de Crescimento Define-se como forma de crescimento a máxima diferença entre a largura 
e a espessura. Esta opção é utilizada pelo programa para determinar o 
prédimensionamento das vigas. 

1868BSapatas: Forma  O programa permite fixar um critério único para o pré-dimensionamento 
dos lados das sapatas. As sapatas prédimensionam-se sempre na 
proporção 2:1. Os critérios possíveis são: quadradas, conforme a 
magnitude dos momentos fletores ou conforme alguma das proporções de 
lados disponíveis no programa. 

1869BCapacidade estrutural Permite definir um coeficiente de segurança a aplicar às combinações de 
Ações a partir das quais se calcula a armadura das fundações (disponível 
para qualquer normativa salvo a do México D.F.). Em versões anteriores 
tomava-se o maior coeficiente de majoração de todos os dispostos nos 
campos de coeficientes de majoração por hipóteses para betão. O 
coeficiente especificado utiliza-se também para o cálculo das armaduras 
das vigas sapatas. 



 

1870BArmadura longitudinal  Definem-se os diâmetros mínimos e máximos que utiliza o programa para 
compor a área de aço necessária nas sapatas. 

1871BSeparações mínimas  Definem-se os valores, em mm, das separações mínimas admissíveis entre 
armaduras de lintéis e sapatas. 

1872BRecobrimento  Valores do recobrimento de sapatas e lintéis, em mm  

1873BComprovação ao derrubamento Pode ativar-se comprovação ao derrubamento das sapatas que 
interessem, sejam sapatas isoladas ou sapatas conjuntas. É possível 
indicar coeficientes de segurança diferentes para as Ações estabilizadoras 

e desestabilizadoras na comprovação ao derrubamento (disponível para 
qualquer regulamentação). 

1874BComprovação ao deslizamento Pode ativar-se a comprovação ao deslizamento das sapatas que 
interessem, sejam sapatas isoladas ou sapatas conjuntas. É possível 
designar um coeficiente redutor de impulso passivo a considerar na 
comprovação ao deslizamento (disponível para qualquer regulamentação). 

1875BResistência do terreno  É possível introduzir a tensão admissível do terreno em kg/cm2 o MPa. Ou 
indicar que o programa calcule de forma automática segundo indicações 
de CTE. 

1876BCoeficiente de balastro  Introduz-se o seu valor em kg/cm3  ou MPa/m, para placa de 30x30cm. 

1877BSapatas: Tipo  O programa permite ao utilizador definir o tipo de sapata no qual quer 
calcular as sapatas. Os tipos possíveis são, Tipo I, II, III e em bloco. Se o 
programa não pode dimensionar uma fundação no tipo introduzido, passa 
automaticamente para aquele que lhe permita aumentar a altura. 

1878BComprovar esperas pilar  Permite comprovar se a altura da sapata permite introduzir o comprimento 
de amarração necessária para o pilar. No caso em que esta opção se 
encontre ativada, e não se tenha calculado a armadura dos pilares, o 
programa avisará desta circunstância através de uma mensagem. 

1879BAltura Constante  Esta opção permite fixar uma altura constante a distintas sapatas simples. 
O programa calcula a armadura necessária para a altura determinada, 
realizando as comprovações referentes ao tipo de sapata resultante. 

1880BMódulo (Altura) Pode definir-se um módulo tal, que a altura final da sapata seja múltiplo 
desse módulo. Deste modo é possível conseguir um número reduzido de 
diferentes alturas de sapata na obra. 

1881BForma das sapatas isoladas É possível definir de maneira independente para sapatas de canto ou 
excêntricas à face e resto das sapatas, a forma final que vão apresentar 
depois do cálculo. 

1882BVãos simétricos em sapatas combinadas  

 1883BSe ativar esta função o programa disporá o vão simétrico em sapatas 
combinadas relativamente aos pilares existentes. Funcionavam assim, 
versões muito antigas do programa. Se desativar, os vãos serão definidos 
de forma a que a resultante das reações dos pilares se situe o mais 
próximo possível do baricentro da sapata, o que em general origina um 
menor tamanho da sapata. 

1884BLados mínimo e máximo Define-se o intervalo de dimensões para os lados das sapatas. 

1885BMódulo (lado) Pode definir um módulo, para que a dimensão de qualquer lado da sapata 
seja múltiplo desse módulo, desta forma é mais simples uniformizar o 
tamanho final das mesmas. 



  

5261BQuando se utiliza a regulamentação portuguesa REBAP, é permitido o diâmetro de 10mm como diâmetro 
mínimo a utilizar no cálculo de armadura de sapatas. O valor de armadura mínima que se utiliza é de 
10//20cm, para todos os tipos de sapatas que se utilizarem, Tipo I, II, III ou em bloco. 

No cálculo de sapatas isoladas permite-se ainda considerar o terreno lateral nas comprovações de 
afundamento e derrubamento, através do método de Sulzberger. Este método está especialmente 
otimizado para o caso em que a carga vertical é pequena e o momento de derrubamento é elevado, como 
ocorre em faróis, postes de eletricidade, comunicações ou sinalização. 

Nestes casos é habitual a utilização de sapatas de base pequena porém com altura considerável, para 
mobilizar a maior quantidade possível de impulso passivo nos lados da sapata com o menor volume de 
betão possível. 

Uma descrição geral do método pode encontrar-se em: Maciejewski, Tadeo, 1964. Cálculo de fundaciones 
para líneas de transmisión de energía eléctrica con el método de Sulzberger. Revista Electrotécnica, marzo 
– abril 1964 (Argentina). 

O método baseia-se em: 

◼ A sapata inclina-se de um ângulo   arctan (0,01) = 034’23” = 0,010 rd 

◼ A tensão do terreno é proporcional ao balasto e ao deslocamento:  = K·s. 

◼ O coeficiente de balasto cresce linearmente com a profundidade (é zero em superfície) e pode ser 
diferente em horizontal e vertical. 

◼ O poço é suposto a girar com o eixe situado a 1/3 de sua altura (ponto O da figura). 

◼ O momento resistente e as tensões no terreno serão 

𝑀𝑅𝑑𝑣 = 𝑀𝑠 +𝑀𝑏 

𝑀𝑠 =
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◼ As tensões reais finais calculam-se com a rotação  real igual a: 

tan  = (Mvuelco/Mresistente)·0,01 

Sendo 

b largura da fundação 

P carga vertical 

  ângulo de rotação da fundação 

Ct coeficiente de balasto horizontal (à cota t) 

Cb Coeficiente de balasto vertical 



Sobre este critério geral, o programa realiza certas adaptações: 

◼ De acordo com as opções definidas e a norma selecionada, considera-se também o caso em que o 
balasto não aumente com a profundidade e que seja maior que zero na face superior da fundação. 

◼ As tensões horizontais no terreno limitam-se ao máximo impulso mobilizável em cada cota (com os 
critérios que a norma selecionada fixe na comprovação de deslizamento). 

 

7372BAparece um separador Terreno onde é possível indicar as características do terreno onde assenta a 
fundação (só é utilizado para a regulamentação CTE). Poderá selecionar-se qualquer terreno dos existentes 
na base de dados do terreno do programa ou então definir qualquer dado do mesmo de forma 
independente.  

7715BEstes dados utilizar-se-ão para avaliar a carga de afundamento do terreno (caso se indique ao programa 
que a calcule de acordo com o CTE) e a segurança ao deslizamento da fundação. 



 

 

7716BAlém das características do terreno especificadas em epígrafe Base de dados de Terrenos deste manual, 
este separador apresenta as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Pressão Vertical efetiva do terreno  

 1886BPermite definir a pressão vertical efetiva do terreno em MPa ou Kgf/cm2 na cota da 
parte superior da sapata existente não devidas à estrutura, que se utiliza para o 
cálculo da tensão admissível do terreno. Em normas distintas da Espanhola (CTE) e 
México D.F. este valor não se utiliza. 

Coeficiente de resistência ao afundamento do terreno 

 1887BPermite definir o fator de resistência ao afundamento do terreno que se utiliza para 
o cálculo da tensão admissível do terreno. Em normas distintas da Espanhola (CTE) 
e México D.F. este valor não se utiliza. 

Profundidade da parte superior da sapata 

 1888BPermite definir a profundidade da parte superior da sapata em cm. que se utiliza para 
o cálculo da tensão admissível do terreno (Normas Espanha-CTE e México D.F.) e 
para avaliar o impulso passivo na comprovação ao deslizamento. 

5262BNível freático Permite indicar a existência do nível freático ou não no terreno e, no caso de existir, 
a cota em valor absoluto do mesmo. 



Altura mínima das sapatas 

5263BA altura mínima das sapatas isoladas e combinadas e igual a 20 cm, salvo as normas de México D.F., 
México-USA, Chile-USA, USA-Internacional e Argentina de 2005 (15 cm). 

Opções de materiais 

5264BO programa  utiliza opções de materiais, betão, aço, e coeficientes de segurança, diferentes das 

utilizadas no dimensionamento das barras de betão da estrutura. Para mais informações, remetemos ao 
capítulo correspondente. 

Opções de cálculo particulares 

5265BÉ possível a atribuição de opções de cálculo diferentes para certos grupos de sapatas simples ou de lintéis, 
de forma a que se variem os critérios de armadura, ou a tensão do terreno, ou a forma de pré-
dimensionamento das sapatas...etc. 

5266BAs funções de atribuição (Sapatas: Atribuir... e Lintéis: Atribuir...) permitem modificar as opções de cálculo 
de fundações e selecionar de forma gráfica os nós da fundação ou lintéis de fundação a alterar. 

5267BAs funções de excluir, permitem eliminar as opções definidas com as funções de atribuição. As sapatas 
simples e os lintéis de fundação que não têm definidas nenhuma opção, calculam-se com as opções pré-
definido introduzidas na caixa de diálogo Gerais.... 

5268BAs funções de visualização (Sapatas: Ver e Lintéis: Ver) permitem comprovar as opções atribuídas 
anteriormente. 

Listagem de Erros 

5269BUma vez finalizada a função Cálculo>Fundações.. é possível solicitar as mensagens de erro relativos a 
sapatas e vigas de fundação que não se tenham podido calcular.  

5270BÉ possível ordenar esta listagem pressionando no cabeçalho com o rato. Desta forma aparecem agrupados 
os erros do mesmo tipo. 

5271BUm ícone que permite modificar as opções particulares de armadura das sapatas e lintéis de fundação 
correspondentes aos erros selecionados. Não é necessário que essas sapatas ou lintéis de fundação 
possuam previamente opções particulares atribuídas. 

5272BAo pressionar o botão aparecerá uma caixa de diálogo com as opções que nesse momento tiver a sapata 

ou lintel de fundação selecionada. Caso se selecionem vários erros (e como consequência, várias sapatas 
ou lintéis) que tenham opções de armadura distintas, na caixa aparecerão inicialmente as opções gerais. 

5273BAtravés da função Cálculo>Fundações>Listagem de Erros podem-se obter as seguintes mensagens de 
erro: 

Erros correspondentes a Sapatas 

1889BMensagem Máximas dimensões da sapata alcançadas 

1890BDescrição  As dimensões necessárias para a sapata são maiores que o limite estabelecido na caixa de 
diálogo de opções de cálculo de fundações. Rever este limite de modo a aumentá-lo. No 
caso de sapata de esquina ou medianeira sem lintéis de fundação, introduzir lintéis. 



 

1891BMensagem Tração excessiva no pilar 

1892BDescrição  Ao realizar a comprovação à tração, não é possível calcular uma sapata que equilibre com o 
seu peso a tração existente. Tentar modificar as opções relativas às dimensões e à altura 
da sapata. 

1893BMensagem A sapata não cumpre ao Derrubamento 

1894BDescrição  Está ativada a comprovação ao derrubamento, e o programa não conseguiu encontrar uma 
solução aceitável. Rever se é necessária a comprovação ao derrubamento nessa sapata. Em 
alguns casos, atribuindo particularmente uma altura constante ou dimensões mínimas 
maiores consegue-se solucionar este problema. 

1895BMensagem A sapata não cumpre ao Deslizamento 

1896BDescrição  Está ativada a comprovação ao deslizamento, e o programa não conseguiu encontrar uma 
solução aceitável. Rever se é necessária a comprovação ao deslizamento nessa sapata. 
Considere a contribuição do terreno confinante ativando a inclusão do impulso passivo. Em 
alguns casos, atribuindo particularmente uma altura constante ou dimensões mínimas 
maiores consegue-se solucionar este problema. 

1897BMensagem Armadura longitudinal superior excessiva  

1898BDescrição  Não é possível colocar a armadura longitudinal superior das sapatas conjuntas com as 
opções existentes. Modificar as opções para permitir maior diâmetro de armaduras e/ou 
menor separação mínima. 

1899BMensagem Armadura longitudinal inferior excessiva 

1900BDescrição  Igual ao anterior. 

1901BMensagem Armadura transversal superior excessiva  

1902BDescrição  Igual ao anterior 

1903BMensagem Armadura transversal inferior excessiva 

1904BDescrição  Igual ao anterior. 

1905BMensagem Resistência a Mx insuficiente  

1906BDescrição  Não é possível colocar a armadura longitudinal superior nas sapatas isoladas com as opções 
existentes. Modificar as opções para permitir maior diâmetro de armaduras e/ou menor 
separação mínima. 

1907BMensagem Resistência a Mz insuficiente 

1908BDescrição  Igual ao anterior. 

1909BMensagem Resistência ao transverso em X insuficiente  

1910BDescrição  A sapata não cumpre a comprovação ao esforço transverso. Tentar atribuir a opção de altura 
constante e recalcular. 

1911BMensagem Resistência ao transverso em Z insuficiente 

1912BDescrição  Igual ao anterior. 

1913BMensagem Resistência ao punçoamento insuficiente  

1914BDescrição  A sapata não cumpre a comprovação ao punçoamento. Tentar atribuir a opção de altura 
constante e recalcular. 

1915BMensagem Aderência insuficiente 

1916BDescrição  A sapata não se calcula porque não se chega a uma solução na comprovação de aderência. 
Utilizar um diâmetro mínimo de armadura longitudinal mais pequeno. 



1917BMensagem Impossível calcular a sapata e o lintel 

1918BDescrição  As dimensões das sapatas fazem com que o lintel de fundação não possa existir. Pode 
eliminar-se o lintel de fundação e introduzir uma sapata conjunta.  

1919BMensagem A reação está fora da sapata 

1920BDescrição  As opções de cálculo da fundação não permitem aumentar as dimensões da sapata para 
conseguir que a reação esteja dentro da sua área. 

1921BMensagem A tensão sobre o terreno é excessiva 

1922BDescrição  As opções de cálculo da fundação não permitem aumentar as dimensões para diminuir a 
tensão debaixo da sapata. 

Erros correspondentes a Lintéis de fundação 

1923BMensagem Erro ao ler geometria  

1924BDescrição  Não se consegue ler o pré-dimensionamento atribuído ao lintel de fundação, ou as 
coordenadas dos nós. 

1925BMensagem A interceção com as sapatas é de comprimento nulo 

1926BDescrição  O retângulo exterior da sapata é tangente à linha do lintel, como pode ocorrer com as 
sapatas de esquina. Modificar o desenvolvimento da sapata ou eliminar o lintel de fundação. 

1927BMensagem As sapatas que une estão solapadas 

1928BDescrição  Não existe espaço entre as duas sapatas, visto que estão sobrepostas, o que impede a 
construção da viga. Pode eliminar-se a viga de fundação e introduzir uma sapata conjunta. 

1929BMensagem É necessária uma sapata maior do que a admissível 

1930BDescrição  As opções limitam as dimensões das sapatas impedindo o cálculo do conjunto lintel-sapatas. 
Modificar as opções. 

1931BMensagem Armadura de compressão excessiva 

1932BDescrição  Supera-se o momento máximo que o lintel pode resistir. 

1933BMensagem Resistência à flexão insuficiente 

1934BDescrição  A armadura necessária não cabe ou alcançou-se o limite especificado nas opções. Modificar 
as opções de modo a aumentar o limite do diâmetro máximo. 

1935BMensagem Resistência à compressão insuficiente 

1936BDescrição  Nos casos de cálculo com ação sísmica, a comprovação Ac·fcd < Nd não se cumpre. Atribuir 
um pré-dimensionamento maior ao lintel. 

1937BMensagem Resistência ao transverso insuficiente 

1938BDescrição  O transverso existente é maior do que a resistência do betão e/ou a armadura transversal 
máxima. Modificar as opções de cálculo para permitir maior diâmetro de estribos ou reduzir 
a dimensão mínima. 

1939BMensagem Secção não encontrada na série de betão 

1940BDescrição  O programa cria a secção necessária se não existe em bet.prf. 

1941BMensagem A(s) sapata(s) que une não estão calculadas 

1942BDescrição  As sapatas não se puderam dimensionar como isoladas ou com outros lintéis. 

1943BMensagem Máximas dimensões de lintel-sapata alcançadas 

1944BDescrição  A largura do lintel de fundação supera a das sapatas que une. 



 

1945BMensagem Lintel de fundação XX não válido 

1946BDescrição Existe um lintel de fundação inclinado na estrutura, que une sapatas a diferentes cotas. O 
programa não calcula esta tipologia, pelo que as sapatas unidas por este lintel de fundação 
e o próprio lintel não se calculam. É possível chegar a esta situação, se introduzir o lintel de 
fundação unindo 2 sapatas situadas na mesma cota e posteriormente deslocar na vertical 
um dos nós, sobre o qual se assentam. 

Resultados de fundação 

5274BO programa  permite obter os seguintes resultados: 

5275BListagens 

◼ 7373BListagem das Ações aplicadas nos elementos de fundação. A sua composição é idêntica à 
listagem de Ações existente no programa . 

◼ 7374BListagens das Ações em sapatas. É a listagem de reações do programa , no qual 

figuram além disso as sapatas. 

◼ 7375BListagem de Sapatas. 

◼ 7376BListagem de Lintéis. 

◼ 7377BAs listas controlam-se com as opções de listagens ( ). 

5276BArmaduras e desenhos 

◼ 7378BO desenho da planta de cota na qual se definiu elementos de fundação reúne o desenho das 
sapatas e lintéis. Reúne-se a informação gráfica correspondente às opções de desenho que 
estejam ativadas: desenho de número de nós, de dimensões da sapata...etc. 

◼ 7379BNa caixa de diálogo Resultados>Desenhos>Opções... encontra-se a opção Armaduras em 

Sapatas e Maciços de encabeçamento que repõe o desenho das armaduras das sapatas, e a 
descrição numérica dos seus valores. 

◼ 7380BAtravés da função Resultados>Armaduras>Lintéis de Fundação obtêm-se um plano 
composto por uma secção vertical e uma planta de cada um dos lintéis de fundação. A 
operatividade é idêntica a seguida com as barras fora dos pórticos. 

7717BSe estiver a visualizar planos de armadura de Lintéis, aparecerá uma lista dos possíveis planos a 
visualizar e poderá indicar em cada momento o plano do qual deseja visualizar a armadura, fazendo 
duplo click na lista existente da caixa de planos. 

 



7718BAtravés das funções Resultados>Armaduras>Plano Seguinte e Resultados>Armaduras>Plano 

Anterior, é possível visualizar o seguinte plano de armadura ou o anterior dos que nesse momento 
existam na lista que se mostra na caixa de planos. 

◼ 7381BPode-se obter um quadro de sapatas simples e conjuntas. 

5277BMedições: 

◼ 7382BO programa realiza a medição dos elementos de fundação de forma independente dos 
restantes elementos da estrutura. No ponto Preços... reúnem-se os preços unitários de betão 
e aço utilizados em sapatas e lintéis de fundação. A operacionalidade da função 
Resultados>Medições>Fundações é idêntica à medição do programa  e . 

Materiais: betão e aço nervurado 

5278BAtravés do comando Cálculo>Materiais é possível indicar o tipo de betão e aço nervurado a empregar na 
armadura de sapatas e de lintéis de fundação da estrutura. 

 

5279BOs materiais a utilizar nas armaduras de barras podem selecionar-se dentro do separador Betão Armado. 

5280BÉ necessário selecionar primeiramente na lista Aplicar a à linha Sapatas e Lintéis de fundação; Maciços de 

encabeçamento  e estacas. 

5281BPosteriormente é possível indicar o tipo de betão e aço nervurado a introduzir na armadura de todos os 
elementos indicados. 

5282BAo selecionar um tipo de betão ou aço (HA25, por exemplo), a sua direita aparece a sua resistência 
característica no sistema de unidades fixado no Ficheiro>Preferências... (para HA25, 25 MPa) 

5283BAlém dos tipos de betão e aço recolhidos nas distintas normativas, é possível indicar um tipo de betão ou 
aço com resistência ou qualquer característica. Para isso, selecionar como tipo de betão ou aço OUTROS 
e indicar a resistência para a característica desejada.  

5284BPara aqueles valores que as normas tabelam exclusivamente para os tipos de betão e aço recolhidos nela 
(comprimentos de suporte, por exemplo), o programa adota o do betão ou aço mais próximo que possua 



 

um valor pelo lado da segurança (por exemplo, para um betão de 265 kg/cm2, adota-se o comprimento 
de suporte fixado para o betão HA25, que é maior que a fixada pelo HA25). 

5285BEsta caixa também permite fixar os coeficientes de minoração a aplicar ao betão e ao aço nervurado 
através da seleção do nível de controlo (intenso, normal ou reduzido), assim como o tipo de aço nervurado 
(de dureza natural o estirado a frio). 

Saídas de armaduras por layers 

5286BOs resultados gráficos de armaduras das fundações (armadura de lintéis de fundação, quadros de sapatas 
simples ou conjuntas e desenhos (plantas) da fundação) aparecem estruturados por layers quando se 
exportam em formato DXF/DWG.  

5287BA organização das layers para a saída em formato DXF/DWG do quadro de sapatas foi modificada para lhe 
dar maior clareza e simplicidade, ficando da seguinte maneira: 

1947BLayer 0  Esquadria e Cabeçalho 

1948BLayer 1  Textos armaduras de sapatas 

1949BLayer 2  Desenho de elementos 

1950BLayer 3  Pilares 

1951BLayer 4  Linhas de cotas 

1952BLayer 5  Textos de cotas 

1953BLayer 6  Armaduras das sapatas 

 

 



Capítulo 20  

Resultados: Composição de folhas 

Introdução 

5288BÉ possível obter várias peças desenhadas compostas numa mesma folha de papel. Nos capítulos 13, 16, 
18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 descrevem-se as operações para se obterem as saídas gráficas do programa, 
em cada folha de papel, e de forma separada. 

5289BNo entanto é possível compor as seguintes peças desenhadas:  

◼ 7383BDesenho da geometria, das Ações e do pré-dimensionamento. 

◼ 7384BDiagramas de Momentos, Transversos e Normais (axiais). 

◼ 7385BPormenorizações das armaduras das vigas dos pórticos e de vigas independentes. 

◼ 7386BDesenhos de Plantas. 

◼ 7387BQuadros de pilares e de sapatas 

5290BA leitura deste capítulo permitirá aperfeiçoar os seguintes aspetos: 

◼ 7388BElaboração de uma composição de folhas. 

◼ 7389BVisualizar a composição de folhas no ecrã. 

◼ 7390BModificar a composição de folhas: alterar a escala, mover e eliminar os desenhos. 

◼ 7391BImprimir a composição de folhas. 



 

◼  

Folhas e desenhos 

5291BOs conceitos de Folha e de Desenho utilizados neste capítulo são os seguintes: 

1954BDesenho  É qualquer das peças desenhadas (saídas gráficas) que se podem obter com o programa. 

1955BFolha  É um conjunto de desenhos, que podem ser imprimidos ou visualizados, gerados 
automaticamente ou manualmente, constituindo uma composição de folhas. 

5292BUma estrutura pode ter várias composições de folhas, constituídos por diferentes desenhos das várias 
peças desenhadas da estrutura. O programa guarda os ficheiros gerados pela composição de folhas na 
mesma pasta dos outros ficheiros da estrutura. 

Menu Composição Folhas 

5293BTodas as funções da composição de folhas encontram-se no menu Resultados>Composição Folhas. 



Compor 

5294BSe quer introduzir uma peça desenhada numa composição de folhas é necessário realizar os seguintes 
passos: 

◼ 7392BObter no ecrã o desenho que se deseja compor. 

◼ 7393BSelecionar a escala no menu respetivo ao desenho editado. Uma vez inserido na composição 
de folhas, é possível modificar a sua escala mediante a função Resultados> Composição 

Folhas>Mudar Escala. Não é possível compor um desenho com a respetiva opção em 

Autocentrado.  

◼ 7394BFixar as respetivas opções de representação com as quais se quer obter o desenho: cabeçalho, 
esquadria, outras opções de desenho... O programa permite que cada um dos desenhos tenha 
diferentes opções de representação. Além do cabeçalho e da esquadria de cada desenho, o 
programa permite definir um cabeçalho e uma esquadria para toda a composição de folhas. 

◼ 7395BUtilizar a função Resultados>Composição Folhas>Compor.... Selecionar ou criar a folha e o 
desenho a compor. É possível introduzir/definir um mesmo nome (código) para os desenhos 
que estejam em folhas diferentes. Cada folha e desenho podem ter um texto de descrição 
para facilitar a sua identificação. 

◼ 7396BInserir o desenho na folha de papel. Pressionando com o botão direito do rato, fixa-se a 
posição do desenho e representa-se o nome, previamente dado, com a respetiva descrição. 

◼ 7397BPressionando qualquer botão do rato fora da área do ecrã, o programa regressa à vista que 
estava no ecrã antes de se começar a operação da composição de folhas. 

◼ 7398BVoltar a realizar todos os passos anteriormente descritos para compor todos os desenhos que 
se necessitem.  

 

Ver Composição 

5295BCom a função Resultados>Composição Folhas>Ver Composição... aparece uma caixa de diálogo onde se 
representam as composições de folhas existentes. 



 

5296BSeleccionando a composição de folhas que se pretende, listam-se os desenhos que a compõem. É possível 
utilizar todas as funções gráficas: zoom, deslocamento de imagem, autocentrado, escala real..., com as 
várias composições de folhas. 

5297BAs composições de folhas podem ser visualizadas no respetivo periférico definido no menu 
Resultados>Composição Folhas>Opções..., podendo ser o ecrã, a impressora/plotter ou um ficheiro de 
formato DXF, DWG ou PLA. 

 

5298BNesta caixa de diálogo é possível realizar as seguintes funções: 

1956BFunção Descrição  

1957BFolhas  Visualiza o plano ou planos de composição selecionados. Se o periférico selecionado é o 
ecrã, é possível visualizar até um máximo de 10 planos de composição de cada vez. 

1958BLimites  Visualiza o limite exterior de cada desenho. Não se representa a informação contida no 
desenho, permitindo uma maior velocidade de representação da composição de planos. 
Este modo de representação é recomendado quando se querem realizar operações de 
dar escala, eliminar ou movimentar desenhos, uma vez que estas operações se 
processam de forma mais rápida. 

1959BEliminar  Permite eliminar quer composições de planos já definidas quer desenhos já definidos. 

1960BMudar Nome  Permite modificar, quer o nome (código) quer a descrição, de uma composição de planos 

ou de um desenho. 

1961BEditar  Permite editar o desenho selecionado com o programa . Os desenhos que 

se editem deste modo passam a ser representados mediante um ícone com a cor 
cinzenta (deve consultar o manual do  para obter mais informações a este 

respeito). 

1962BDesactivar Ed  Permite recuperar de novo o desenho original, produzido pelo ,  perdendo-se as 

modificações que se tenham realizado mediante a função Editar. 

 1963BPermite-se selecionar cada plano realizando um duplo-clique do rato sobre o nome do 
plano da caixa de seleção de planos. 

Tamanho texto em pontos 



 Nas opções de Tricalc, as alturas dos textos incluídos nos desenhos de armaduras, 
desenhos dos planos, etc. definiam-se em cm e o programa aplicava, seguidamente, a 
mesma escala que se utilizava no plano. Este botão vem introduzir um critério diferente 
para selecionar as alturas dos textos, definindo-as em pontos, que é o modo habitual de 
trabalhar nos processadores de textos. Por exemplo, o texto deste parágrafo tem uma 
altura de 9 pontos. Este método pode ser útil para ter a garantia de que os textos se 
possam ler facilmente, independentemente de se imprimir o desenho a qualquer escala.
  
Antes de pressionar este botão, podem selecionar-se na zona superior uma ou várias 

folhas de composição e, na zona inferior, um ou vários desenhos, para que o tamanho 
selecionado tenha efeito sobre todos eles. 

5299BSe estiver a visualizar planos de composição, aparecerá na caixa dos planos a lista dos possíveis planos a 
visualizar e poderá indicar a cada momento o plano do qual deseja visualizar a armadura, fazendo duplo 
click na lista existente na caixa de planos. 

5300BAtravés das funções Resultados>Armaduras>Plano Seguinte e Resultados>Armaduras>Plano Anterior, 
é possível visualizar o seguinte plano de composição ou o anterior dos que  nesse momento existem na 
lista que se mostra na caixa de planos. 

 

Aumento de velocidade de visualização em ecrã 

Quando se visualizavam as Folhas de Composição no ecrã e estes eram muito complexos ou existiam 
muitos desenhos na folha, a velocidade de regeneração podia ser lenta. Para melhorar este aspeto, nesta 
versão incorporou-se, em Resultados > Composição > Ver composição…, a opção Gerar desenhos para 

representação rápida no ecrã, como se observa na parte inferior da imagem seguinte. 



 

 
Ao ativar esta opção, a primeira vez que se visualiza uma folha de composição, gera um ficheiro de desenho 
especial que permite visualizar-se (incluindo deslocamentos e zoom) de forma muito mais rápida. Caso se 
modifique a estrutura ou as opções, eliminam-se esses desenhos temporários para garantir a coerência 
dos desenhos. 

Esta opção só afeta a representação em ecrã: as folhas de composição enviadas para a impressora (ou 
plotter) ou para um ficheiro são sempre gerados a partir da estrutura e com as opções atuais. 

Junto a esta opção aparece Atualizar os desenhos já gerados, para que ao selecionar uma folha de 
composição para visualização em ecrã se atualizem todos os desenhos mesmo os que já tivessem sido 
gerados, para assim garantir que a informação mostrada é a correspondente à estrutura e opções atuais. 

 



Bloqueio de desenhos numa composição 

Ao visualizar em ecrã uma folha de composição, incorporaram-se as funções Bloquear Desenho e 
Desbloquear Desenho dentro do menu Resultados > Composição. Ao bloquear um desenho, previne-se a 
modificação do seu conteúdo ainda que se modifique a estrutura ou as opções de desenho. Utilize esta 
função com precaução, tendo em conta que com ela pode perder-se a coerência entre os desenhos e a 
estrutura. 

Indicação do estado de cada desenho da composição 

Tanto na caixa de folhas de composição (ver a figura anterior) como ao visualizar no ecrã as folhas de 
composição (ver a figura seguinte), aparece um ícone que indica o tipo de desenho e o seu estado atual. 
Também se assinalam com uma cor de fundo ténue diferente. Os ícones atualmente existentes são os 
seguintes: 

Ícone Significado 

 Normal Corresponde ao resto dos casos. 

 Vista rápida O desenho foi otimizado para aumentar a velocidade de visualização no monitor. 

 Bloqueado O desenho está bloqueado. 

 Editado O desenho foi editado em . 

 Importado O desenho provem da importação de um ficheiro em formato dxf, dwg, bmp, jpg… 

Opções de composição de Folhas 

5301BA função Resultados>Composição Folhas>Opções... permite definir varias opções relativas à composição 
de folhas. 

 

1964BOpções Descrição   

1965BPeriférico  Os desenhos inseridos numa composição também se poderão obter em ficheiros com 
o formato .PLA. A opção PLA gera ficheiros independentes da composição de folhas, 
que podem ser modificados ou impressos com o programa (observe o 



 

manual deste programa). Os planos de composição podem obter-se diretamente no 
formato DWG próprio do AutoCad, para as revisões R10 a R2013. Agora é possível 
exportar para WMF e EMF todos os gráficos, desenhos de armaduras e composição 
de folhas. O funcionamento é similar ao da exportação para DXF ou DWG.  

1966BTanto o formato WMF (Windows Meta File = meta-arquivo do Windows) como o 
formato EMF (Extended Meta File = meta-arquivo melhorado) são formatos criados 
pela Microsoft do tipo vetorial (como o DXF e o DWG da Autodesk). Proporcionam 
portanto muito maior qualidade que os formatos ‘raster’ (como o BMP ou JPG) com 

um tamanho de ficheiro pequeno. Permitem ainda a sua inserção num documento 
MS-Word. 

A opção “Atribuir cor PorLayer às entidades” inclui, no ficheiro DXF ou DWG que se 
exporte, a propriedade “PorLayer” para todas as linhas do desenho. Esta 
funcionalidade permite modificar rapidamente, no programa de CAD de destino, a 
cor de todas as linhas de um mesmo ‘layer’ simultaneamente, modificando 
simplesmente a cor do ‘layer’. 

 1967BActivar Espessuras para DXF  

 1968BPermite que o programa inclua ou não a informação de espessura da linha nos 
desenhos gerados em formato DXF. Permite também visualizar no ecrã as espessuras 
definidas no desenho que foram introduzidas através do programa . 

1969BFactor de escala  Permite indicar quando se deseja imprimir a composição no seu tamanho original 
(100%) ou com um fator de ampliação ou redução. Isto permite, por exemplo, 
imprimir em tamanho DIN-A4 uma composição definida para um tamanho maior. 

1970BVer Área Útil  Permite mostrar no ecrã uma zona delimitada (com uma linha vermelha descontinua) 
que indica a área do papel na qual se pode imprimir, tendo em conta as margens 
definidas no driver da  impressora selecionada nesse momento. 

1971BEsquadria (mm)  Define-se a distância em milímetros, desde os limites exteriores do papel até à 
esquadria. 

 1972BÉ possível  selecionar o tamanho e a orientação do papel para diferentes composições 
de planos independentemente da impressora selecionada. 

 1973BPara tal pressiona-se o botão Papel...  e tem-se acesso a uma caixa de opções como 
a da figura: 

 1974BNa mesma existem as seguintes opções: 

1975BOrientação  Permite escolher a orientação do papel entre horizontal ou vertical. 

1976BFormato  Permite escolher as dimensões do papel em formato DIN (A0, A1, A2, 
A3 e A4) ou de forma explícita, selecionando a opção Outros e 

definindo as dimensões em Altura(mm) e Largura(mm). 

   



Legendas e esquadrias 

5302BA função Resultados>Composição>Legendas e esquadrias... inclui um assistente para o desenho de 
legendas e de esquadrias em folhas. 

5303BAs esquadrias permitem desenhar traços paralelos aos limites do papel, definindo as suas distâncias aos 
bordos do papel, desenhar as marcas para dobragem bem como a margem para encadernação 
(normalmente 25mm). 

 

5304BO programa utiliza essa função para a criação de configurações que se guardam em uma  base de dados 
de configurações de legendas e esquadrias, no ficheiro CAJETINES.CFG. Selecionando esta função exibe-se 
uma caixa onde se listam as configurações existentes, e uma janela de pré-visualização de cada 
configuração definida, que do mesmo modo que as restantes janelas de pré-visualização do programa 
permite utilizar as funções zoom+,zoom- e as barras de scroll para movimentar a imagem. 

5305BAs opções disponíveis são as seguintes: 

1977BNova Permite criar uma nova configuração. 

1978BEditar... Permite editar os dados referentes à esquadria e à(s) legenda(s) associadas a cada 
configuração. Em cada configuração de esquadria e legendas poder-se-ão definir as opções 
de esquadria (margens, espessuras de linha e marcas de dobragem), as legendas e o seu 
posicionamento. 

1979BEliminar Permite eliminar configurações já existentes. 

1980BLegendas...  Permite a criação e modificação de legendas, como se explica mais adiante. 

1981BSair  Abandona a função. 

5306BAs configurações guardam-se no ficheiro CAJETINES.CFG existente na pasta de trabalho do programa. 

Edição de configurações  

5307BAtravés da opção Editar... da função Resultados>Composição>Legendas e esquadria... é possível 
modificar as propriedades da esquadria e legendas associadas a uma configuração. 



 

 

5308BPara definir as opções de uma configuração utiliza-se uma caixa com dois separadores, Esquadria e 
Legendas. 

5309BO separador de definição de esquadria tem as seguintes opções: 

1982BMargens  Define as margens esquerda, direita, superior e inferior através da distância 
aos bordos do papel e a espessura de cada linha. Pode utilizar-se a opção 
Conservar simetria para que a esquadria seja simétrica em papel; neste caso 

desativam-se as distâncias Direita e Inferior. 

1983BMarcas de dobragem  Permite definir as marcas de dobragem das folhas de acordo com a 
especificação da norma ISO 5457. 

1984BMargem de encadernação  Permite definir um espaço (d5) no lado que se escolha para realizar a 
encadernação das folhas (normalmente 25mm). 

5310BA janela de pré-visualização permite realizar zoom de aproximação, zoom de afastamento e deslocamento 
da imagem com as barras de scroll. 

 

5311BO separador de definição de legendas tem uma lista em que se exibem as legendas (desenhos) existentes, 
um botão Adicionar , Eliminar e os valores de posicionamento da legenda selecionada. Para fixar a posição 



de uma legenda em uma folha podem-se definir as suas distâncias relativamente ao bordo horizontal e 
vertical, e uma opção que indica se as distâncias são relativas aos bordos do papel ou da esquadria. 

5312BAs configurações são independentes das dimensões do papel, qualquer configuração pode ser selecionada 
para qualquer tipo de papel definido nas opções de composição.  

Configuração selecionada 

5313BNa caixa da função ...>Composição>Opções... seleciona-se a configuração a utilizar em todas as folhas de 

composição que se criem a partir desse momento. Existe um botão ... que permite aceder à lista de 
configurações existentes para mudar a seleção. 

 

◼ Renumerar sempre os desenhos  

7719BA opção permite ativar ou desativar a renumeração associada a cada desenho da folha de composição, 
que é utilizado pela variável Número desenho, de cada vez que se elimina um desenho. O utilizador 
pode modificar a variável número de desenho das folhas de composição utilizando a função Mudar 

nome da caixa de diálogo de folhas de composição.. 

5314BQuando a opção Renumerar sempre os desenhos está ativada não se poderá renumerar as folhas. 

As esquadrias  nas folhas de composição 

5315BA esquadria e cada uma das legendas que se introduzem em uma folha de composição armazenam-se 
como se fossem mais um desenho na folha. O nome destes desenhos é definido automaticamente pelo 

programa, e na descrição surge uma indicação a diferenciar as esquadrias das legendas. Assim podemos 
utilizar as funções do menu Resultados>Composição como Mover, Eliminar, Editar, ... também aplicadas 
às legendas.  



 

 

5316BNa caixa de diálogo da função Composição>Ver composição... existe o botão Legendas e esquadria. 
Quando se pressiona este botão aparece uma caixa, semelhante à caixa de definição de opções para uma 
configuração de esquadria e legendas, com a esquadria e as legendas que a folha possui. Porém existe 
ainda um botão Importar configuração..., que permite selecionar outra configuração de esquadria e 
legendas que substitua a atual. Ao sair desta função o programa pergunta ao utilizador se pretende 
armazenar a nova configuração de esquadria e legendas do plano selecionado como nova configuração na 
base de dados geral de esquadria e legendas. 

5317BAs funções Mover Desenho, Mudar Escala, Eliminar e Colocar 1º plano>2º plano são aplicáveis a legendas. 
Pré-definido a escala gráfica das legendas é de 1:1. 

Layers  em legendas 

5318BConsideram-se as layers nos desenhos que contém legendas, podendo-se utilizar a função 
...>Composição>Layers.... Caso se edite uma legenda de um plano de composição com  pode-

se modificar o seu conteúdo. O programa adiciona aos layers existentes no desenho DWG uma nova layer 
denominada VARIAVEIS_LEGENDA que contém os textos que se representam em função das propriedades 
atribuídas. 



 

5319BA composição automática tem em conta as dimensões e posição das legendas dos desenhos para evitar 
interseções entre elas e os desenhos inseridos. Também se tem em conta as dimensões e posição da 
esquadria para situar todos os desenhos no seu interior. 

Edição de legendas 

5320BPressionando o botão Legendas... da caixa de Resultados>Composição>Legendas e esquadria acede-se 
à caixa de edição e modificação de legendas. A informação relativa à representação das legendas 
armazena-se em ficheiros de nome igual ao da configuração e de extensão .let. 

5321BAo lado da janela do desenho aparecem 2 réguas graduadas em centímetros, uma horizontal e outra 
vertical, em unidades reais de papel. 

5322BUma barra de ícones inclui as funções disponíveis: 

 1985BNova...  Permite a importação de novas legendas desde ficheiros em formato DWG, DXF ou 

DBU (formato próprio de Arktecad).   

 1986B

Abrir... Recupera uma legenda já definida. 

 1987B

Guardar Armazena em disco a legenda atualmente em edição. 

 1988B

Mudar dimensões da legenda 

 1989BPermite escalar de forma gráfica a legenda no ecrã. Pressionando simultaneamente 
a tecla Shift conserva-se a proporção da legenda, sem distorções. As dimensões 
iniciais atribuídas à legenda são as do desenho. 

 1990B

Mudar dimensões ou posição de campo 

  1991BPermite alterar o tamanho e a posição dos retângulos e polilinhas fechadas do 
desenho, que podem conter campos de textos. 

 1992B

Propriedades Selecionam-se os retângulos ou polilinhas e fixam-se as propriedades do que se 

representará nesse retângulo, a partir da lista de propriedades disponíveis. 

5323BTambém se incluem as seguintes funções de ajudas em janelas: Autocentrado , Zoom com janela, Zoom 

1/2, Escala Real e Cancelar. 



 

 

Propriedades 

5324BNa função Propriedades... definem-se distintos textos ou variáveis para que se desenhem de forma 
automática nos campos das variáveis de legendas.  

Áreas de atribuição de propriedades 

5325BSomente é possível atribuir propriedades aos retângulos fechados criados no ficheiro de desenho através 
de referências fechadas tipo polilinha ou polígono. Não é possível desenhar textos nas zonas retangulares 
criadas através da intersecção de linhas. Recomenda-se examinar alguma das legendas fornecidas com o 
programa para verificar a disposição dos retângulos fechados. 

Opções 

5326BNa caixa de diálogo de definição de propriedades é possível definir as seguintes variáveis: 

1993BTipo  Neste grupo definem-se as distintas variáveis que podem incluir-se nos campos de 
texto. As variáveis que podem referir-se a distintos elementos, por exemplo os 
materiais ou os recobrimentos, permitem definir uma segunda variável identificativa.  

1994BFonte Permite definir o tipo de fonte a utilizar nestes textos e a sua cor. 

1995BAlinhamento horizontal e Alinhamento vertical  



 1996BPermite fixar a situação horizontal e vertical do texto relativamente às dimensões do 
retângulo que o inclui. 

1997BDirecção do texto Fixa as opções de texto, horizontal e vertical. 

1998BCom esquadria Esta opção permite ativar no desenho a linha que delimita cada campo de texto. 

1999BPré-determinar... Fixa os valores definidos como sendo os valores pré-definido para todos os campos 
desta caixa de diálogo. 

2000BAplicar a todos Aplica as opções de fonte, alinhamento e orientação do texto e esquadria a todos os 
elementos da legenda já definidos. 

 

5327BNo grupo Tipo permite-se definir os seguintes campos variáveis: 

◼ Texto  

7720BPermite definir um texto fixo introduzido pelo utilizador.   

◼ Número do desenho da composição 

7721BRepresenta o número correlativo atribuído automaticamente ao desenho ao utilizar a função de 
composição automática de desenhos. Caso se eliminem desenhos já criados, a opção Renumerar 

sempre os desenhos da caixa ...Resultados>Composição Folhas>Opções..., permite definir que o 
número atribuído a cada desenho da composição se renumere ou não de cada vez que se elimina um 
desenho.  

7722BO utilizador pode modificar a variável número de desenho das folhas de composição utilizando a função 
Mudar nome da caixa de diálogo de composição de desenhos. 

7723BQuando a opção Renumerar sempre os desenhos da caixa de opções de composição esteja ativada 
não se poderá mudar o número dos desenhos. 

7724BO número do desenho é automaticamente atribuído pelo programa ao criar uma nova folha de 

composição e será utilizado o número imediatamente superior ao número mais alto anteriormente 
atribuído, não aproveitando falhas existentes na numeração anterior. Na caixa 
Resultados>Opções>Composição Folhas aparece uma opção com o texto Renumerar sempre os 

desenhos que fará com que cada vez que desapareça um desenho da folha de composição se renumere 
os desenhos. Nas caixas das funções Resultados>Composição Folhas>Ver composição e  
Resultados>Composição folhas>Compor aparece uma coluna contendo o número do desenho. Os 
controles da lista das caixas das funções Resultados>Composição Folhas>Ver composição e  
Resultados>Composição Folhas> Compor ordena-se alfabeticamente quando se pressione no 
cabeçalho de controle do número do desenho. 

◼ Descrição da folha de composição  

7725BDsenha os textos introduzidos como descrição do plano. Podem modificar-se com o botão Mudar nome  
existente na caixa de desenhos da composição. 



 

◼ Tipo de betão 

7726BÉ necessário definir um segundo dado relativo ao tipo de elemento. 

◼ Tipo de aço para armar  

7727BÉ necessário definir um segundo dado relativo ao tipo de elemento.  

◼ Recobrimento 

7728BÉ necessário definir um segundo dado relativo ao tipo de elemento.  

◼ Escala dos desenhos  

7729BInclui a escala gráfica dos desenhos incluídos na folha. Quando a escala dos desenhos contidos em 
uma folha é diferente, então representam-se todas as escalas uma atrás da outra. 

◼ Projeto, Estrutura, Autor, Organização e Comentários  

7730BRepresentam os textos de igual nome incluídos nos campos do separador Resumo da função 
Propriedades... 

◼ Pórtico e Plano  

7731BInclui o nome do pórtico ou do plano cujos resultados são exibidos na folha. Quando existem vários 
pórticos no mesmo plano, então aparecem os caracteres ?? devendo o utilizador decidir a ação a tomar.
   

◼ Unidades de cotas em armaduras  

7732BRepresenta o texto metros ou centímetros consoante esteja definido na opção da caixa de diálogo 
Resultados>Armadura>Opções.... 

7733BTipo de aço laminado, Res. car. à compressão do betão, Res. car. a tração do aço para armar, Nível de 
controle do betão, Nível de controle do aço para armar, Limite elástico do aço laminado, Coef. de 

minoração do aço laminado,  

7734BÉ necessário definir um segundo dado relativo ao tipo de elemento que se refere. 

◼ Data da última modificação  

7735BGuarda-se em cada desenho a última data em que se utilizaram as funções do menu  
Resultados>Composição Folhas  para modificar  o desenho, ou então quando se percam os desenhos 
existentes ao realizar-se um novo cálculo. Não se altera a data quando o desenho se modifica como 
consequência de executar qualquer outra função do programa. 

◼ Tamanho máximo do inerte  

7736BAplicável a barras, lajes fungiformes, maciças e paredes resistentes. 

5328BPara as variáveis que podem afetar os diferentes elementos da estrutura existe uma segunda lista de 
opções que permite definir os elementos aos quais se aplicam. Estas novas variáveis são: 

◼ 7399BGenérico: permite que o programa imprima os materiais utilizados, de forma automática caso 
existam elementos do mesmo tipo ou elementos de diferente tipo porém com os mesmos 
materiais. Caso existam diferentes elementos e os materiais são diferentes, então imprimem-
se os caracteres ??. Para determinar os materiais dos elementos incluídos em uma folha o 
programa verifica o valor do recobrimento definido para o cálculo das barras, sapatas, lajes 
aligeiradas, fungiformes, maciças e paredes resistentes, ainda que na folha da parede não 
existam algum desses elementos. 

◼ Barras 

◼ Sapatas e lintéis 

◼ Lajes fungiformes aligeiradas 

◼ Lajes maciças 

◼ Lajes de fundação 

◼ Muros de cave-contenção 



◼ Paredes resistentes 

◼ Maciços e estacas 

◼ 7400BRecobrimento que pode afetar diferentes elementos da estrutura existe uma segunda lista de 
opções que permitem definir os elementos aos que se aplica. Estas novas variáveis são: 

◼ Genérico  

7737BPermite que o programa imprima o recobrimento de forma automática se existem elementos do mesmo 
tipo ou elementos de distinto tipo porém com o mesmo valor de recobrimento. Caso existam distintos 
elementos, e o valor dos recobrimentos é diferente então imprimem-se os caracteres ??. Para 

determinar o recobrimento dos elementos incluídos em um desenho, o programa verifica o valor de 
recobrimento definido para o cálculo das barras, sapatas, lajes aligeiradas, fungiformes aligeiradas, 
lajes maciças e paredes resistentes, ainda que nos desenhos do plano não existam algum desses 
elementos. 

◼ Vigas 

◼ Pilares 

◼ Sapatas 

◼ Vigas sapata 

◼ Lajes aligeiradas 

◼ Lajes fungiformes 

◼ Lajes maciças 

◼ Lajes de fundação 

◼ Muros de cave-contenção 

◼ Sapatas de muros de cave-contenção 

◼ Paredes resistentes 

◼ Sapatas de paredes resistentes 

◼ Estacas 

◼ Inferior de maciços 

◼ Laterais e superior de maciços 

Indeterminações de variáveis 

5329BPode suceder que algumas das variáveis das legendas fiquem indeterminadas e nesse caso desenham-se 
como texto os caracteres ??. Por exemplo, pode suceder com a variável Recobrimento genérico quando 
nem todos os elementos estruturais que existem na folha de composição têm o mesmo recobrimento, e o 
mesmo sucede com as variáveis relacionadas com os materiais. 

5330BOs recobrimentos de sapatas, lintéis, maciços, estacas e muros de cave podem ter atribuídas opções 

particulares, o que implica que em uma folha de composição podem existir sapatas, lintéis, ... que tenham 
diferentes recobrimentos. Quando esta situação sucede as variáveis Recobrimento de sapatas, 
Recobrimento de lintéis... terão valores indeterminados e aparecerá como texto impresso os caracteres 
??. 

5331BQuando as legendas contêm as escalas dos desenhos, caso existam várias escalas em uma mesma folha, 
representam-se os textos das escalas de todos os desenhos da folha, um a seguir a outro e ordenados 
pelo seu valor, da maior escala para a menor, no formato: 1/10; 1/50; .....1/200 



 

Armazenamento de legendas para cada estrutura 

5332BCada vez que se guarde ou se feche uma estrutura, o programa verifica se na estrutura se utilizam ficheiros 
de legenda situados fora da pasta da estrutura, e opcionalmente fará uma cópia desses ficheiros para a 
pasta da estrutura. O programa utilizará o ficheiro copiado somente no caso de não encontrar o ficheiro 
original na pasta em que se definiu. Este critério de pesquisa é semelhante ao utilizado com os ficheiros 
de desenho inseridos nas folhas de composição. 

Modificação das legendas já introduzidas em 
composições 

5333BEm função do tipo de modificação de que se trate, quer seja generalizada ao desenho de uma  legenda 
utilizada em várias folhas de composição, ou só aplicável a um desenho, existem duas opções. 

Modificação no desenho das legendas 

5334BCaso seja necessário realizar alterações em uma legenda que afete todas as legendas do mesmo tipo 
incluídas nas folhas de composição, utilizar-se-ão as funções de modificação de legendas, da função 
Resultados>Composição Folhas>Legendas e esquadrias.... 

Modificação particular para um determinado desenho 

5335BQuando se pretendem realizar alterações numa legenda introduzida numa folha de composição, para que 
as alterações só afetem a legenda desse plano utiliza-se a função Resultados>Composição 

Folhas>Modificar Legenda, que permite modificar as propriedades dos campos da legenda introduzida na 
folha de composição. 

5336BO utilizador seleciona a variável ou campo da legenda que pretende modificar, e, utilizando a caixa de 
diálogo de Propriedades da legenda introduz as modificações. Nesse momento o programa realiza uma 
cópia do ficheiro da legenda e do ficheiro em formato dbu associado,  para a pasta da estrutura. Nesta 
cópia realizam-se as modificações necessárias com independência relativamente às propriedades da 

legenda original. Caso se eliminem os ficheiros copiados para a pasta da estrutura, o programa procura e 
desenha os ficheiros originais (não se incluem no programa funções para eliminar estes ficheiros, que só 
poderão eliminar-se desde o sistema operativo). 

5337BUma vez modificada, desta forma, uma legenda, esta fica desvinculada do ficheiro de extensão let original, 

sendo necessário, para regressar à situação inicial, eliminar a legenda da folha de composição e introduzi-
la novamente. 

5338BA modificação da legenda produzirá efeitos somente no desenho selecionado, e não terá efeito em outros 
desenhos desta ou de outra estrutura e que estejam associadas ao mesmo ficheiro da legenda original. 

5339BCaso o utilizador selecione a opção Legendas e esquadrias..., a que se acede desde a caixa de 
Resultados>Composição Folhas>Ver composição..., e pressione o botão Aceitar perdem-se todas as 
modificações particulares de todas as legendas da composição selecionada. Nestes casos quando se 
pressiona o botão Aceitar, o programa exibe a seguinte mensagem de advertência: 

5340BExistem legendas anteriormente modificadas nesta composição. Caso continue perderá as 
modificações efetuadas, regressando à legenda original. 



Nomes de ficheiros 

5341BOs ficheiros utilizados pela função Legendas e esquadrias são: 

◼ 7401BCAJETINES.CFG, este ficheiro contém as diferentes configurações definidas e existentes na caixa 
Resultados>Composição>Legendas e esquadrias; o ficheiro é único e armazena-se na Pasta 
do programa. 

◼ 7402BCONFIGURACION1.LET, inclui a informação relativa a cada uma das legendas, em particular a 

atribuição das propriedades de textos e variáveis, e o nome do ficheiro de desenho associado 
a cada legenda. O desenho associado está sempre no formato DBU, ainda que proceda 
originalmente da importação de um ficheiro em formato DWG ou DXF. 

◼ 7403BDIBUJO.TXT, DIBUJO.DBU, DIBUJO.DBC e DIBUJO.DBD incluem informação gráfica do desenho da 
legenda: linhas, círculos, no formato próprio DBU, que se cria a partir do desenho importado 
no formato DWG ou DXF. 

Ficheiros de legenda não encontrados 

5342BQuando se acede à função Legendas e esquadrias... o programa exibe as configurações definidas, e 
existentes no ficheiro CAJETINES.CFG. Caso os ficheiros associados a cada configuração de extensões LET e 
DBU não se encontrem na pasta utilizada quando se criou a configuração então o programa exibirá uma 
mensagem indicando que os ficheiros não se encontram, permitindo localizar a nova pasta com os ficheiros 
em uma caixa de diálogo standard de ficheiros. 

Onde armazenar as esquadrias e legendas? 

5343BO programa utiliza a variável de ambiente Pasta de bases de dados para procurar o ficheiro CAJETINES.CFG. 
Caso se utilizem pastas diferentes da Pasta de bases de dados para conter as configurações (ficheiros LET) 
e os desenhos das legendas (Ficheiro DBU, DBD,.DBC E DTX), deve-se ter em conta que nos ficheiros 
guarda-se o path completo de onde se localizam todos os ficheiros, pelo que caso se vá para outro 
computador ou se copiem para outras pastas do disco, o programa não encontrará as legendas e 
esquadrias nos paths indicados no ficheiro CAJETINES.CFG. 

5344BDevido ao anteriormente mencionado é aconselhável que os ficheiros CAJETINES.CFG, LET e DBU, DBD, DBC 
E DTX se localizem na mesma pasta. Pré-definido, a Pasta das bases de dados é a mesma da instalação 
do programa, geralmente C:\Tricalcxx, sendo xx a versão do programa, pelo que nesta pasta se localizam 
inicialmente as legendas fornecidas com o programa. 

Composição automática 

5345BA função Resultados>Composição>Automática... permite realizar folhas de composição de forma 
automática, de acordo com uma série de opções fixadas. Ao selecionar este comando, aparece uma caixa 
de diálogo com as seguintes opções: 



 

 

2001BOpção Descrição 

2002BBarras em pórtico Indica se pretende obter a armadura das vigas, diagonais e vigas de laje 
de secção atribuída pertencentes a pórticos. O botão Selecionar...  situado 
à sua direita permite indicar quais os pórticos e cotas que se pretende 
incluir na composição. Este botão equivale ao comando 
Resultados>Armaduras> Pórticos>Selecionar.... 

2003BBarras independentes  Indica se pretende obter a armadura das vigas, diagonais e vigas de laje 
de secção atribuída não pertencentes a nenhum pórtico. O botão 
Selecionar... situado à sua direita permite indicar quais as barras 
pretendem incluir na composição. Este botão equivale ao comando 
Resultados>Armaduras> Barras>Selecionar..., exceto que neste caso 
não é possível selecionar com o rato as barras. 

2004BLintéis de fundação  Indica se pretende obter a armadura das vigas de fundação. O botão 

Selecionar... situado à sua direita permite indicar quais as vigas que se 
pretendem incluir na composição. Este botão equivale ao comando 
Resultados>Armaduras>Lintéis de fundação>Selecionar..., exceto que 
neste caso não é possível selecionar com o rato as barras. 

2005BMuros de Cave  Indica se pretende obter a armadura dos muros de cave. O botão 
Selecionar... situado à sua direita permite indicar quais os muros que se 
pretendem incluir na composição. Este botão equivale ao comando 
Resultados>Armaduras>Muros Cave> Selecionar.... 

2006BQuadro de pilares  Indica se pretende obter o quadro de pilares nas folhas de composição 
que se vão gerar. 

2007BQuadro de sapatas simples  Indica se pretende obter a quadro de sapatas simples nas folhas de 
composição que se vão gerar. 



2008BQuadro de sapatas conjuntas  Indica se pretende obter o quadro de sapatas conjuntas nas folhas de 
composição que se vão gerar. 

2009BMétodo de agrupamento das armaduras   

 2010BPermite definir o método pelo qual se agrupam e distribuem os desenhos 
de armaduras de vigas e diagonais nas várias folhas de composição. Pode 
ordenar os pórticos (Por Pórticos) ou por cotas(Por Cotas). É ainda 
possível indicar se pretende utilizar uma nova folha de papel cada vez que 
se mude de pórtico ou de cota, consoante a opção selecionada. 

2011BCaractere especial  As folhas e desenhos gerados têm sempre um determinado código em 
função do tipo de folha ou desenho. Este código é precedido pelo caractere 
que se indique nesta casa. Desta forma, caso se utilize várias vezes o 
comando Composição Automática, é possível distinguir as folhas e os 
desenhos  gerados em cada uma das vezes. 

2012BCritério de colocação de desenhos  

 2013BPermite indicar o critério de colocação dos desenhos dentro de cada folha 
de composição: desde uma forma ordenada e sequencial até ao 
aproveitamento máximo do espaço de papel disponível. 

2014BDesenhos>Planos a compor  Permite indicar os planos (desenhos) que se pretendem incluir na 
composição. Aparecem nesta lista todos os planos à cota dada e os planos 
pré-definidos que existem na estrutura. Pode imprimir o DWG/DXF 
juntamente com os desenhos e em desenhos de composição de planos. 
Os desenhos de armaduras das paredes resistentes de betão obtêm-se no 
desenho correspondente ao seu plano vertical e a sua secção transversal 
no desenho horizontal. (Ver capítulo 25 - Paredes Resistentes). 

2015BDirecções das armaduras  Permite indicar se pretendemos obter a armadura de cada direção em 
desenhos separados para as lajes. 

2016BFolhas independentes  Indica se cada plano (desenho dessa cota) deve ser colocado em uma 
folha diferente. 

2017BOpções de desenho...  Permite modificar todas as opções de desenho do programa. Equivale a 
utilizar o comando Ficheiro>Opções>Todas as opções.... 

5346BUma vez fixadas todas as opções, pressiona-se o botão Compor e realiza-se assim a composição 
automática dos desenhos nas folhas. Durante o processo pode aparecer uma caixa de diálogo com 
mensagens de erro do tipo Desenho demasiado grande, Opção Autocentrado incompatível com 

composição ou Armadura não calculada. Nessa mesma caixa existem os seguintes botões: 

2018BBotão Descrição 

2019BCancelar  Cancela a criação das folhas com os desenhos compostos  

2020BContinuar  Continua o processo compondo os desenhos que são possíveis 

2021BImprimir  Imprime o conteúdo desta caixa 

Tabelas de armaduras em planos de composição 

5347BAo realizar a composição de um plano de armadura que referência uma tabela de armaduras (a opção 
Desenhar tabela do separador Tabela de armaduras está ativa) cria-se um novo desenho no plano onde 
se representará a tabela de varões de todos os planos de armadura do plano de composição. 



 

 

5348BNuma folha de composição só se poderá ter uma tabela de varões da armadura. 

5349BO nome do desenho onde se representa a tabela de varões será: CAxxxxxx (onde xxxxxx é um número 

inteiro) 

 
 

 

5350BO desenho onde se representa a tabela de varões poderá mover-se, mudar de nome ou alterar as suas 
opções, porém não poderá eliminar-se. Este desenho desaparecerá quando desaparecerem da folha todos 
os desenhos de armadura. Não é possível alterar a opção Desenhar tabela com a função 
Resultados>Composição>Modificar opções.  



5351BO desenho onde se representa a tabela de varões não poderá ser copiada e só poderá mover-se dentro 
da sua própria folha (Resultados>Composição>Mover Desenho). 

5352BOs desenhos de armadura que fazem referência às tabelas não poderão ser copiados, nem criarem-se ou 
moverem-se para folhas de composição nas quais haja desenhos de armadura que não referenciam a 
tabelas e vice-versa. 

5353BEm folhas de composição nos quais existam quadros de pilares e a opção de armadura Desenhar tabela 
esteja ativada o programa desenha sempre a tabela de armaduras completa. 

5354BAo adicionar o quadro de pilares numa folha de composição (caso se esteja desenhando a tabela de 

armaduras) aparecerá automaticamente um desenho com a tabela de armaduras completa de toda a 
composição. 

5355BNuma mesma folha de composição não poderão existir quadros de pilares (ou desenhos de armadura) 
com tabela de armadura e quadros de pilares sem tabela de armadura (ou desenhos de armadura 

Modificar opções de desenho 

5356BA função Resultados>Composição>Opções de Desenho  permite modificar particularmente as opções de 
cada um dos desenhos contidos em uma folha de composição. A função somente se encontra ativada 
quando se esteja visualizando uma folha de composição. 

5357BPara proceder à modificação das opções de um desenho é necessário: 

◼ 7404BVisualizar a folha de composição dentro da qual está o desenho.  

◼ 7405BSelecionar o comando Opções Desenho. 

◼ 7406BSelecionar com o botão primário (geralmente o esquerdo) do rato o desenho pretendido. 
Aparece uma caixa como a de Ajudas>Todas as Opções... com a qual podemos modificar as 
opções do desenho. 

Alterar tamanho do texto 

5358BA função Resultados>Composição>Modificar tamanho de texto permite modificar os tamanhos de texto 
de uma folha de composição que esteja visível nesse momento no ecrã. 

5359BAo executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que contém os seguintes 
ícones: 

 

 2022BAumenta ou diminui o tamanho do texto de um desenho 

 2023BPermite aumentar ou diminuir o tamanho de letra dos textos de um desenho. 
Quando se pressiona o ícone, mostra-se outra caixa de diálogo com os 
seguintes ícones:  

 2024BAumentar fonte Permite aumentar o tamanho de letra de todos 

os textos do desenho. 

 2025BReduzir fonte Permite reduzir o tamanho de letra de todos os 

textos do desenho. 



 

 2026BIguala o tamanho dos textos ao maior deles 

 2027B

Este ícone altera o tamanho de todos os textos do desenho e iguala-os ao que 

for maior nesse momento. 

 2028BIguala o tamanho dos textos ao menor deles 

 2029B

Este ícone modifica o tamanho de todos os textos do desenho e iguala-os ao 

que seja menor nesse momento. 

 2030BCopia o tamanho do texto de um desenho para outros desenhos 

 2031BPermite copiar o tamanho dos textos de um desenho e aplicá-lo a outros 
desenhos. 

Eliminar desenhos 

5360BA função Resultados>Composição>Eliminar Desenho permite eliminar desenhos contidos na folha de 
composição, de forma gráfica. A função só se encontra ativada quando se está a visualizar uma folha de 
composição. 

5361BPara proceder à eliminação de um desenho é necessário: 

◼ 7407BVisualizar a folha de composição dentro da qual está o desenho.  

◼ 7408BSelecionar o comando Eliminar Desenho. 

◼ 7409BSelecionar com o botão primário do rato (geralmente o esquerdo) o desenho que se quer 

eliminar. 

◼ 7410BPressionar com o botão primário do rato fora da área cliente da aplicação, ou a tecla Esc. 

Mudar Escala 

5362BA função Resultados>Composição>Mudar Escala permite mudar a escala dos desenhos contidos em uma 
folha de composição. A função só se encontra ativada quando se está visualizando uma folha de 
composição. 

5363BPara proceder à alteração da escala de um desenho é necessário: 

◼ 7411BVisualizar uma folha de composição dentro da qual está o desenho.  

◼ 7412BPressionar qualquer dos botões do rato quando o cursor se encontra dentro do desenho em 
que se quer alterar a escala. 

◼ 7413BAparece uma caixa de diálogo com a escala atual do desenho. Modificar a escala. 

◼ 7414BPressionar com o botão primário do rato fora da área do écran, ou a tecla Esc. 

 

Além de poder alterar a escala do desenho selecionado de forma numérica, agora também é possível 
alterar o tamanho e posição do desenho com o rato. Para esse efeito, o ponteiro do rato de forma: 

◼ Quando o ponteiro se situa sobre um dos bordos do desenho, adota a forma de um segmento com uma 
ponta de flecha podendo redimensionar-se. 



Copiar e Mover Desenhos 

5364BA função Resultados>Composição>Mover Desenho permite mudar o posicionamento dos desenhos 
contidos em uma folha de composição. Poder-se-á mover ou copiar um desenho dentro da mesma folha 
ou para uma folha de composição distinta. Para realizar esta operação é necessário: 

◼ 7415BVisualizar a folha de composição dentro da qual está o desenho e a folha de composição para 
a qual se pretende copiar ou mover. 

◼ 7416BSelecionar o comando Mover Desenho. 

◼ 7417BSelecionar através do botão esquerdo do rato o desenho que se quer copiar ou mover. 

◼ 7418BO cursor muda de forma, aparecendo uma cruz, e representa-se um retângulo definido pelos 
limites do desenho. Mover o desenho até à sua nova posição dentro da mesma folha ou para 
outra folha. 

◼ 7419BSe pressionar o botão esquerdo do rato, o desenho irá mover-se  para a posição fixada, 
desaparecendo da posição original. Se, enquanto se pressiona o botão esquerdo do rato, tiver 

pressionada a tecla , a cópia do desenho copia-se para a posição fixada  permanecendo  o 

original no mesmo local). Neste caso aparecerá uma caixa de diálogo na qual  preciso indicar 
o código e a descrição do novo desenho. 

◼ 7420BPressionar com o botão esquerdo do rato fora da área cliente da aplicação, ou utilizar a tecla 

. 

Colocar 1º plano/Colocar 2º plano 

5365BAs funções Resultados>Composição>Colocar permitem modificar a ordem de representação dos desenhos 
raster, quando se representem uns em cima dos outros. Os desenhos no formato raster são opacos. A 
ordem de desenho coincide com a introdução dos desenhos na composição. 

DWG-DXF-Raster 

5366BA função Resultados>Composição>Importar Desenho... permite incorporar em uma composição, 
desenhos no formato DWG, DXF, DBU do  e raster BMP, JPG ou GIF (ficheiros gerados por 

‘scanner’).  

5367BEsta função permite a saída de folhas de composição onde se incorporam desenhos de detalhes estruturais 
realizados com um programa de CAD, esquadrias do projeto, textos, logotipos de entidades em formato 
BMP, etc ... 

◼ 7421BAo selecionar a função aparece uma janela de pesquisa de ficheiros como a da figura, na qual 
temos que indicar a pasta, o tipo de ficheiro (DWG, DXF, DBU ou BMP) e o nome do ficheiro. 



 

 

5368BSe o ficheiro é um DWG ou DXF aparece uma caixa de diálogo como a da figura onde se definem as 
unidades do desenho, um fator de conversação (caso as unidades não coincidam com nenhuma das 
apresentadas na lista), e se queremos manter os polígonos e símbolos do desenho. 

 

5369BSeguidamente, para qualquer tipo de ficheiro, solicita-se numa caixa de diálogo a escala à qual se vai 
incluir o desenho numa folha de composição.  

 

5370BPor último, numa nova caixa de diálogo, é preciso atribuir um nome e descrição ao desenho, com o qual 
passará a ser identificado dentro da composição. Aparece uma esquadria para situar o desenho no lugar 
da folha de composição pretendido. 

 

5371BPara aceder a esta função não é necessário estar visualizando a folha de composição. Para essa situação, 
aparece uma janela como a dos Resultados>Composição>Compor... na qual se indica o plano e o nome 
do desenho a inserir.  



5372BNA IMPORTAÇÃO DE DWG: 

◼ 7422BLê-se a família da fonte dos textos sempre e quando sejam fontes do sistema e não próprias 
do Autocad 

◼ 7423BRealiza-se um melhor ajuste do tamanho dos textos importados. 

◼ 7424BImportam-se as espessuras de linha. 

◼ 7425BImportação de entidades ELLIPSE 

◼ 7426BImportação de entidades MLINE 

◼ 7427BPara poder ajustar o comprimento do texto, na transformação de DWG a DWF, exportam-se 
os textos multi-linha transformando-os em textos normais 

◼ 7428BQuando a leitura do DXF se realize com a opção Criar símbolos desativada, na transformação 
de dwg a dxf, exportam-se todos os símbolos decompondo-os em entidades simples. 

◼ 7429BNa transformação de DWG a DXF (opcionalmente), os sombreados exportam-se em entidades 
simples. Por predefinição a opção aparecerá desativada, em desenhos grandes pois poderiam 
alcançar-se o limite de número máximo de linhas que tem o formato dbu 

◼ 7430BImportação de cores de preenchimento em entidades SOLID e TRACE 

Escalar Raster  

5373BEsta função permite indicar a escala de um desenho em formato BMP. 

◼ 7431BAssinalam-se, com o botão direito dois pontos do desenho, e indica-se a sua magnitude. 

Layers 

5374BEsta função só é útil para impressoras ou plotter raster tipo HP-DeskJet ou HP-DesignJet. 

5375BA função Layers permite gerir os layers dos desenhos DWG, DXF ou DBU. 

 

Nome do desenho 

5376BO nome do desenho (ficheiro) que se pretende importar. 



 

Pré-visualizações 

5377BAo importar um desenho para uma composição, é possível pré-visualizar esse mesmo desenho na própria 
caixa de importação. 

Funções de conexão com  

5378BAs seguintes funções vêm descritas no capitulo 2 do manual do programa : 

◼ Resultados>Composição>Importar desenho... 

◼ ...>Editar Tricalc.Cad 

◼ ...>Desfazer Edição... 

◼ ...>Inserir Marco 

◼ ...>Atualizar Marco 

◼ ...>Layers... 

Gestão de folhas de composição no écran 

5379BCaso se solicite a visualização no écran de várias folhas de composição, cada uma delas representar-se-á 
em uma janela independente. As janelas podem-se distribuir no écran livremente, ou podem-se utilizar as 
funções Mosaico, e Cascata do menu Ajudas>Janelas, tal como com outros programa Windows. 

Obtenção de Folhas de Composição: Impressora, Plotter e 
Ficheiro DWG e DXF 

5380BAs folhas de composição podem obter-se para qualquer periférico utilizado em todas as portas de saída. 
Na caixa de diálogo da função Resultados>Composição>Opções... fixa-se o periférico de saída. Para obter 
uma folha de composição por impressora, plotter ou ficheiro: 

◼ 7432BModificar o periférico de saída na caixa de diálogo. 

◼ 7433BSelecionar a folha de composição a imprimir na caixa Resultados>Composição>Ver folhas.... 

5381BCaso a saída se realize para um ficheiro DWG ou DXF, o programa cria um ficheiro com o nome do código 
da folha de composição, aparecendo uma caixa de diálogo na qual podemos fixar a pasta em que queremos 
colocar os ficheiros. Inicialmente, nessa caixa encontra-se selecionada a pasta definida nas preferências 
do programa na Pasta de saída de ficheiros DXF e DWG. 

◼ 7434BPodem-se exportar ficheiros em todas as versões do Autocad; as novas opções são DWG-
2004, 2007...DWG-2013. 

◼ 7435BExporta-se a espessura das linhas. 

◼ 7436BExportação de polígonos e círculos preenchidos com cores sólidas. 

◼ 7437BExportação da espessura da linha o formato DBU (Ao editar com ) 

◼ 7438BOs raiados exportam-se para DWG com entidades SOMBREADO e não como linhas soltas como 
era feito em versões anteriores, exceto no caso de polígonos e círculos com aberturas. 

◼ 7439BIgualam-se a 100% o tamanho dos textos entre os resultados do  e do Autocad. 

◼ 7440BDefinir as propriedades do desenho DWG. No Autocad visualizam-se com o comando Ficheiro> 

Propriedades do desenho. 



◼ 7441BNão se suporta a exportação em formatos anteriores ao da versão 11 do Autocad (até agora 
exportava-se no formato da versão 10) 

5382BA exportação para DXF poder-se-á realizar de duas maneiras, utilizando uma nova opção DXF-R10: 

◼ 7442BIdentificada nas caixas de opções como DXF-R10. Esta é a forma utilizada até agora e não 
possui nenhuma das melhorias desta revisão. 

◼ 7443BIdentificada nas caixas de opções como DXF. Utiliza novas funções para escrever o ficheiro 
DXF diretamente. O resultado é praticamente similar ao obtido exportando para DWG. Ter em 
conta as opções da versão e unidades definidas nas caixas de opções. Esta é a opção 

recomendada para a obtenção dos DXF's, porém mantendo a opção DXF-R10 para o caso de 
existirem problemas de compatibilidade não detetados. 

Exportação de layers para ficheiros em formato DWG 

Personalizar layers 

5383BNas caixas de diálogo das funções Resultados>Gráficos>Opções..., Resultados> Armaduras>Opções... e 
Resultados>Desenhos>Opções... aparece em botão com o texto Personalizar layers... que conduz a uma 
nova caixa de diálogo que permite modificar a listagem de layers personalizadas, editando o ficheiro 
LAYERCOLOR.TXT. 

 

5384BA nova caixa consta de 2 partes: 

◼ 7444BUma janela onde se apresentam os layers que foram personalizados pelo utilizador. Se 
selecionar alguma delas e se carregar no botão Eliminar o layer/s voltarão a ter os atributos 
definidos na instalação do programa. 



 

◼ 7445BNa zona inferior pode selecionar o layer a editar e modificar o seu nome e cor. Uma vez 
definidos os novos atributos carregue no botão Agregar... e o layer passará para a listagem 
de layers personalizados pelo utilizador. 

Formato 

5385BAo exportar desenhos ou folhas de composição para formato dwg, o programa  estrutura a 

informação em diferentes layers, associando a cada uma delas, um nome e cor determinado. A informação 
de layers, fica armazenada num ficheiro que se encontra na pasta de instalação do programa chamado 
LAYERCOLOR.TXT. Se desejar alterar o nome ou a cor atribuído aos layers pelo programa, é necessário editar 
o referido ficheiro de texto. O formato que apresenta este ficheiro é o seguinte: 

<nome do layer>;<número da cor>;<novo nome do layer> 

5386BO significado dos campos é o seguinte: 

2032BCampo Significado 

2033Bnome do layer Mostra o nome atribuído pelo programa a um layer. 

2034Bnúmero da cor Mostra o número da cor atribuído pelo programa associado a um layer. 

2035Bnovo nome do layer Permite modificar o nome de um layer. Se <novo nome do layer> estiver vazio, toma-
se como nome do layer o atribuído pelo programa em <nome do layer>. 

5387BExemplo: 

5388BPT_1_2_CV_24;7;travessa_vertical 

5389BNo layer que o programa denominou por PT_1_2_CV_24 será exportado na color 7 (branco) com o nome 
travessa_vertical. 

5390BSe a dois layers diferentes se atribuir o mesmo nome dentro do campo <novo nome do layer>, a 
informação contida em ambos os layers passará a formar parte de um único layer. 

5391BExemplo: 

5392BPT_CV_14;7;peças_especiais 

5393BPT_1_2_CV_14;7;peças_especiais 

5394BO layers PT_CV_14 e PT_1_2_CV_14 serão exportadas como um único layer chamado peças_especiais 
em cor 7 (branco). 

5395BAo importar o ficheiro DWG gerado para programas de CAD, é necessário selecionar todos os elementos 
e atribuir-lhes a cor "By Layer", para que se representem na cor indicada no ficheiro anterior. 
 

  

2432BNota 

2433B 
5396BAlguns programas de CAD, sobre todo versões antigas, têm limitado o número de 
caracteres que pode ter o nome de um layer, para além de não permitir caracteres 

especiais (letras acentuadas, por exemplo) nem espaços em branco antes, dentro 
ou depois do nome. É por isso que os nomes pré-definido dados por Tricalc têm 
um máximo de 32 caracteres, sem espaços, nem maiúsculas, nem acentuação. 

  

Impressão Automática de Folhas de Composição 

5397BÉ possível realizar a impressão de forma automática das folhas de composição. Devem-se seguir os 
seguintes passos: 

◼ 7446BModificar o periférico de saída na caixa de diálogo da função Resultados>Composição> 

Opções..., ativando a opção Impressora. 



◼ 7447BActivar a opção Impressão Automática do menu Ficheiro>Impressora. 

◼ 7448BSelecionar a folha de composição a imprimir.  

◼ 7449BA folha selecionada adiciona-se à lista de trabalhos a realizar quando se solicite a sua 
impressão. 

5398BPara começar a executar a impressão automática de um conjunto de trabalhos, consultar os apartados 
específicos deste manual relativos à impressão automática. 

 

 





Capítulo 21  

Lajes Aligeiradas 
 

Introdução 

5399BO programa  permite calcular e dimensionar as lajes aligeiradas da estrutura.  incorpora 

informação das fichas técnicas das lajes normalmente utilizadas entre as que oferecem as casas comerciais 

mais representativas. 

5400BOs planos que contêm as lajes podem-se dispor em qualquer direção do espaço, calculando-se portanto 
as lajes horizontais ou inclinadas, e as vigotas com qualquer ângulo. Neste capítulo explicam-se as 
operações necessárias para: 

◼ 7450BIntroduzir planos que contêm lajes. 

◼ 7451BDefinir novas fichas de lajes. 

◼ 7452BCalcular os diferentes planos de laje. 

◼ 7453BObter os documentos gráficos necessários para incluir em projeto, assim como as medições 
dos materiais que compõem as lajes. 

Posição da laje aligeirada relativamente às vigas 

5401BAo introduzir ou modificar uma laje aligeirada, existe uma opção denominada Situar a laje na face inferior 

das vigas que permite indicar se deseja que a face inferior da laje fique alinhada com a face inferior das 
vigas nas quais se apoia. Desta forma a viga fica invertida e a carga que a laje lhe transmite é uma ação 

suspensa. Ver o indicado no apartado Vigas invertidas para mais informação. 

Definições 

2036BTermo Definição  

2037BPlano de Laje  Todo o plano da estrutura que contenha este tipo de superfície resistente, quer seja 
horizontal ou inclinado, por exemplo uma planta ou uma laje inclinada da cobertura. 



 

Logicamente, um plano de laje pode ter várias aberturas, diferentes direções das vigotas, 
etc. 

2038BLaje Aligeirada  Uma área pertencente a um plano de laje e que pela razão que for deve-se diferenciar 
das outras dentro do mesmo plano, por exemplo, porque as suas vigotas têm diferente 
direção. Dentro de cada laje utilizar-se-á sempre a mesma vigota e a mesma peça entre 
vigotas (abobadilhas). 

2039BPano de Laje  É uma zona com vigotas de igual comprimento e armadura dentro de uma mesma laje. 
Os panos derivam da necessidade de diferente armadura nas vigotas e pela sua possível 
variação de comprimento em função do perímetro da laje. 

5402B  calcula lajes aligeiradas de acordo com as características que se encontram na base de dados, e 

que logicamente devem corresponder com as dos elementos disponíveis no mercado. Em qualquer caso, 
o utilizador pode introduzir na biblioteca, os valores que em cada caso considere oportunos. A informação 
estrutura-se da seguinte forma: 

2040BSérie de Laje  Corresponde a toda a informação relativa a um fabricante, que empregará sempre os 
mesmos tipos de vigota e abobadilhas. Os dados introduzem-se em ficheiros com o nome 
da série, seguido da extensão .TR5, (por exemplo BTPREBAL.TR5, SECIL.TR5...), e ficam 
armazenados na pasta especificada na variável do ambiente SECCION_DIR_PATH.  

2041BFicha de Laje  Empregando as diferentes vigotas e abobadilhas de uma determinada série, podem-se 
estabelecer diferentes combinações, cada uma das quais se reúne numa ficha de laje (Por 
exemplo, emprego de dupla vigota tipo V e abobadilha tipo B pertencentes à série S.TR5). 
A ficha define as características geométricas da laje, tais como distância a eixos da vigota, 
altura, espessura da lâmina superior, etc. 

2042BModelo  Uma mesma ficha, que implica uma combinação de vigotas e de elementos entre vigotas, 
pode requerer diferentes armaduras em função do comprimento das vigotas, das suas 
diferentes condições de apoio, vãos, etc. Cada uma dessas possibilidades constitui um 
modelo de laje. 

5403BPor conseguinte, e conforme o exposto anteriormente, um Plano de Laje será composto de diferentes 
Lajes, cada uma das quais terá associada uma ficha da mesma ou de diferente série. Dentro dessa Laje, 
à qual só se pode atribuir uma ficha de laje, pode haver zonas com armaduras diferentes, definidas como 
Panos. Cada pano poderá ter o mesmo ou diferentes modelos, dependendo das opções de cálculo 
escolhidas, (Homogeneização de modelos). 
 

  

2434BNota 

2435B
5404BAs fichas de lajes aligeiradas fornecidas com o programa são a título de exemplo e 
foram introduzidas com base nos dados fornecidos pelo próprio fabricante. A 

 não assume nenhuma responsabilidade sobre os dados introduzidos, que 

o utilizador pode verificar e corrigir se for o caso. 

  

 

5405BNo ficheiro TR5_INF.TXT especifica-se a procedência e número de autorização de uso das lajes fornecidas. 

Método Geral de trabalho 

5406BO método de trabalho será o seguinte: 

◼ 7454BIntrodução de planos de laje. Para que o programa possa identificar cada um dos planos e 
das lajes, é necessário defini-los. Esta operação pode-se realizar ao mesmo tempo que a 
definição de Ações superficiais, ou então diretamente sobre os desenhos dos planos. 



◼ 7455BAtribuir a cada laje uma ficha determinada, quer dizer, uma combinação de vigotas e 
abobadilhas de uma série com a qual se quer resolver o elemento. Uma vez especificada a 
ficha, podem-se fazer modificações na geometria antes de começar a calcular. São 
modificáveis: a origem a partir da qual se desenvolve a laje, a direção das vigotas, os vértices 
que conformam o polígono de cada laje e os valores próprios das Ações, e logicamente 
também a ficha. 

7738BA variação de um destes fatores depois do cálculo exigirá repetir o processo e obter novos resultados 
para a laje. 

◼ 7456BCálculo da laje. 

◼ 7457BSaída de resultados Os documentos gráficos apresentarão maior ou menor informação 
dependendo das opções escolhidas. 

Considerações sobre o cálculo. Métodos 

5407B  calcula as lajes como elementos que transmitem Ações superficiais às barras principais da 

estrutura. As Ações superficiais definem-se na fase de introdução de Ações. É por isso possível trabalhar 
com o programa de duas formas: 

Método 1: A laje define-se ao introduzir as Ações superficiais 

5408BEm primeiro lugar calcula-se a estrutura principal em função da sua geometria e Ações (incluindo as Ações 

superficiais que transmitem as lajes). Uma vez terminado o processo, passa-se a calcular de forma 
independente cada laje, cujos dados foram introduzidos em vez das Ações superficiais. A laje calcula-se 
com as mesmas Ações com as que se foram calculando as barras da estrutura. 

Método 2: Definição de lajes independentes da estrutura 

5409BDefine-se a geometria e o pré-dimensionamento das barras. Calculam-se os planos de laje, designando-
lhes as Ações superficiais previstas sobre o Desenho-2D. Este método é útil quando só se querem calcular 
as lajes de uma estrutura, que já tenha as suas barras dimensionadas. Se depois de calcular as lajes, 
quiser calcular as barras da estrutura deve introduzir as Ações sobre as barras, já que as Ações introduzidas 
sobre o Desenho-2D não se consideram. Para isso pode utilizar a função Ações>Vínculos…, que permite 
realizar o transmissão das Ações introduzidas nas lajes as vigas de forma automática. 

5410BTambém é possível introduzir as lajes uma vez que já se calculou a estrutura, designando-lhes uma ficha 
de características e as Ações a suportar, e proceder ao cálculo "a posteriori".  

Considerações ao Método 2 

◼ Relativas à geometria e dimensionamento 

7739BA modificação da geometria ou do dimensionamento da estrutura principal, variará as condições iniciais 
(distâncias, apoios...) das lajes que já tenham sido calculadas. Será necessário voltar a definir e calcular 
as lajes, para atualizar os seus resultados às novas condições gerais. 

◼ Relativas às Ações 

7740BA modificação das Ações variará as condições iniciais das lajes que já tenham sido calculadas. O 
programa pergunta também se quer recalcular as Ações superficiais às barras onde esta apoia. Será 
necessário voltar a calcular as lajes, para atualizar os seus resultados às novas condições. 



 

Relação entre Ações superficiais, Ações em barras e lajes  

5411BVer capítulo 10.- Ações superficiais. 

Modo 2D. Desenhos de planos de laje  

5412BOs menus Resultados>Desenhos>Calcular Plano>Desenho e Resultados>Desenhos>Ver Plano> 

Desenho permitem atualizar as mudanças e visualizar, respectivamente, todos os planos pré-definidos da 
estrutura. 

5413BO nível de pormenor necessário para trabalhar com lajes, obriga a que determinadas funções só se possam 
realizar desde os planos em Modo 2D. Essas funções, que veremos em seguida, só se poderão selecionar 
se trabalhamos nesse Modo. Em caso contrário, permanecerão visíveis no menu, mas inativas. Para repor 
o Modo 2D, procede-se conforme se explica no ponto correspondente, bastando aceder ao menu 
Resultados>Desenhos>Ver Plano>Desenho. 

Introdução de lajes em planos de laje 

5414BPara considerar as Ações da laje nas barras da estrutura, e por tanto, serem consideradas no cálculo, deve 
utilizar-se a função Ações>Definir... ou Ações>Vínculos… para a definição das Ações superficiais em 
barras. 

5415BAo introduzir uma laje aligeirada (ou introduzindo Ações superficiais em barras através da função Ações > 

Introduzir > Em Barras, ou através da função Geometria > Laje Aligeirada – Cofragem perfilada > 

Introduzir…) é opcional indicar que se some na hipótese de ação permanente o peso próprio da laje 
guardado na ficha selecionada. 

5416BAo modificar uma laje aligeirada já introduzida através da função Geometria > Laje Aligeirada – Cofragem 

perfilada > Modificar…, aparece uma opção ‘Somar o peso próprio’, que permite modificar a opção usada 
na introdução da laje. Se alterar a ficha utilizada com esta opção ativada, o programa substitui o peso 
próprio da ficha de laje antiga pela da nova selecionada. 

5417BAo ativar esta opção, se a laje é horizontal e nas opções de cálculo de esforços se selecionou a opção 
‘Indeformabilidade de lajes horizontais no seu plano: Segundo as opções de cada laje horizontal’, todos 
os nós situados no seu interior movem e rodam de forma solidária. Desta forma é possível indicar que só 
algumas lajes horizontais sejam indeformáveis no seu plano e outras não o sejam. Remete-se o capítulo 
correspondente das opções de cálculo de esforços para mais informação. 

 

5418BImportante: Para maior claridade, nos valores de ação superficial desta caixa de modificação de lajes 

aligeiradas, não se apresenta o peso próprio da laje, mesmo que esteja ativada a opção ‘Somar peso 
próprio’. 



 

 

5419BQuando se ativa a opção Somar o peso próprio na hip. 0, o valor das Ações na hipótese 0 que se utiliza 
para calcular a laje está incrementado com o peso próprio da laje selecionado no momento da introdução 
da ação superficial. Se modificar a ficha da laje será necessário atualizar manualmente o valor das Ações 
na hipótese 0, com a finalidade de inclui o valor atualizado do peso próprio da laje. Através da função 
Geometria>Lajes Aligeiradas-Cofragem perfilada>Modificar... pode comprovar-se os valores das Ações 
utilizadas no cálculo da laje. 

Diafragma rígido e lajes unidirecionais 

Adicionou-se uma nova opção que permite utilizar as lajes unidirecionais horizontais só como diafragma 
rígido, ou seja, só para efeitos de definir um perímetro indeformável no seu plano, o que irá compatibilizar 

os deslocamentos horizontais e a rotação sobre um eixo vertical dos nós contidos no perímetro de definição 
da laje. 

Na caia de definição de lajes unidirecionais aparece a nova opção Utilizar unicamente como diafragma 

rígido. Neste caso não será necessário definir ações nem ficha de laje nem direção de vigotas. Os 
diafragmas rígidos só se poderão introduzir em planos horizontais. Se ativar esta opção, é necessário ativar 
também a opção já existente em versões anteriores Indeformável no seu plano; caso contrário aparecerá 
uma mensagem advertindo para essa necessidade. 

Estes diafragmas são tidos em consideração na função Resultados – Gráficos > Grupos, porém não 
aparecem nem os desenhos de planos nem na vista sólido da estrutura. 



 

Características das Ações superficiais 

5420BAtravés do menu Ações>Definir>Superficial em Barras, como se especifica em epígrafe correspondente 
deste manual (capítulo 10.- Ações superficiais) acede-se à caixa de diálogo da figura. Aqui se reflete a 
ação ou Ações superficiais que a laje vai reunir. 

 

5421BDefinem-se os seguintes valores: 

2043BOpção Descrição 

2044BValor  Ou valores da ação superficial Q em kgf/m2 ou kN/m2. 

2045BHipótese  De ação para cada uma delas, valor entre 0 e 20 inclusive. 

2046BSeparação  Distância entre eixos de vigotas, em cm. A separação é definível pelo utilizador sempre 
que não tenha atribuído um tipo de laje, caso contrário esse valor substitui-se 
automaticamente pelo valor característico da laje escolhida, sem possibilidade de o 
alterar. 

2047BVector  De direção da ação em eixos gerais. Para as Ações gravíticas (0, -1, 0) o vetor é vertical 
em eixo Y negativo. 

2048BCriar  Ativando esta função cria-se uma laje. 

2049BAdicionar peso próprio na hip. 0.  

 2050BO valor das Ações na hipótese 0, que se utilizam para calcular a laje, é incrementado 
com o peso próprio da laje selecionada no momento da introdução da ação superficial. 

2051BNome do Plano  Nome com que se distingue o plano da estrutura (também plano de laje) que contém 
essa laje. O plano tem de estar pré-definido com a opção Geometria>Plano>Pré-



Definir... No caso de que algum plano esteja ativo nesse momento, aparece o nome 
desse plano. 

2052BNome  Nome da laje que se define, com um máximo de oito caracteres alfanuméricos. 

2053BFicha série  Série a que pertence a ficha que se associa à laje. 

2054BFicha Nome  Ficha escolhida para a laje aligeirada, dentro da série anterior. 

2055BProcurar…  Abre uma nova janela na qual se pode selecionar uma série e uma ficha para a laje. 

2056BEntrega em Paredes resistentes 

 2057BPode-se não considerar esta entrega no cálculo com efeitos de calcular a excentricidade 
da ação ou especificar uma distância de entrega já especificando um valor em cm ou 
como uma percentagem da espessura da parede sobre o seu apoio. 

2058BConsiderar o encastramento entre laje e paredes resistentes 

 2059BÉ possível ter em conta no cálculo o momento de encastramento em função da rigidez 
da parede e da rigidez da laje. 

 2060BO programa permitirá definir esta excentricidade nos bordos da laje apoiados em paredes 
resistentes. 

 2061BComo consequência, ao recalcular as Ações transmitidas pela laje à parede, aparecerão 
tanto as Ações verticais como os momentos na intersecção da laje – Parede (nas vigas 
de encadeamento de bordo). 

 2062BO programa calculará os momentos de encastramento das vigotas das lajes aligeiradas 
nos encontros com as Paredes de Termoargila (exteriores e interiores). Estes momentos 
apareceram como Ações de momento em barra nas vigas de encadeamento da laje.  

5422BA laje define-se com o mesmo polígono e direção que a ação superficial. 

Diretamente sobre os desenhos dos planos 

5423BA função Introduzir... do menu Geometria>Lajes Aligeiradas-Cofragem perfilada permite introduzir uma 
laje sobre um desenho 2D ou em modo de malha. 



 

 

5424BOs valores e a forma de trabalhar são em tudo equivalentes ao apartado anterior, caixa de diálogo 
Ações>Definir>Superficial.  

Consolas e aberturas na laje 

5425BQuando se introduzem as lajes juntamente com as Ações superficiais, há que ter em conta que quando se 
querem utilizar em algum caso vigotas em consola (alpendres, varandas,...), deve-se definir a geometria 
da estrutura de forma que o polígono não se apoie sobre barras em extremo de vãos, já que dessa forma 
a divisão de Ações realizar-se-ia sem ter em conta a consola que se queria considerar. Diferente 
problemática se passa quando se introduz a laje diretamente sobre o desenho, ou se define uma viga de 
bordo numa consola e não se deseja considerar que as vigotas se apoiam nela, pode utilizar-se a função 
Lado em consola do menu Resultados>Desenhos>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada. 

5426BNo caso de aberturas, aplicam-se idênticas considerações. As aberturas introduzidas como ação superficial 

ficam incorporadas como aberturas da laje automaticamente. 

Operações com lajes 

Seleção gráfica de lajes 

5427BPara modificar alguma característica,  solicitará ao utilizador que selecione a laje graficamente. 



Operações com a geometria das lajes 

5428BUma vez que a laje tenha sido introduzida, há a possibilidade de que seja necessário modificar alguma das 
suas características. As funções contidas no menu Resultados>Desenhos>Lajes Aligeiradas permitem 
realizar as seguintes operações. Estas funções só estão ativadas em Modo 2D. 

 

2063BOpção Descrição 

2064BDividir  Introduz-se um novo vértice que divide um lado em dois. Esta função é 
útil quando se quer introduzir uma condição de encastramento ou uma 
ação contínua parcialmente sobre um lado, não sobre todo o 
comprimento. Procede-se primeiro à divisão do lado, e depois à introdução 
do encastramento ou a ação na zona. 

2065BMover Nome  Para completar a informação gráfica que oferece o programa, inclui-se 
para cada laje uma descrição na qual se especifica o nome da laje, a série 

a que pertence e a sua ficha. Este comando permite situar essa descrição 
no lugar mais adequado em cada caso concreto.  

2066BEliminar Vigotas-Chapas Possibilita ao utilizador a eliminação de uma vigota por qualquer razão 
(excessiva proximidade de uma viga paralela, etc.) não interessando que 
apareça nos desenhos de planos de laje. Há que ter em conta que eliminar 
uma vigota não implica que o cálculo se tenha realizado sem ela, e 
também não obriga a voltar a calcular a laje. 

2067BTornar opaca a Vigota-Chapa  Esta função ativa ou desativa o desenho de todos os dados referentes a 
um pano de uma laje: série, modelo, momento positivo, esforço 
transverso, armaduras... É útil nos casos em que o utilizador decida 
eliminar a informação dos planos de execução por decidir que é 
redundante. 

2068BMover setas A armadura de negativos representa-se em cada vigota e nas lajes 
alveolares e de chapa no eixo de cada placa. Existem flechas que marcam 
as vigotas ou placas que devem levar essa armadura de negativos. Esta 

função permite deslocar manualmente estas flechas. 

2069BIgualar Armaduras  Permite copiar a armadura de negativos de um apoio para outro apoio 
(incluindo dentro do mesmo conjunto de vigotas ou de lajes diferentes) 
ou a armadura de positivos de um vão de laje de perfilada para outro. No 
caso da armadura de negativos, só é permitido copiar a armadura entre 
apoios do mesmo tipo: entre vãos interiores, entre vão extremo ou entre 
consolas. 

2070BDesenho... Permite aceder as opções de desenho e representação de lajes aligeiradas. 



 

Modificação de lajes 

5429BNo menu Geometria>laje aligeirada-Cofragem perfilada existem as seguintes funções: 

 

2071BFunção Descrição 

2072BIntroduzir... Permite introduzir lajes aligeirada-cofragem perfilada. 

2073BCopiar... Permite copiar entre planos as lajes aligeiradas-cofragem perfilada. 

2074BModificar... Podem-se modificar as Ações superficiais, contínuas em vigotas e contínuas em 
bordos de consola, o vetor de direção, os encastramentos e a ficha de laje, 
assim como eliminá-lo. 

2075BEliminar  Apaga a laje que se selecionar graficamente. Esta função só permanece ativa 
em Modo 2D. 

2076BSeparar Permite separar uma laje já definida podendo gerar 2 lajes diferentes. Esta 
opção explica-se mais a frente. 

2077BUnir Permite unir 2 lajes existentes numa única laje. Esta opção explica-se mais à 

frente. 

2078BMover Vértices Permite mudar a posição dos vértices da laje e os vértices dos polígonos que 
formam cada uma das placas alveolares.  

2079BIntroduzir abertura Permite definir uma abertura na laje introduzida. Se solicitar o recalculo das 
Ações em barras considera-se a nova abertura introduzida. 

2080BEliminar abertura Permite eliminar a abertura introduzida na laje. Se solicitar o recalculo das Ações 
em barras considera-se a abertura eliminada. 

2081BDividir Lado Permite introduzir um novo vértice dentro do lado do polígono da laje que se 
selecione.  

2082BUnir Lados Permite unir lados alinhados do polígono da laje que ficaram divididos por um 
vértice interior. 



2083BMudar Origem A origem da laje é o ponto de referência a partir do qual se começam e 
implantar as vigotas. Com esta função é possível modificar esta origem, e situa-
la noutra posição. Só esta ativa em Modo 2D. 

2084BMudar Direção Modifica a direção das vigotas da laje.  

2085BLado em consola Permite variar a consideração de um lado do polígono situado no interior de 
uma viga, entre apoio e consola. São desenhados com traços aqueles lados do 
polígono da laje que se definiram como consola. 

5430BLado com degrau Permite que a amarração da armadura de negativos se realize com patilha 

(gancho) na própria viga de apoio da laje. 

2086BEncastramentos... Permite modificar o grau de encastramento das vigotas. Esta opção explica-se 
mais a frente. 

2087BEntrega Laje-parede Permite modificar a distância definida como entrega da laje na Parede 
resistente, que pré-definido toma os valores introduzidos na caixa de definição 
das lajes aligeiradas-cofragem perfilada. 

  

 2088BÉ possível definir a entrega como um valor ou distância em centímetros, ou 
como uma percentagem de espessura da parede entre 0% e 100%. 

2089BDesenhar vigotas-chapas Permite desenhar em 3D as vigotas ou alveoplacas das lajes aligeiradas-
cofragem perfilada definidas. Para a sua representação considera-se a direção 
da laje, a origem da laje e a ficha de laje utilizada. As lajes de vigotas duplas e 
triplas desenham-se com dupla e tripla linha respectivamente. É útil utilizar esta 
opção para verificar visualmente em 3D os planos que têm laje definida, e em 
consequência, os planos em que a opção de indeformabilidade horizontal de 
lajes tem incidência. 

2090BVerificar Lajes Serve para que o programa verifique as lajes introduzidas, com o objetivo de 
detetar algum erro ou incongruência na sua geometria, Ações... etc. 

Separar e Unir Lajes Aligeiradas 

5431BA função Geometria>Lajes Aligeiradas–Cofragem Perfilada>Separar permite separar uma laje definida 

podendo gerar neste momento 2 lajes diferentes. Primeiro selecione a laje que pretende modificar, 
seleciona depois um conjunto de pontos que definam o polígono da nova laje a criar (deve ser um só 
polígono e poderá selecionar pontos tanto interiores como exteriores da laje a modificar). O polígono de 
laje antiga redefine-se com o polígono da nova laje, para que dependendo do polígono que tenha definido 
a laje antiga pode ficar como estava, pode ficar mais pequena ou inclusive pode chegar a desaparecer, 
eliminando-se a laje antiga. A direção das vigotas da laje nova será a mesma que as da laje antiga. Ao 
terminar de definir o polígono aparecerá a caixa de definição de lajes, com as características da laje antiga, 
onde o utilizador poderá fixar as opções e o nome da laje nova. Esta função poderá executar-se tanto em 
3D (situação que obriga a que exista um plano ativo) ou em modo de desenho.  

5432BA função Geometria>Lajes Aligeiradas–Cofragem Perfilada>Unir permite unir 2 lajes existentes numa 
única laje. Selecionam-se duas lajes aligeiradas ou perfiladas de um plano e efetua-se a união. A laje de 
união conserva o nome, as Ações, a ficha (todas as opções) da laje selecionada em primeiro lugar. As 



 

opções designadas para lados (Encastramento, lado em consola, …) conservam-se nas duas lajes, se o 
lado em questão não for modificado. A função poderá executar-se em desenhos e em 3D (em 3D não se 
exige que esteja a trabalhar com o plano ativo).  

Bordos de laje sem continuidade 

5433BPré-definido, o programa considera que estiver adjacente a uma laje aligeirada, outra laje aligeirada, laje 
fung. aligeirada ou laje maciça, a armadura de negativos pode amarrar-se nessa laje adjacente em 
prolongação reta. Se desejar modificar este critério (por exemplo se existir um degrau (desnível) entre a 
laje aligeirada e a outra laje) para que a amarração da armadura de negativos se realize com patilha 
(gancho) na própria viga de apoio da laje, pode definir-se nesse bordo uma condição de Lado com degrau. 

5434BPara isso existe a função Geometria>Lajes Aligeiradas–Cofragem Perfilada>Lado com degrau que permite 
introduzir ou eliminar essa condição em qualquer lado de uma laje aligeirada. 

5435BA função Geometria>Lajes Aligeiradas–Cofragem Perfilada>Modificar… permite verificar as arestas da 
laje que tem designada essa condição, assim como elimina-la se desejar. 

Encastramentos nos apoios 

5436BO programa considera pré-definido os apoios extremos de uma laje como apoios simples, nos quais não 
existe nenhum fator de encastramento. Por conseguinte, o momento negativo nos apoios é, pré-definido, 
de valor zero, ainda que se calcule sempre uma armadura capaz de resistir um momento negativo de valor 
1/4 do momento máximo positivo do vão extremo. Neste caso não se diminui o momento positivo, só se 

indica a armadura negativa para o valor de momento indicado. 

 

5437BEm alguns casos, é necessário a consideração de certa percentagem de encastramento nos apoios 
extremos da laje; por exemplo, o caso no qual uma laje apoia sobre um muro, ou o caso no qual duas 
lajes se encontram segundo uma direção perpendicular.  

5438BO programa permite definir em cada um dos lados de um polígono um fator de encastramento, que se 

define como a percentagem do momento de encastramento (pL2/12). Por isso, se num lado de um polígono 
se define um fator de encastramento de 50%, quer dizer que o momento negativo a considerar para a 

armadura de negativos nesse apoio é de valor pL2/24; uma percentagem de valor 0% é um apoio simples.  

5439BÉ importante destacar que a definição de uma percentagem de encastramento supõe a diminuição do 
momento positivo do vão; note-se a diferença com o comentário expresso no primeiro parágrafo deste 
ponto quando se fala de um momento mínimo de encastramento de 1/4 do momento positivo. 

5440BSe o encastramento não corresponde com todo o comprimento do lado do polígono, é possível utilizar 
previamente a função Dividir Lado, para obter um lado com as dimensões requeridas. 

5441BOs encastramentos introduzem-se de forma gráfica, mediante a função Geometria>Lajes 

Aligeiradas>Encastramentos... Uma vez definida a percentagem de encastramento, selecionam-se 
graficamente os lados do polígono. A eliminação dos encastramentos realiza-se na caixa de diálogo 
Geometria>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada> Modificar... 

5442BO efeito de encastramentos totais ou parciais definidos nos lados das lajes aligeiradas-cofragem perfilada, 
é considerado nas barras da estrutura ao utilizar o botão Recalcular Ações de Ações>Vínculos… ao 
responder afirmativamente a pergunta "Deseja avaliar/recalcular agora as Ações das lajes aligeiradas-



cofragem aligeirada?" que aparece por exemplo ao calcular esforços. Se não recalculam-se as Ações 
afetando exclusivamente a laje, não afetando as barras da estrutura, como se vinha fazendo em versões 
anteriores. 

5443BO número máximo de encastramentos por laje é de 32. 

Opções de desenho 

5444BResultados>Desenho>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Desenhar... permite aceder a uma caixa de 

diálogo na qual se podem escolher uma série de opções, que definem a informação que figurará nos planos 
de laje: 

2091BDesenhar Ações  Representa as Ações contínuas em consola e as Ações lineares sobre vigotas no plano 
da laje. 

2092BNumerar lados  Desenha a numeração dos lados de cada polígono da laje. As Ações contínuas em 
consola e os encastramentos estão atribuídos a cada lado da laje e assim aparecem 
expressos na caixa de diálogo do menu de introduzir lajes. 

2093BDesenhar… Permite selecionar a informação a representar. 

 

Cópia de lajes 

5445BÉ corrente que as estruturas normais em edificação tenham planos paralelos com geometrias, se não 
iguais, muito similares, que serão executadas da mesma forma. A função Geometria>Lajes Aligeiradas-

Cofragem Perfilada>Copiar..., permite selecionar uma laje dentro de um plano e copiá-lo para outro plano 
paralelo a ele. 

 

5446BNesta caixa seleciona-se o plano de origem nas primeiras colunas da esquerda, a laje a copiar ou a mover 
na coluna da direita e o plano destino, que como se pode observar tem de ser paralelo ao anterior. 
Selecionando finalmente o comando Copiar ou Mover realiza-se a cópia das lajes, eliminando as originais 
quando se seleciona Mover. 



 

Ações contínuas periféricas. Ações contínuas sobre 
vigotas 

Ações contínuas periféricas 

5447BO programa permite introduzir Ações contínuas, em kg/m ou kN/m, sobre os lados dos polígonos de uma 
laje. A introdução realiza-se sobre o desenho da laje, selecionando graficamente os lados do polígono da 
laje. 

 

5448BO programa considera as Ações introduzidas sobre os lados em consola como Ações em extremo de 
consola. As Ações introduzidas sobre os lados do polígono da laje não são Ações em consolas, quer dizer, 
lados que estão sobre barras da estrutura, não se consideram no cálculo da laje nem no cálculo das barras 
da estrutura. 

5449BAs Ações contínuas no bordo de uma consola consideram-se a atuar na hipótese de ação que se defina, e 
segundo a opção de alternâncias escolhida no cálculo. 

5450BAs Ações assim introduzidas transmitem-se as barras da estrutura ao utilizar o botão Recalcular Ações de 
Ações>Vínculos… ou ao responder afirmativamente a pergunta "Deseja avaliar/recalcular agora as Ações 

das lajes aligeiradas-cofragem perfilada?" que aparece por exemplo ao calcular esforços. Se não recalcular 
as Ações estas afetam exclusivamente a laje, e não afetam as barras da estrutura, como se vinha fazendo 
em versões anteriores. 

Ações contínuas sobre vigotas 

5451BNa caixa de diálogo Geometria>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Modificar... pode-se introduzir um 
valor de ação em kg/m ou kN/m. Esta ação considerar-se-á como linearmente dividida sobre todas as 
vigotas da laje. Recordamos que o procedimento geral é utilizar os valores de ação superficial (kg/m2) ou 
kN/m2 para introduzir as Ações sobre uma laje. Nos casos em que para além disso se preveja uma 
sobrecarga linear sobre cada vigota, (paredes divisórias, vigotas de bordo...), deve-se utilizar esta opção. 
Recomendamos que leia o ponto relativo a vigotas duplas, onde se explica uma aplicação prática desta 

função. 

5452BAs Ações contínuas sobre vigotas transmitem-se as barras da estrutura ao utilizar o botão recalcular Ações 
de Ações>Vínculos… ou ao responder afirmativamente a pergunta "Deseja avaliar/recalcular agora as 

Ações das lajes aligeiradas-cofragem perfilada?" que aparece por exemplo ao calcular esforços. Se não 
recalcular as Ações afetam exclusivamente a laje, e não afetam as barras da estrutura, como se vinha 
fazendo em versões anteriores. 



Ações transversais sobre lajes 

5453BAtravés da função Geometria>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Ações Transversais é possível 
introduzir uma ação contínua sobre qualquer segmento de uma laje aligeirada. Da mesma forma que as 
funções de Ações periféricas e Ações contínuas sobre vigotas. 

 

5454BAo selecionar esta função, aparece uma caixa para que indique o valor da ação e da hipótese (0, 1 ou 2) 
desejada. Selecione a laje na qual quer introduzir a ação carregando com o botão esquerdo do rato em 
qualquer ponto do seu interior, em seguida defina os dois vértices da carga na forma habitual. 

5455BO programa permite introduzir, na mesma operação, várias Ações de igual valor. Para abandonar a função, 
prima o ícone Cancelar ou a tecla Esc. 

5456BAs cargas assim introduzidas transmitem-se as barras da estrutura ao utilizar o botão Recalcular Ações de 
Ações>Vínculos… ou ao responder afirmativamente a pergunta "Deseja avaliar/recalcular agora as Ações 

das lajes aligeiradas-cofragem perfilada?" que aparece por exemplo ao calcular esforços. Se não recalcular 
as Ações afetam exclusivamente a laje, e não afetam as barras da estrutura, como se vinha fazendo em 
versões anteriores. 

5457BO número máximo de Ações transversais por laje é de 32. 

Dividir Laje: introdução de vigotas duplas 

5458BEm cada uma das fichas de laje, define-se o tipo de vigota utilizado, quer seja Simples ou Duplas. 

5459BSendo assim, há situações nas quais é preciso introduzir uma vigota dupla só numa parte da laje, ou então, 
substituir uma vigota simples por uma vigota dupla onde se preveja que irão existir sobrecargas 
concentradas, como é o caso das paredes divisórias, ou vigotas de bordo. Neste caso é necessário realizar 
os seguintes passos: 

◼ 7458BIntroduzir a laje na forma habitual, sem considerar que vai existir uma dupla vigota num ponto 
determinado da laje. 

◼ 7459BAtribuir a ficha correspondente da vigota simples, e realizar o cálculo da laje. 

◼ 7460BUtilizar a função Dividir do menu Geometria>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada para 

dividir a laje anterior em duas. Selecionar a vigota que se quer converter em vigota dupla. O 
programa divide automaticamente a laje anterior em duas: uma é a que já existia, e a outra 
laje formada por um polígono de lados paralelos à direção das vigotas e de largura igual ao 
valor da separação entre vigotas. 

Atribuição de séries e fichas de lajes 

5460BCom a função Seções>Lajes Aligeiradas>Atribuir o utilizador pode associar a uma laje uma ficha da 
biblioteca. 

5461BO processo é o seguinte: 



 

2094BDefinir...  Acede à caixa de diálogo que possibilita a escolha de uma ficha. 

2095BAtribuir  Permite atribuir a uma laje a série e a ficha escolhidas. 

5462BAo modificar os dados da ficha, perdem-se os resultados; é necessário repetir o cálculo da laje. 

Introdução e modificação de séries de lajes  

5463BCom  fornecem-se diferentes bases de dados de lajes comerciais. O utilizador pode modificar as 

séries e as fichas de lajes da base de dados, consoante as suas necessidades. 

5464BPara introduzir ou modificar uma série de laje, tem de se aceder ao menu Seções>Lajes Aligeiradas-

Cofragem Perfilada e selecionar a opção Fichas…. 

5465BA caixa de diálogo Criar/Modificar Fichas apresenta uma árvore de fichas de lajes estruturada por 
tipologias. 

5466BDentro da caixa de diálogo Criar/Modificar Fichas da função Seções>Lajes Aligeiradas-Cofragem 

Perfilada>Fichas... dispõe da opção Eliminar que permite eliminar ficheiros de fichas de lajes aligeiradas. 

 

Introdução de uma nova série 

5467BPara introduzir uma nova série é necessário pressionar o botão Criar..., indicar o nome da série e 
posteriormente definir as suas características no quadro de diálogo Materiais De... . Posteriormente pode 
consultar-se através do botão Vários... 



Características da série 

2096BVários…  Este botão dá acesso à caixa de diálogo na qual se definem os materiais da série: 

5468BAs diferentes características que aparecem são: 

2097BOpção Descrição 

2098BTexto de descrição  Pode-se atribuir um texto de descrição a cada série. 

2099BBetão da Vigota  Tipo de betão utilizado para a fabricação das vigotas e o nível de controlo 

utilizado. 

2100BBetão "in situ"  Tipo de betão a utilizar na construção da laje e o nível de controlo a utilizar. 

2101BCONTINUIDADE de vigotas  Estando esta opção desativada, cada vigota será calculada como viga apoiada 
nas vigas. No caso de estar ativada, cada tramo considera-se contínuo com os 
tramos adjacentes. 

2102BTipo de laje  Tipo de laje a usar, de vigota de betão, metálica ou alveoplacas (laje alveolar). 

2103BEmpresa  Nome da empresa fabricante da laje. 

2104BDirecção  Endereço da empresa fabricante da laje. 

2105BTelefone  Número telefónico da empresa fabricante da laje. 

2106BAutorização de utilização  Número de autorização do M.O.P.U. ao fabricante da laje (só Espanha). 

 

Modelos de fichas de lajes aligeiradas ativos 

5469BNa caixa de definição das fichas de lajes aligeiradas (função Seções>Lajes Aligeiradas-Cofragem 

Perfilada> Fichas…) é possível ativar/desativar os modelos que se pretendam; tanto em lajes de vigotas 
de betão como metálicas e de placas alveolares. 



 

 

5470BOs modelos que não estejam ativados, não serão utilizados no cálculo das lajes aligeiradas. 

Introdução de vigotas e abobadilhas e alveolares 

5471BPara definir a geometria de cada vigota, abobadilha o alveoplaca, deve-se introduzir um nome (máximo 8 
caracteres) no campo correspondente e pressionar o botão. 

◼ Em vigota e alveoplaca: 

7741BSegundo os desenhos que aparecem no ecrã, introduzem-se as dimensões em cada elemento (em cm). 
Criam-se novos modelos (máximo 8 caracteres) indicando o valor P·e (produto da força de pré-esforço 
pela excentricidade do tendão equivalente em relação ao centro de gravidade do elemento), o 
comprimento máximo do modelo e se este se quer considerar no cálculo ou não.  

5472BO valor P·e (produto da força de pré-esforço pela excentricidade do tendão equivalente em relação ao 
centro de gravidade do elemento) depende do modelo (tipo de armado) de vigota ou alveoplaca. Por isso, 
agora é possível definir os modelos existentes de cada vigota ou alveoplaca através de um nome de até 
quatro caracteres e o valor de P·e correspondente. 

5473BRecorde-se que este valor será zero em vigotas armadas ou in situ. As vigotas e alveoplacas procedentes 
de fichas de laje definidas em versões do programa anteriores a 6.0.70, têm um único modelo (de nome 
"1") e com o valor de P·e que tiverem (que será zero se a versão de procedência for anterior a 6.0 ou a 
ficha for de EF-96). 



 

Influência do fator P·e no cálculo da flecha, segundo EFHE-Espanha 

5474BPara o cálculo da flecha adotam-se as especificações de EFHE no seu artigo 15.2.3, podendo dar-se 
diferentes casos: 

5475BSe o momento fletor máximo (Ma) é menor que o momento de fissuração (Mf), então considera-se a 
Inércia bruta da laje no cálculo e o fator P·e não intervém na flecha final. 

5476BSe o momento fletor máximo (Ma) é maior que o momento de fissuração, então deve utiliza-se para o 

cálculo o valor de Inércia intermédia (Ie) especificado no artigo 15.2.3.2 da regulamentação EFHE, neste 
caso o fator P·e tem influência na flecha final. 

5477BNa fórmula de Inércia intermédia existe um parâmetro M0 (fletor associado à situação de curvatura nula 
da secção) que depende do fator P·e. Este parâmetro pode tomar valores compreendidos entre 0 e Mf 
(momento de fissuração). Quanto maior for o fator P·e maior será o valor de M0 e por tanto maior será a 
flecha. 

5478BSe M0= Mf, substituindo na fórmula de inércia intermédia, obtemos que Ie=Ifis 

5479BSe M0=0, o valor de inércia intermédia depende da relação existente entre o momento de fissuração e o 
momento fletor máximo. Tomemos como exemplo um caso em que Ma=2Mf e Ib=2If. Neste caso obtemos 
Ie=1,125 Ifis. (Para que M0=0 o fator P·e deve ser igual a 0) 

5480BComo flecha= f(q) / EIe, ao estar Ie no denominador, a maior Ie, menor flecha, portanto a flecha máxima 
obtém-se para o valor em que Ie=Ifis quer dizer, no caso em que M0=Mf 

5481BComo conclusão, o valor de P·e só intervém no cálculo de flecha se o momento fletor máximo (Ma) for 
maior que o momento de fissuração. Quanto maior for o fator P·e maior será o valor de M0 e por tanto 

maior será a flecha. 

Introdução do valor P·e em vigotas e alveoplacas 

5482BDentro da função Seções>Lajes Aligeiradas>Fichas... é possível associar a cada modelo de vigota de betão 
ou placa alveolar um valor P·e. O valor P·e (produto da força de pré-esforço pela excentricidade do tendão 
equivalente em relação ao centro de gravidade do elemento) deixa de ser constante para cada vigota ou 
alveoplaca e passa a depender do modelo (tipo de armadura) de vigota ou alveoplaca. Por isso, é possível 
definir os modelos existentes de cada vigota ou alveoplaca através de um nome até quatro caracteres e o 
valor de P·e correspondente. 



 

5483BRecorde-se que este valor será zero em vigotas armadas in situ. As vigotas e alveoplacas precedentes de 
fichas de lajes definidas de versões do programa anteriores à 6.0.70, terão um único modelo (de nome 
"1") e com o valor de P·e que definido (será zero se a versão de procedência é anterior à 6.0). 

 

Comprimento máximo nas vigotas e alveoplacas 

5484BNa função Seções>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Fichas... é possível associar a cada modelo de 
vigota de betão ou placa alveolar um comprimento máxima de modo a que se geometricamente se 

ultrapassar esse comprimento, o programa prescindirá dessa vigota ou alveoplaca na hora de realizar o 
cálculo da laje, quer dizer que o programa calculará o modelo de vigota ou alveoplaca em função do 
comprimento máxima possível especificado na ficha. 

5485BÉ permitido também desativar modelos de vigotas ou alveoplacas para que não sejam tomados em conta 
na hora de realizar o cálculo por exemplo, por não existir em stock nesse momento. Este mecanismo 
substitui o existente em versões anteriores, em que se podia desativar modelos concretos de uma ficha de 
laje. 

 



Modelos de fichas de lajes aligeiradas ativas 

5486BÉ possível ativar/desativar os modelos de vigotas ou alveoplacas que se desejam; tanto em lajes de vigotas 
de betão como metálicas e de placas alveolares, para que não sejam considerados na hora de realizar o 
cálculo das lajes aligeiradas por exemplo, por não existir em stock esses momentos. 

◼ Em abobadilha: 

7742BSegundo os desenhos que aparecem em ecrã, introduzem-se as dimensões de cada elemento em cm. 

7743BO seu material, pode ser Cerâmico, Betão ou argamassa, Poliestireno ou Outro. 

7744BNos quadros de diálogo de introdução das vigotas, abobadilhas e alveoplacas aparecem nos seguintes 
botões: 

2107BBotão Descrição 

2108BGuardar  Valida e armazena os novos dados. 

2109BEliminar Elimina a vigota ou abobadilha atual. 

2110BCancelar Volta a caixa de diálogo da função Criar>Modificar Fichas... sem realizar nenhuma 
modificação.  

2111BSeguinte  Visualiza os valores da seguinte vigota ou abobadilha da mesma série. 

2112BAnterior  Visualiza os valores de vigota ou abobadilha anterior da mesma série. 

Introdução de ficha 

5487BDá-se nome à nova ficha que se quer criar e pressiona-se o botão ... que aparece à sua direita. Aparece 
uma janela com os seguintes dados, dependendo se é uma laje de vigotas ou de alveoplacas: 



 

Para laje de vigotas de betão ou metálicas: 

    
 

2113BOpção Descrição 

2114BFicha  Nome da ficha 

2115BVigota  Vigota selecionada de entre as existentes na série (vigotas de betão) ou da biblioteca 
de perfis (vigotas metálicas). 

2116BAbobadilha  A abobadilha selecionada de entre as existentes na série. 

2117BSeparação  Distância entre eixos de nervuras da laje, em cm. 

2118BEspessura total  Espessura da laje em cm. 

2119BVolume de betão  Volume de betão da laje em l/m2. Este dado utiliza-se para a medição de betão. Se 
for zero, o programa calcula-o em função da geometria da vigota e abobadilha. 

2120BPeso próprio da laje em kg/m2 ou KN/m2  

 2121BEste dado aparece a título informativo. O peso próprio da laje tem de ser introduzido 

ao definirem-se as Ações sobre as barras, caso não esteja ativada a opção Considerar 

peso próprio da laje da caixa de definição de Ações ou de introdução de lajes. 

2122BTipo de vigota  Indica se a nervura está constituída por vigotas simples, duplas ou triplas. 

2123BModelos  Aqui introduz-se o nome de cada um dos modelos da laje dessa ficha, no caso de 
vigotas de betão. 

2124BRigidez total  Rigidez total da laje de vigotas metálicas, calculada pela vigota e o betão vertido in 
situ. O programa considera como rigidez fissurada a proporcionada exclusivamente 
pela vigota metálica. 

2125BImagem  Representação em corte da tipologia da laje, com as dimensões atualmente 
armazenadas. 



5488BEm fichas de laje de vigotas de betão deve indicar: 

◼ 7461BSe já estiverem definidos modelos de flexão negativa ou não. 

◼ 7462BO transverso último da secção tipo e da secção maciçada de acordo com a formulação de 
EFHE (artigo 14.2.1), tendo em conta, se procede, ao cumprimento ou não do Anexo 5 dessa 
instrução. Quando a série procede de uma versão anterior à 6.0 (ou é de EF-96), este valor 
se inicializa a zero. 

5489BEm fichas de lajes com vigotas metálicas deve-se indicar: 

◼ 7463BRigidez total, suportada pela vigota e o betão vertido in situ. O programa considera como 

rigidez fissurada a proporcionada exclusivamente pela vigota metálica. 

 

5490BPara laje alveolar: 

2126BOpção Descrição 

2127BFicha  Nome da ficha 

2128BAlveoplaca  Tipo de alveoplaca selecionada de entre as existentes na série. 

2129BEspessura total  Espessura da laje em cm. 

2130BVolume de betão  Volume de betão da laje em l/m2. Este dado utiliza-se para a medição do betão. Se 
for zero, o programa calcula-o em função da geometria da alveoplaca. 

2131BPeso próprio da laje em kg/m2 ou KN/m2  

 2132BEste dado aparece a título informativo. O peso próprio da laje deve ser introduzido 
ao definir as Ações sobre as barras, caso não se tenha ativada a opção Considerar 

peso próprio da laje da caixa de definição de Ações ou de lajes. 



 

Entrega frontal máx 

  Distância máxima de corte da placa alveolar quando a viga de apoio não é 
perpendicular ao seu eixo. 

Entrega frontal min 

 Distância mínima de corte da placa alveolar quando a viga de apoio não é 
perpendicular ao seu eixo. 

Entrega lateral  Distância de corte da placa alveolar quando a viga é paralela ao seu eixo. 

2135BModelos  Nome de cada um dos modelos de laje dessa ficha, permitindo a possibilidade de 

modelos em flexão negativa. 

2136BImagem  Representação em corte da tipologia da laje com os dados atualmente armazenados. 

5491BPressionar Guardar para validar os novos dados, Cancelar para voltar à caixa Criar/Modificar Fichas, 
Seguinte ou Anterior para visualizar valores de outras fichas da mesma série. 

Introdução de modelos dentro de uma ficha 

5492BOs modelos de flexão positiva (de lajes de vigotas de betão e de placas alveolares) permitem definir o 
modelo da vigota ou de alveoplaca correspondente, entre os previamente definidos ao criar a vigota ou 
alveoplaca. 

 



Introdução de um modelo dentro de uma ficha 

5493BUma vez concluídas as operações descritas no ponto anterior, pressionando o botão Ver... à direita do 
nome do modelo, acede-se à caixa de diálogo Modelos de lajes: 

5494BAs características que aparecem são: 

2137BNome  Identifica o modelo de laje. 

2138BDescrição  Texto com um máximo de 27 caracteres associados a cada modelo. Para vigotas "in 

situ", neste campo é possível indicar a armadura existente na vigota (210+18). 

Esta informação aparece nos planos de lajes aligeiradas ao ativar-se Desenhar ficha 
em Resultados>Desenhos>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada> Desenhar... 

2139BMomentos de serviço em flexão positiva (m.kg/m ou kN.m/m)  

 2140BMáximos momentos (expressos em m.kg ou kN.m) positivos de serviço por metro de 
largura de laje, em cada um dos ambientes possíveis: 

2141BClasse I  Ambiente interior. 

2142BClasse II  Ambiente exterior. 

2143BClasse III  Ambiente agressivo. 

2144BMomento último em flexão positiva (m.kg/m ou kN.m/m)  

 2145BMáximo momento (expresso em m.kg ou kN.m) positivo por metro de largura de laje. 

2146BRigidez total em flexão positiva  

 2147BExpressa em m2.t/m ou kN.m2/m. 

2148BRigidez fissurada em flexão positiva  

 2149BTambém expressa em m2.t/m ou kN.m2/m. 

2150BEsforço transverso último em Zonas A e B, (em kgf/m ou kN/m)  

 2151BO esforço transverso último nas Zonas A e B são iguais. 



 

 

5495BPressionar Guardar para validar os novos dados, Cancelar para voltar à caixa Fichas de Lajes Aligeiradas, 
Seguinte ou Anterior para visualizar valores de outros modelos da mesma ficha. 

Modificação de uma série de lajes 

5496BO processo é em tudo semelhante ao descrito anteriormente. 

5497BQuando se modificarem as dimensões de uma vigota e se introduzem valores que não cumpram as 
seguintes condições: B<C, B<A, A<C,D+E+F+G<H 

5498BAparece a mensagem: 

 

5499BQuando se realizar uma operação similar com as dimensões de uma abobadilha introduzindo valores que 
não cumpram as seguintes condições, A<B, C+D<E 

5500BAparece a mensagem: 



 

Considerações sobre o cálculo 

5501BO programa permite realizar o cálculo das lajes de um plano de forma conjunta ou individual. Os resultados 
obtidos são função das opções de cálculo definidas antes de iniciar o processo de cálculo. Se 
posteriormente se modificam as opções, os resultados não se modificam a não ser que se solicite 
novamente o cálculo. 

5502BO processo de cálculo de uma laje realiza-se agrupando as suas vigotas em panos, dentro dos quais o 
comprimento de cada vigota é o mesmo, e as condições de encastramento nos bordos também. Ao 
considerar as vigotas como contínuas em cada vão adjacente, a determinação dos panos realiza-se 
considerando todos os vãos. Uma laje poderá ter vários panos, e cada pano terá pelo menos uma vigota. 

5503BNum pano de laje o programa determina o modelo da ficha de laje cujo momento positivo último por metro 
seja o mais próximo do momento positivo máximo obtido no cálculo, e sempre que o momento de serviço 
na classe especificada e o máximo esforço transverso seja menor que o correspondente a esse modelo. 

5504BÉ possível considerar cada vão de um pano de laje como isostático, sem continuidade com os vãos 
adjacentes (opção Continuidade de vigotas na ficha de laje). Neste caso o programa utiliza o momento 
isostático para o momento positivo e uma quarta parte do mesmo para os negativos. 

5505BO programa dispõe de opções para homogeneizar o modelo de vigota dentro dos diferentes vãos de um 
pano e dentro dos diferentes panos de uma laje. 

5506BO utilizador pode decidir os casos nos quais quer realizar o cálculo de uma laje considerando ou não a 
alternância da sobrecarga de utilização se esta não superar nem 200kgf/cm2 ou 20MPa nem a terça parte 
da ação total. No caso de repor a opção Alternância de sobrecargas, o programa realiza automaticamente 
as seguintes hipóteses de ação: 

6042BHipóteses 
6043Bde ação 

6044BTipo de Ações 

6045B1 6046BAção em Hip. 0 em todos os vãos 

6047B2 6048BAção em Hip. 1 em vãos ímpares 

6049B3 6050BAção em Hip. 1 em vãos pares 

6051B4 6052BAção em Hip. 2 em vãos ímpares 

6053B5 6054BAção em Hip. 2 em vãos pares. 

5507BAs combinações que se realizam com as 5 hipóteses de ação anteriores são: 

2152B1 1+2+4 

2153B1+2 1+2+5 

2154B1+3 1+3+4 

2155B1+4 1+3+5 

2156B1+5 1+4+5 

2157B1+2+3 1+2+3+4+5 



 

5508BA combinação 1+2+3+4+5 é a combinação realizada quando não se calcula com alternância de 
sobrecargas. 

5509BUm caso particular de consideração dos estados de ação é a determinação do momento máximo positivo 
dos vãos adjacentes a uma consola. Neste caso considera-se a hipótese de ação permanente na consola 
e toda a ação no vão, independentemente da opção de cálculo ser com alternância ou sem ela. 

5510BPara o cálculo da armadura de negativos considera-se a secção de betão resistente da vigota e a secção 
de betão "in situ". A armadura de negativos está composta pelo menos por um varão no caso da vigota 
simples e dois varões no caso da vigota dupla. A determinação das áreas necessárias realiza-se calculando 

uma escala de áreas em função das opções Diâmetro mínimo, Diâmetro máximo e Igual diâmetro. 

5511BO cálculo dos comprimentos da armadura de negativos realiza-se calculando os pontos de corte do gráfico 
de momentos utilizado para o cálculo dos momentos negativos, os comprimentos de amarração em posição 
I e a décalage correspondente.  

5512BA amarração da armadura no caso em que uma laje incidir noutra perpendicularmente realiza-se segundo 
os critérios regulamentares, quer dizer, que o comprimento da amarração da armadura deve ser pelo 
menos igual ao valor da separação das vigotas da laje adjacente, e duas vezes a separação quando o vão 
esteja em consola. Já que neste caso, os comprimentos de amarração se calculam em função da separação 
entre vigotas da laje perpendicular, a modificação da ficha atribuída a uma laje produz a perda dos cálculos 
das lajes contíguas. No caso da vigota com apoio extremo, calcula-se a amarração em prolongamento reto 
ou em cotovelo em função da distância entre o eixo da vigota e o bordo. 

5513BRelativamente às lajes constituídas por vigotas de betão, as lajes formadas por vigotas metálicas ou por 
alveoplacas, têm as seguintes particularidades relativamente ao seu cálculo. 

Análise estrutural 

5514BO programa considera as estipulações do Artigo 7 relativas a utilização "...de métodos de cálculo linear na 

hipótese de viga contínua apoiada nas vigas ou muros". Igualmente nesse Artigo inclui-se que "...se 
permite considerar leis de momentos fletores redistribuídas até 15% em relação as deduzidas da análise 

linear...". Faz-se notar que este método, utilizado pelo Tricalc, é definido na nova EFHE como "avaliado 

pela experiência", o que permite considera-lo como o método recomendado pela Norma. O programa 
não considera sobre esforços na laje pela ação horizontal sobre o edifício, devendo de dispor-se das 
correspondentes vigas de ligação resistentes a esta ação. 

Vigotas de betão 

5515BO programa utiliza as seguintes considerações para o cálculo da armadura longitudinal superior das 
vigotas:  

◼ 7464BA armadura superior nos apoios deve estar constituída pelo menos por 1 barra. 

◼ 7465BA quantia mínima deve cumprir a normativa selecionada: 

7745BNorma Espanhola EFHE 

7746BNão existe uma quantia mínima para armadura de negativos em apoios sem continuidade. 

7747BEm apoios interiores, se a armadura necessária por cálculo for 

7748B¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 

7749Bentão se dispõem de uma armadura mínima de valor 

7750B¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 

7751BTambém deverá cumprir-se (em apoios interiores em continuidade): 



7752BAs  ·bw·h 

7753Bsendo: 

2158Bbo largura da secção a nível da armadura de tração em flexão positiva [mm]; 

2159Bbw largura mínima da nervura [mm]; 

2160Bh espessura total da laje [mm]; 

2161Bd espessura útil da laje [mm]; 

2162Bfcd resistência de cálculo do betão vertido em obra [MPa]; 

2163Bfyd resistência de cálculo da armadura [MPa]; 

2164B = 0,004 para aço B400; 

  2165B= 0,003 para aço B500. 

7754BA quantia mínima de vigotas de betão "in situ" com a normativa espanhola selecionada, passa a 
calcular-se segundo EHE em lugar segundo EFHE (cujo campo de aplicação é só para vigotas ou 
alveoplacas pré-fabricadas em instalação fixa permanente). 

7755BNorma Espanhola EF-96 

7756BEm todos os apoios, esta quantia mínima é: 

 

7757BResto de normativas 

7758BO indicado para vigas (ver anexo de normativas). 

7759BSe existem 2 varões diferentes de armadura de negativos num apoio, cortam-se onde já não são 

necessários, de acordo com o gráfico de momentos fletores. Para isso, sempre será de mais 
comprimento ou de maior diâmetro. Esta prestação não se utilizará se selecionar a opção Igual ø na 
caixa de opções de cálculo de lajes aligeiradas. 

Lajes alveolares 

5516BAs lajes alveolares poderão possuir ou não uma laje superior betonada "in situ" (capa de compressão). 
Caso a possuam, a sua espessura mínima depende da regulamentação. Segundo a norma espanhola EF-
96, terá uma espessura mínima de 4 cm. 

5517BO reforço de negativos será colocado na capa de compressão, caso esta exista, ou no o interior dos alvéolos 
da placa parcialmente abertos e betonados "in situ". 

5518BNão é necessário dispor armadura de negativos em apoios extremos e com apoio direto. 

5519BA armadura mínima longitudinal de negativos depende da regulamentação selecionada. Na norma 
espanhola EF-96 é 
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5520Bsendo 

2166Bbw Soma das espessuras das almas. 

2167Bh Espessura total da laje. 

2168Bfcd Resistência de cálculo à compressão do betão da laje alveolar. 

2169Bfyd Resistência de cálculo do aço da armadura. 



 

2170B Coeficiente cujo valor é 0,004 para aço A-400 e 0,003 para aço A-500. 

Laje de vigotas metálicas 

5521BAs lajes de vigotas metálicas não possuem armadura. A própria vigota é responsável por proporcionar a 
resistência à flexão e transverso necessário. Se a laje se define com continuidade entre vãos, deve garantir-
se a transmissão de negativos encastrando adequadamente a vigota ou a viga através de chapas soldadas 
às alas superiores das vigotas de vãos contíguos. 

Cálculo de laje 

Cálculo da armadura 

5522BA quantia mínima de vigotas de betão "in situ" com a regulamentação espanhola selecionada, passa a 
calcular-se segundo EHE em vez de segundo EFHE (cujo campo de aplicação é só para vigotas ou 
alveoplacas pré-fabricadas em instalação fixa permanente). 

Cálculo do maciçamento 

5523BNo cálculo de maciçados é tido em conta o maciçado mínimo exigido pela regulamentação e não se 
consideram como erro comprimentos de maciçamento iguais a este mínimo (10 cm no caso de EFHE) 
mesmo que sejam maiores que a % do vão definida nas opções. 

Listagem de Vigotas 

5524BNa listagem de vigotas e alveoplacas de lajes aligeiradas aparece também, em cada vão, o momento 
negativo de ambos os extremos e o transverso de ambos os extremos. 

Cálculo de flechas 

5525BNo cálculo de flechas utilizam-se as mesmas hipóteses consideradas no caso de vigas e diagonais de betão 
armado, para o qual remetemos aos pontos correspondentes do manual. Em resumo, considera-se os 
diferentes estados de ação, a fim de ir calculando os aumentos de flecha produzidos ao passar de um 
estado a outro. 

◼ 7466BOs estados de ação considerados são: 

◼ 7467BConstrução da estrutura. 

◼ 7468BConstrução das paredes divisórias. 

◼ 7469BConstrução do pavimento. 

◼ 7470BSobrecargas. 

5526BPara o cálculo da flecha das lajes aligeiradas consideram-se os valores introduzidos no menu Flechas da 
caixa de diálogo Cálculo>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Opções... e Cálculo>Armadura de 

Barras>Opções... 

5527BPara cada um dos vãos de um pano de laje determina-se a flecha instantânea, a flecha diferida, e a flecha 
ativa no centro do vão, ou no extremo da consola, expressando-se o valor máximo e mínimo de cada uma 



das combinações. Considera-se a hipótese de alternância de sobrecargas no cálculo das flechas. Os valores 
da flecha obtidos determinam-se a partir da situação de equilíbrio, quer dizer, supondo que os apoios nas 
vigas não tiveram nenhum assentamento. 

5528BExiste uma opção que permite ao utilizador decidir que valor de rigidez (EI) se utiliza no cálculo da flecha. 
Em cada ficha de laje reúnem-se dois valores: um correspondente à rigidez total, quer dizer, da secção 
bruta sem fendilhar, e outro correspondente à secção fendilhada equivalente. O utilizador deve introduzir, 
para além disso, o valor da flecha relativa máxima que o programa utiliza para comparar com o valor da 
flecha ativa máxima obtida. 

5529BCaso se ative a opção Utilizar momento de fissuração quando exista, o programa utilizará a seguinte 
rigidez da laje para o cálculo da flecha: 

◼ 7471BSe o máximo momento em serviço não é maior que o momento de fissuração, utilizar-se-á a 
rigidez total. 

◼ 7472BSe o máximo momento em serviço M é maior que o momento de fissuração Mf definido na 
laje, utilizar-se-á a seguinte rigidez equivalente 

7760B¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo., no caso de EFHE. 
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1 7761B, no caso do resto das normativas. 

2171Bsendo 

2172BMf Momento de fissuração da secção. Na secção do centro do vão, toma-se do modelo de flexão 

positiva designado. Nas seções de extremo, calcula-se pelo programa de acordo com as 
características geométricas e mecânicas da secção; 

2173BKb, Kf Rigidez bruta e fissurada da secção homogeneizada. Na secção do centro do vão, tomam-se do 
modelo de flexão positiva designada. Nas seções de extremo, calculam-se pelo programa de 
acordo com as características geométricas e mecânicas da secção; 

2174BMv Momento em serviço das Ações quando o betão vertido não está endurecido, de valor: 

 2175BPara vigotas armadas, 0 

 2176BPara vigotas pré-esforçadas e alveoplacas, o devido ao seu peso próprio. Em função do 
comprimento máximo sem travessas do modelo definido, calcula-se o comprimento do vão a 
considerar para o seu cálculo e se este for biapoiado ou continuo. 

 2177BEm seções com momentos negativos, 0 

2178BM Máximo momento em estado limite de serviço que historicamente tenha sofrido a secção, até ao 
estado considerado; 

2179BMo Momento fletor associado a situação de curvatura nula: Mo = P·e· – Mv·( – 1); 

2180BP Valor absoluto da força de pré-esforço, igual a 90% da força inicial do pré-esforço; 

2181Be Excentricidade do tendão equivalente de pré-esforço, em valor absoluto, em relação ao baricentro 
da vigota ou alveoplaca. O valor P·e  toma-se da vigota ou alveoplaca designada; 

2182B Relação entre a inércia bruta da secção na fase de estudo e a inércia bruta da vigota ou 
alveoplaca, no menor de 1. Este valor toma-se do modelo de flexão positiva designada. 

5530BPara avaliar a inércia equivalente de um vão, avaliam-se as inércias equivalentes do centro do vão e de 
ambos os apoios, ponderando-se seguidamente de acordo com os critérios definidos na normativa, de 
acordo com a seguinte tabela, sendo Iiz, Icv e Ide as inércias do extremo esquerdo, centro de vão e extremo 
direito, respectivamente (dado que EF-96 não indicava nenhum critério, tomam-se os de EH-91): 



 

6055BCaso 6056BEF-96 6057BEFHE e resto de normas 

6058BVão isolado 6059BIcv 6060BIcv 

6061BConsola 6062BIiz ou Ide 6063BIiz ou Ide 

6064BVão interior 6065B0,15·Iiz + 0,70·Icv + 0,15·Ide 6066B0,25·Iiz + 0,50·Icv + 0,25·Ide 

6067BVão extremo esquerdo  6068B0,85·Icv + 0,15·Ide  6069B0,75·Icv + 0,25·Ide 

6070BVão extremo direito 6071B0,15·Iiz + 0,85·Icv 6072B0,25·Iiz + 0,75·Icv 

Cálculo – Contra flecha em lajes unidirecionais 

Nas opções de cálculo de lajes unidirecionais – chapa, no separador Flecha, existe uma opção que permite 
considerar a contra flecha dos elementos pré-fabricados pré-esforçados (vigotas e alveoplacas) produzida 
pelo próprio pré-esforço. 

Esta contra flecha inicial avalia-se através da expressão 

f = P·e··L2 / (8·EIb) 

Sendo 

P·e Valor da força inicial do pré-esforço multiplicada pela excentricidade relativa ao 
baricentro do elemento pré-fabricado. Este valor já se encontra armazenado nas 
bases de dados de lajes unidirecionais do programa; 

  Relação entre a rigidez bruta da laje e a do elemento resistente pré-fabricado; dado 
armazenado em cada modelo de flexão positiva da base de dados de lajes do 
programa; 

L Comprimento do elemento resistente pré-fabricado; 

EIb Rigidez bruta da laje; dado armazenado em cada modelo de flexão positiva da base 
de dados de lajes do programa. 

Dado que esta contra flecha inicial se produz antes da colocação do elemento danificável (que geralmente 
é a parede divisória), o seu valor será descontado da flecha instantânea e da flecha total (aparência), mas 
não da flecha ativa (integridade). 

Esta funcionalidade está disponível para a norma espanhola (EHE ou EHE-08) e para os Eurocódigos 
Estruturais (EN 1992). Também não se consideram as consolas. 



 

 

Comprovação ao transverso em lajes de vigotas de betão 

5531BA EFHE estabelece, como secção de cálculo a comprovação do valor de Vu2, uma secção situada a um 
canto útil do bordo de apoio, embora que na norma anterior, EF-96 (e no resto das normativas), se 
considera como secção de estudo a situada no bordo do apoio. Nas listagens de vigotas e nos planos de 
desenhos da lajes, indica-se o transverso último existente nessa secção de estudo. 

5532BSe utilizar a norma espanhola EFHE, segundo se fixe nas opções de cálculo, o transverso resistido pela 
secção (tanto na secção tipo como na secção maciçada), Vud, se avaliará de acordo com as expressões de 
EHE ou as de EFHE (esta última não aplicável a lajes de vigotas armadas "in situ"). 

5533BA expressão de EHE (artigo 44.2.3.2) é: 

7762BVu2 = [0,12··(100·l·fck)1/3]·bo·d 

5534BA expressão de EFHE (artigo 14.2.1) é: 

7763BVu2 = 0,16·(fcd)1/2·bo·d 

5535BSe cumprem as condições do Anexo 5 de EFHE, a expressão fica 

7764BVu2 = 0,32·(fcd)1/2·bo·d 



 

5536BO valor da resistência segundo EFHE não depende da armadura existente, e encontra-se armazenado na 
definição da ficha. Se este valor armazenado é distinto de zero, será utilizado nos cálculos. Em caso 
contrário, será avaliado pelo programa em função das características geométricas e mecânicas da laje. 

5537BO valor da resistência segundo EHE depende da armadura tracionada existente e encontra-se armazenada 
nos modelos da ficha selecionada. Dado que o transverso máximo só se produz em situação de momentos 
negativos, o programa tenta localizar um modelo de flexão negativo com uma armadura de negativos o 
mais similar possível ao calculado pelo programa. Se encontrar esse modelo, e tiver designado um valor 
de resistência ao transverso distinto de zero, se utilizará este nos cálculos. Em caso contrário, se utilizará 

o valor armazenado no modelo de flexão positiva atualmente designado. 

5538BSe utilizar uma norma distinta de EFHE (a norma espanhola EF-96, por exemplo), o transverso resistido 
pela secção tipo da laje é único e é o armazenado no modelo selecionado. O transverso resistido pela 
secção maciçada avalia-se como o de uma viga de betão armado. 

Comprovação ao transverso em lajes alveolares 

5539BA EFHE estabelece, como secção de cálculo a comprovar o valor de Vu2, uma secção situada a meio canto 
útil da face de apoio. Na norma EF-96 (e no resto das normativas), considera-se como secção de estudo 
a situada no bordo do apoio. Nas listagens de alveoplacas e nos planos de desenho da laje, indica-se o 
transverso último existente nessa secção de estudo. 

5540BA Instrução EFHE fixa dois valores de Vu2, em função do momento atuante ser maior ou não que o momento 
de descompressão da secção. No programa sempre se utiliza o primeiro valor, o qual está do lado da 
segurança. No resto das normativas, só se contempla um valor de resistência ao transverso da secção tipo. 

5541BPara a secção maciçada, utiliza-se como resistência ao transverso a considerada pela secção como uma 
viga de betão, de resistência característica do betão vertido em obra. 

Cálculo de maciços 

5542BA realização de maciços num vão consiste na determinação de uma distância dentro da qual o esforço 
transverso é resistido integralmente por uma secção de laje exclusivamente de betão eliminando as 
abobadilhas. A necessidade de uma zona maciçada é uma característica de certos modelos de laje nos 
quais a partir de uma determinada relação de ação/distância, as vigotas satisfazem em momento positivo 
mas não a esforço transverso. 

 5543BO cálculo de comprimento do maciço permite a execução da laje com um modelo de vigota que de outra 
forma não seria aceitável a esforço transverso. Ainda que se calcule a zona maciça, a distância de cálculo 
da vigota continua a ser considerada a eixos de vigas, não se produzindo nenhuma redução à distância 
entre faces de zonas maciças. 

5544BO comprimento dos maciços máximos introduz-se em relação ao comprimento do vão, de forma que um 
comprimento máximo de maciços de 15% num vão de 500cm, significa que o comprimento máximo dos 
maciços de cada lado do vão será de 75cm, contados a partir da face das vigas. Na maioria das fichas de 
lajes, o valor da zona maciça costuma estar compreendido entre 5% e 25% do valor da distância. 

5545BO programa realiza o cálculo dos comprimentos dos maciços em ambos os lados de uma viga calculando 
o ponto no qual o esforço transverso último resistido pelo modelo da vigota é igual ao esforço transverso 
de cálculo. Os comprimentos da zona maciça dão-se em relação aos lados da viga, não aos eixos da 
estrutura. Por exemplo, se o programa der como valores da zona maciça 30cm, quer dizer que é necessário 
realizar um maciço de 30cm desde a face da viga. Utiliza-se a opção Arredondamento(cm) para determinar 
os comprimentos dos varões. 



5546BSe não se quer considerar a contribuição da zona maciça, é preciso introduzir 0% na opção %L maciço, 
com o qual o esforço transverso de cálculo na face da viga deve ser menor ou igual que o resistido pela 
vigota. 

5547BÀs vezes por motivos de facilidade de execução, prefere-se dispor de comprimentos de maciços simétricos 
a ambos os lados da viga. A opção Maciçado simétrico calcula comprimentos simétricos de zonas maciças 
a ambos os lados da viga. Se em algum dos lados da viga, não é necessário maciçar, o programa não 
realiza a simetria. 

5548BOs comprimentos da zona maciça são considerados no momento de se realizar a medição de betão 

necessário "in situ" e das abobadilhas. 

Opções de cálculo 

5549BUtilizando a função Cálculo>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Opções… obtém-se uma caixa onde 
se podem modificar as distintas opções de cálculo das lajes aligeiradas. Esta caixa tem vários separadores, 
nas quais se podem ir modificando as diferentes variáveis. Os separadores existentes são: 

 

2183BArmaduras  Opções da armadura de negativos e do aço "in situ". 

2184BLajes de cofragem perfilada Opções de cálculo de lajes de cofragem perfilada. 

2185BChapa: fase de execução Opções de cálculo de flecha de lajes de chapa em fase de execução. 

2186BMateriais Opções do tipo de aço e armaduras in situ. 

2187BFlecha  Opções de limitação de flecha a comprovar. 

2188BOutras  Opções onde se permite agrupar vigotas por panos ou lajes, percentagem 
de maciçamento, contribuição do transverso, tipo de ambiente, alternância 
de sobrecargas, continuidade entre vãos, largura da abobadilha e 
comprimento de entrega, consideração de critérios construtivos do fogo. 



 

2189BDentro do separador Armaduras encontram-se as seguintes opções: 

 

 

2190BOpções Descrição  

2191B mínimo  Permite definir o valor do diâmetro inicial a utilizar na armadura de negativos. 
Quando necessita maior área de aço, aumentar-se-á o número de varões, até 
ao valor da opção Num. Máx. Varões, ou subir-se-á o diâmetro. 

2192B máximo  Permite definir o valor do diâmetro máximo a utilizar na armadura de negativos.  

2193BNúmero máximo   Esta opção limita o número de varões de negativos em cada extremo da vigota. 

2194BArredondamento (cm) Esta opção permite ajustar os comprimentos da armadura de negativos para 
facilitar a execução, sempre arredondando por excesso. 

2195BIgual   Arma negativos com varões de igual diâmetro. 

 2196BPodem estar as duas opções anteriores ativas, colocando então o programa 
varões de igual comprimento e diâmetro. 

2197BRecobrimento (em mm)  Recobrimento de betão desde a face superior da armadura de negativos até à 
da laje. 

2198BNº de cortes (1 ou 2) Poderá ter os valores 1 ou 2. Para que sobre um apoio existam 2 grupos, devem 
ter diferente comprimento ou diferente diâmetro de reforços.  

2199BSep. Mínima(cm)  Dentro do grupo Laje Alveolar, define a distância mínima da viga à última placa 
alveolar, no sentido perpendicular. 

 

2200BDentro do separador Outras encontram-se as seguintes opções: 



 

 

2201BOpções Descrição  

2202BAmbiente  Classe I, pouco agressivo; Classe II, moderadamente agressivo; Classe III, 
muito agressivo. 

2203BAlternância de sobrecargas Ativando esta função, o cálculo realiza-se considerando Ações em vãos 
ímpares e pares da laje separadamente, reunindo a solução mais 
desfavorável. Caso contrário calcula-se com a sobrecarga em todos os vãos 
ao mesmo tempo. 

2204BCONTINUIDADE de vigotas  Estando ativada, cada vigota calcular-se-á como viga continuamente 
apoiada. Em caso contrário os tramos considerar-se-ão apoiados de forma 
isostática. Esta possibilidade também aparece na série de laje, tendo 
prioridade a opção da ficha de laje em caso de não coincidir. 

2205BHomogeneizar MODELO  Resolve todas as vigotas de um pano com o mesmo modelo, ou de toda a 
laje com o mesmo modelo. 

2206BOpções de maciçados  Introduz-se uma percentagem da distância de cada vão que define o 
comprimento máximo a considerar como maciçado. Por exemplo, quando 
se define um valor de 10%, e o vão tem um comprimento de 500cm, o 
programa poderá dar como resultado maciços até 50cm, medidos às faces 
das vigas do vão. 

2207BMaciçado Simétrico  Permite obter comprimentos de maciçado simétricos de cada lado da viga. 
Uma vez calculados os diferentes comprimentos de maciço, o programa 
realiza a simetria, sempre que seja necessário o maciçado, quer dizer, 
sempre que o comprimento de maciçado mais pequeno de um lado da viga 
seja maior que zero. 



 

2208BLargura de abobadilha  Introduz-se a largura em centímetros das abobadilhas. Este valor utiliza-se 
na medição para obter o número de abobadilhas necessário. 

2209BArredondar comprimentos é possível indicar se deseja que os comprimentos das vigotas de betão e 
metálicas se arredondem ou não. Em caso afirmativo, pode fixar-se que 
estes comprimentos sejam múltiplos de 5, 10, 15 ou 20 cm, de acordo com 
o seguinte critério: 

◼ 7473BComo caso geral, arredonda-se ao múltiplo mais próximo seja para cima ou seja para baixo. 

◼ 7474BNo caso de equidistância, arredonda-se ao múltiplo inferior (por exemplo, uma vigota de 

comprimento 505 cm. Arredonda-se a 500 cm. se o múltiplo selecionado é de 10 cm). 

2210BO comprimento assim arredondado aparece tanto nos planos de desenho 
como na listagem de Vigotas–Chapas e na listagem de medições de lajes 
aligeiradas. 

2211BCálculo de esforços e flechas Segundo diferentes critérios: Isostático, Elástico, Plástico ou Com 

redistribuição plástica limitada, especificando neste caso a percentagem da 
redistribuição a considerar. 

2212BConsiderar Axial (Lajes Inclinadas) 

 2213BPermite considerar o efeito do esforço axial das vigotas de lajes inclinadas, 
na armadura das vigotas, afetando a armadura das mesmas. 

2214BCritérios de armadura  Permite ativar a consideração de critérios construtivos segundo CTE DB SI 
– Anexo C para uma resistência ao fogo R 90 ou superior, consistentes em 
prolongar a armadura de negativos de lajes continuas até ao 33% do 
comprimento do tramo com uma quantia não inferior a 25% da requerida 
nos extremos (Disponível só se tiver selecionada a regulamentação 
Espanhola EHE, EFHE, NCSE e CTE). 



2215BDentro do separador Flecha encontram-se as seguintes opções: 

 

2216BOpções Descrição  

2217BRigidez a utilizar  Em cada ficha de uma laje introduzem-se dois valores: um correspondente 
à rigidez total (EI), ou seja, à secção bruta sem fissurar, e outro 
correspondente à secção fissurada equivalente (rigidez fissurada). O 
utilizador decide com que valor de rigidez quer realizar o cálculo das flechas. 
Caso se ative a opção Utilizar o momento de fissuração quando exista, o 
programa decide que rigidez utilizar (total, fissurada ou uma intermédia) em 
função da relação entre o máximo momento em serviço e o momento de 
fissuração definido no modelo. É possível definir a Historia da Carga da 

estrutura, como no caso das opções de armadura pode-se indicar que 
percentagem das cargas permanentes (%G) e/ou sobrecargas (%Q) 
representa a Alvenaria (até agora só se podia indicar a percentagem da 
sobrecarga). Isto deve-se devido ao CTE considera a Alvenaria como uma 
carga permanente, enquanto a NBE AE-88 a considerava como uma 
sobrecarga. 

5550BTipo de flecha a limitar É possível definir o tipo de flecha a limitar. Pode indicar diferentes valores 
de comprovação para a flecha ativa e a flecha total, de modo que se poderá 
comprovar a flecha total, a flecha ativa ou ambas. A flecha ativa a comprovar 
pode ser dada como uma percentagem do vão (flecha relativa), como um 
valor máximo em mm (flecha absoluta) ou como uma combinação destas 
duas. No caso de ultrapassar o valor de flecha fixado, aparece uma marca 
indicativa na listagem de vigotas. 



 

Considerar esforço axial em lajes inclinadas 

5551BDevido à existência de esforço axial nas vigotas de lajes inclinadas, a opção Considerar axial (lajes 

inclinadas) no separador Outras das opções de cálculo de lajes aligeiradas, permite que o programa 
considere este efeito na armadura das vigotas de lajes inclinadas, afetando a armadura das mesmas. 

Cálculo de planos e de lajes 

5552BPara começar o cálculo de uma laje tem de se visualizar no ecrã e em Modo 2D o plano de laje com a que 
se vai trabalhar. 

 

5553BA partir do menu Cálculo>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada é possível calcular todas as lajes 
introduzidas, todas as do plano atual, ou então laje a laje, selecionando a opção Calcular Plano no primeiro 
caso, ou Calcular Laje no segundo, assinalando em seguida com o botão 2 do rato sobre a laje. 

5554BA laje ficará corretamente resolvida se visualizarmos no ecrã a informação que propõe  sobre 

modelos e armaduras, com as premissas facilitadas pelo utilizador. No caso de não aparecerem esses 
dados, a laje ou algum pano não se pode calcular. 

Modo Cálculo Automático 

5555BExistem diferentes operações, como a modificação da ficha atribuída a uma laje, da sua geometria ou das 
Ações que suporta, realizadas posteriormente ao cálculo, que exigem repetir o processo. Tais operações 
são: 

◼ 7475BModificar a ficha de laje. 

◼ 7476BMover vértices do polígono da laje. 

◼ 7477BMudar a origem da laje. 

◼ 7478BMudar a direção das vigotas. 

◼ 7479BModificar a ação superficial que tem de suportar a laje. 



◼ 7480BMudar as opções de cálculo. 

5556BCom qualquer das anteriores perde-se a solução primitiva da laje, e é preciso resolver de novo. 

◼ 7481BO Modo Automático começa o processo imediatamente depois de realizada alguma dessas 
modificações. 

◼ 7482BO Modo Automático é aconselhável quando se dão os últimos retoques ao cálculo, já que 
oferece uma nova solução para todas as lajes de um mesmo plano, tendo modificado só uma 
delas. Assim se garante a coerência de resultados finais para os planos de laje que apresente 
a estrutura. 

Listar erros de cálculo 

5557BA função Cálculo>Lajes aligeiradas-Cofragem Perfilada>Listar Erros... permite obter uma listagem com 
todos os erros das lajes da estrutura.  

5558BAs possíveis mensagens de erro são as seguintes:  

2218BMensagem Resistência flexão positiva 

2219BDescrição  Não existe nenhum modelo da ficha selecionada que tenha um momento último maior ou 
igual ao momento de desenho necessário para o cálculo da vigota. A solução é adicionar 
modelos à ficha. 

2220BMensagem  Resistência flexão negativa 

2221BDescrição  Não é possível obter a necessária capacidade resistente nos apoios. As causas podem ser: 
opções de diâmetros de armadura restritivas no diâmetro máximo ou no número de varões, 
ou atingiu-se a capacidade resistente em flexão negativa da parte comprimida da vigota. A 
solução passa por definir opções menos restritivas para a armadura e/ou mudar de ficha de 
laje. 

2222BMensagem  Resistência ao transverso 

2223BDescrição A resistência ao transverso de todos os modelos da ficha selecionada é menor que a 
resistência necessária por cálculo. A solução passa por mudar de ficha de laje. 

2224BMensagem  Flecha excessiva 

2225BDescrição  A laje tem uma flecha superior à limitação estabelecida nas opções. A solução é mudar de 
ficha de laje para uma com maior rigidez. 

2226BMensagem  Fissura excessiva em vigota/alveoplaca 

2227BDescrição  O momento, sem majorar, no vão é maior que o momento de serviço de todos os modelos 
(para o nível de serviço selecionado). A solução passa por mudar de ficha para uma com 
momentos de serviço maiores, ou mudar o nível de serviço. 

2228BMensagem  Fissura excessiva na capa de compressão 

2229BDescrição  A fissuração em flexão negativa (apoios) é maior que a permitida pelo que o momento, sem 
majorar, no apoio é maior que o momento de serviço de todos os modelos, para o nível de 
serviço escolhido. A solução passa por mudar de ficha ou diminuir o diâmetro máximo das 
armaduras para utilizar um maior número de varões (evitando assim a fissuração). 

2230BMensagem  Falha em vigota do mesmo alinhamento 

2231BDescrição  No mesmo alinhamento de vigotas (vigotas em continuidade) existe uma vigota que não 
verifica por resistência, porém a vigota a que se refere o erro é válida. A solução passa por 
solucionar os erros da vigota do alinhamento que efetivamente tem erros. 

2232BMensagem  Falha em outra vigota da mesma laje 



 

2233BDescrição  Como consequência da utilização da opção Homogeneizar MODELO - Em laje, existem erros 
noutras vigotas da laje porém não na vigota em questão. A solução consiste em solucionar 
os erros da vigota da laje que efetivamente tem o erro ou desativar a opção de 
homogeneização. 

2234BMensagem  Entrega insuficiente 

2235BDescrição  Devido à largura da viga, a dimensão do comprimento de entrega que se pode utilizar é 
menor que o valor da opção Entrega mínima (cm) da ficha de laje alveolar utilizada. 

2236BMensagem  Tensão excessiva em vigota metálica 

2237BDescrição  A tensão obtida em lajes de vigota metálica é maior que a tensão máxima do aço utilizado. 

2238BMensagem  Maciçamento insuficiente 

2239BDescrição  O comprimento máximo do maciçamento é insuficiente para conseguir aumentar a 
resistência ao transverso da vigota. A solução é permitir maior comprimento de maciçamento 
ou mudar de ficha de laje. 

Resultados 

Documentos gráficos 

5559BAs vigotas das lajes representam-se como uma linha caso sejam simples, como duas linhas separadas 1 
cm, se forem vigotas duplas e como três linhas, caso se trate de vigota tripla. Nas lajes alveolares 

representa-se o polígono exterior da placa. 

5560BQuando as vigas onde apoia uma placa não são paralelas a estas, utilizam-se os valores de entrega máxima 
e mínima. O valor de entrega máxima serve para cortar a placa à distância especificada como valor de 
entrega máxima por uma linha perpendicular ao eixo da placa. O valor de entrega mínima serve para cortar 
a placa à distância especificada na célula de entrega mínima segundo uma linha paralela à viga. 

5561BQuando a soma da entrega máxima e a entrega mínima for maior que a largura da viga sobre a qual apoia 
e não seja apoio extremo, o corte da placa realizar-se-á segundo a entrega mínima, ou seja, segundo uma 
linha paralela às vigas de apoio. 

5562BSe a largura da placa é maior que a separação mínima da placa permitida na opção Sep. Mínima(cm), não 
se coloca esta placa. 

5563BA armadura de negativos representa-se em cada vigota e nas lajes alveolares no eixo de cada placa. 
Existem umas setas que marcam as placas que devem levar essa armadura de negativos. Existe ainda uma 
função gráfica para deslocar manualmente esta seta, através da função Resultados>Desenhos>Lajes 

Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Mover Setas quando se está no modo de visualização de desenhos da 

laje. 

5564BOs desenhos refletem também as lajes aligeiradas, fungiformes aligeiradas e maciças que se cortem 
quando se definem planos para geração de desenhos. 

Opções de desenho 

5565BAs opções de desenho são as seguintes: 



 

2240BOpções Descrição  

2241BDesenhar contorno  Marca o bordo do polígono da laje. 

2242BDesenhar Ações  Desenham-se as Ações contínuas sobre os lados dos polígonos e as Ações 
contínuas sobre as vigotas, com a escala gráfica utilizada no desenho das outras 
Ações da estrutura. 

2243BNumerar lados  Representa-se a numeração dos lados de cada polígono. A numeração permite 
associar as Ações contínuas sobre os lados e os encastramentos com o lado 
onde está atribuído. 

2244BDesenhar origem  A origem a partir da qual desenvolvem as vigotas da laje. 

2245BDesenhar nome  Aparece uma quadrícula na qual figura informação adicional sobre o nome da 

laje, a série à qual pertence e a ficha dentro dessa série. 

2246BDesenhar tabela de lajes  Permite ativar ou desativar a representação no desenho 2D, de um quadro com 
os dados de cálculo das lajes aligeiradas. Indicam-se os seguintes dados: 

◼ 7483BLAJE, representa o conjunto de caracteres definidos pelo utilizador na criação da laje. 

◼ 7484BSérie, indica a série ou fabricante de lajes utilizado. 

◼ 7485BFicha indica a ficha utilizada. 

◼ 7486BEspessura total(cm) representa em valor a espessura (dado recolhido da ficha). 

◼ 7487BEspessura superior da laje (cm), representa o valor da espessura da parte superior da laje 
calculada através da diferença entre a altura total e a altura da abobadilha ou altura da 
alveoplaca. 

◼ 7488BVigota/Alveoplaca, tipo de elemento definido na opção Vários... da série. 

◼ 7489BMaterial, tipo de vigota definida na opção Vários... da série, entre os valores de Armada, Pré-

esforçada e In situ. 

◼ 7490BDesignação, identifica o nome da vigota utilizada na ficha. 

◼ 7491BTipo de nervura, identifica o tipo de nervura da ficha, podendo ser simples, dupla ou tripla. 

◼ 7492BSeparação entre eixos(cm), valor da separação definido na ficha. 

◼ 7493BAbobadilha 

◼ 7494BMaterial da abobadilha, opção que pode ter os valores de Cerâmica, Betão ou argamassa, 
Poliestireno e Outros. 

◼ 7495BDesignação, tipo de abobadilha utilizado nesta ficha. 



 

   

2247BDesenhar vigotas  Desenha o eixo das vigotas na posição concreta. 

2248BDesenhar armadura  Desenha as armaduras necessárias para momentos negativos, com um texto 
associado no qual se visualiza o número e diâmetro dos varões utilizados, o seu 
comprimento, a sua amarração, o momento fletor por metro de largura em vão 
(em kgf/m ou kN/m), o modelo dentro da série e o comprimento da vigota. 

2249BEsforços últimos Permite definir três alternativas para desenho dos esforços últimos: 

◼ 7496BNão desenhá-los. 

◼ 7497BResumido. Indicam-se os valores do momento último máximo positivo (o de encastramento 
no caso de consolas) e o transverso último máximo do vão (ou consola). 

◼ 7498BCompleto. Indicam-se os momentos negativos últimos de ambos os extremos e o máximo 
positivo do vão (o de encastramento e extremos final no caso de consolas) e os transversos 
últimos em ambos os extremos do vão. 

5566BOs textos anteriores são modificáveis em altura e aspeto. 

5567BEm Resultados>Desenhos>Ver Plano>Desenho… obtêm-se as representações das lajes aligeiradas. 



 

Opções de Gráficos 

5568BNo menu Resultados>Desenhos>Opções... há funções que afetam diretamente a saída de resultados para 
lajes: 

2250BOpções  Descrição  

2251BPeriférico   Ecrã, impressora (ou plotter), ou um ficheiro em formato DXF ou DWG. 

2252BAspecto   Autocentrado ou uma determinada escala gráfica. 

2253BEsquadria   Desenha uma esquadria a uma distância do limite do papel. 

2254BCabeçalho   Junta um cabeçalho com informação relativa ao projeto. 

2255BEixos   Desenha os eixos das barras. 

2256BPapel   Desenha o tamanho do papel no ecrã. 

Armadura de negativos 

5569BUne-se automaticamente entre si a armadura de negativos de ambos os extremos de um mesmo vão e 
vigota quando entre estas armaduras exista um espaço sem armadura de comprimento menor que 0,2L e 
que 0,50m, sendo L o comprimento do vão. Desta forma evita-se cortes desnecessários da armadura. 



 

Listagens 

Listagem de fichas da base de dados 

5570BA opção Listar Fichas do menu Seções>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada facilita no ecrã uma listagem 
completa da ficha. 

Listagem de vigotas 

5571BEsta listagem do menu Resultados>Listagens>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Vigotas contém 
informação das vigotas de uma laje, agrupada em panos, da forma: 

◼ 7499BSérie e ficha para uma laje. 

◼ 7500BPara cada um dos panos de laje. 

◼ 7501BModelo de vigota. 

◼ 7502BNúmero de vigotas e seu comprimento. 

◼ 7503BMomento fletor positivo máximo e esforço transverso, para cada vão. 

◼ 7504BValores máximos positivos e negativos da flecha instantânea, diferida e ativa, em centímetros, 
para cada vão. 

◼ 7505BValores dos maciçados para cada vão. 

Listagem de medições 

5572BÉ possível obter com o programa uma listagem de medições completa dos diferentes elementos existentes 
numa laje. 

5573BDesde a caixa de diálogo Resultados>Medições>Opções... pode-se definir a forma de obter a listagem de 
medição da laje: ecrã, impressora, agrupando planos, etc. 

5574BA listagem de medição oferece informação sobre: 

◼ 7506BNome do plano e da laje. 

◼ 7507BNúmero, modelo e comprimento de cada uma das vigotas da laje. 

◼ 7508BVolume de betão (em m3) empregue na laje, dependendo do recobrimento que vem 
especificado na ficha de laje. Consideram-se os maciços. 

◼ 7509BPeso (em kg) de varões de aço utilizados na laje e o total. 

Modificação de resultados 

5575BPodem-se modificar com  os resultados das armaduras de momentos negativos da laje e os 

resultados do modelo, momento fletor positivo, esforço transverso e maciços. Desta forma, os planos 
refletirão uma informação diferente da obtida com o programa, sob os critérios do utilizador. 

5576BHá que ter em conta que as variações não foram tidas no processo de cálculo e podem-se cometer erros 
que afetem a resistência da laje. São exclusivamente modificações de cada documento gráfico, sem se 
realizar nenhuma comprovação da validade ou resistência das soluções propostas. As medições de 
armadura atualizam-se automaticamente para evitar diferenças entre estas e os planos de laje. 



5577BA função Resultados>Armaduras>Retocar>L.Aligeiradas-Cofragem Perfilada permite modificar essa 
armadura. É preciso estar a trabalhar em 2D e com a laje no ecrã. 

5578BActivando essa função, e selecionando com o botão 1 do rato a armadura a modificar, aparece uma caixa 
em que se mostram a suas características (diâmetro, comprimento e amarração), em pequenas janelas de 
edição. Aqui se acede para colocar o dado que interesse. Validada a caixa, fica concluído o processo. 

5579BA função Resultados>Armaduras>Retocar>L.Aligeiradas-Cofragem Perfilada: Resultados permite 
modificar o modelo, momento, esforço transverso e maciçados. É preciso estar a trabalhar em 2D e com 
a laje no ecrã. Seleciona-se a vigota a modificar. 

Igualar armaduras 

5580BA função Igualar armaduras, permite copiar as armaduras de negativos de um conjunto de vigotas para 
outro, inclusive de distinta laje ou com distinta direção. Existem as seguintes limitações: 

◼ 7510BNão é possível copiar a armadura entre tramos com diferente número de vãos. 

◼ 7511BNão é possível copiar a armadura entre lajes com ficha diferente. 

◼ 7512BÉ indiferente o número de tramos de vigotas que conformam o pano origem e o pano destino. 

◼ 7513BSe é necessário, o programa modifica uma amarração em prolongamento reto para outra com 
patilha e vice-versa, porém sem alterar os comprimentos das armaduras. 

Cortes transversais em lajes aligeiradas 

5581BAs funções existentes no menu Resultados>Desenhos>Cortes permitem introduzir e modificar cortes 
transversais em lajes aligeiradas, onde se representa a secção real dos elementos e as armaduras. Para 
mais informação remete-se ao apartado Cap. 23.- Cortes transversais em lajes fungiformes aligeiradas, 

lajes maciças e lajes de fundação. 

Importação de Fichas em Formato ASCII 

5582BAtravés da função Importar Ficha ASCII… do menu Seções>Lajes Aligeiradas, pode-se incorporar no 
programa uma série de uma laje de vigotas de betão, vigotas metálicas ou alveoplacas criada através de 
qualquer editor de textos em formato ASCII. 

Formato do ficheiro de importação de fichas em Formato ASCII 

5583BO formato dos ficheiros de importação de lajes aligeiradas modificou-se substancialmente relativamente a 
versões anteriores para permitir importar os novos dados utilizados pela norma EFHE. Em qualquer caso, 
o programa permite importar ficheiros de versões anteriores. As suas características são as seguintes. 

5584BOs dados encontram-se em um único ficheiro de texto, em formato ASCII. O separador de registos é o 
final do parágrafo CR+LF (ASCII 13 + ASCII 10). 

5585BOs valores alfanuméricos irão encerrados entre duplas aspas (ASCII 34). 

5586BIgnoram-se os caracteres em branco (ASCII 32) e tabuladores (ASCII-9) salvo se estão em um valor 
alfanumérico e entre as aspas. Também se ignoram os caracteres existentes entre o separador de 
comentários e o final da linha. 

5587BA primeira linha do ficheiro definirá, por esta ordem, o indicador de tipo de registo, o separador de campos, 
o separador decimal e o separador de comentários. Exemplo: 



 

5588B#,.; 

5589BNas especificações e exemplos que seguem, utilizar-se-ão estes indicadores. 

5590BUma linha que comece pelo indicador de tipo de registo definirá o conteúdo dos registos (os parágrafos) 
seguintes, através do caractere situado atrás desse indicador. Não existe nenhuma ordem estabelecida 
para a posição dos diversos tipos de registo ao longo do ficheiro. Seguidamente definem-se os diversos 
tipos de registo que constituem este formato. 

Registo de formato (F) 

5591BSó deve haver um registo deste tipo em cada ficheiro. Tem o seguinte formato 

5592B#F 

5593BVersão, Tipo, Subtipo, Unidades, EFHE 

2257BVersão É a versão de Tricalc desde que é compatível este formato de ficheiro. O seu valor atual 

é "620". 

2258BTipo Indica o tipo de laje. Definem-se os seguintes tipos: 

  2259B0: Vigotas de betão armado ou pré-esforçado 

  2260B1: Vigotas metálicas 

  2261B2: Placas alveolares 

2262BSubtipo Se a laje for de vigotas de betão (o tipo é zero), definem-se os seguintes subtipos (no caso 
contrário, este campo ignora-se): 

  2263B0: Vigotas de betão pré-fabricadas pré-esforçadas 

  2264B1: Vigotas de betão pré-fabricadas armadas 

  2265B2: Vigotas betonadas "in situ" 

2266BUnidades Indica o sistema de unidades do ficheiro. Definem-se os seguintes sistemas: 

  2267B"SI": Sistema internacional 

  2268B"MKS": Sistema metro, quilo, segundo. 

2269BEFHE Indica se a ficha corresponde a uma Autorização de Uso conforme a EFHE (valor 1) ou no 
(valor 0) 

5594BExemplo 

5595B#F 

5596B607, 2, 0, "SI", 1; versão, placas alveolares, N/A, sistema internacional, conforme EFHE 

Registo de descrição da laje e da empresa (E) 

5597BSó deve existir um registo deste tipo no ficheiro. Tem o seguinte formato 

2270B#E 

2271BNomLaje, Empresa, Direção, Telefone, Autorização 

2272BNomLaje Texto de até 32 caracteres com a descrição do tipo de laje. 

2273BEmpresa Texto de até 32 caracteres com o nome da empresa fabricante. 

2274BDirecção Texto de até 80 caracteres com a direção do fabricante. 

2275BTelefone Texto de até 16 caracteres com o telefone da empresa. 

2276BAutorização Texto de até 32 caracteres com a autorização de utilização da laje e a data de caducidade. 



5598BExemplo 

5599B#E 

5600B"Laje de Placas Pré-esforçadas", "Pré-fabricados Arinaga, S.A.", "Pol. Ind. Arinaga, Cl. 

Direita, s/n p2B. 35260 AGÜIMES (Gran Canaria)", "928.75.75.55", "3340-02 23-12-2007" 

Registo de Propriedades Gerais (G) 

5601BSó deve existir um registo deste tipo no ficheiro. Tem o seguinte formato 

5602B#G 

5603BResVig, ControlVig, CoefMinVig, ResSitu, ControlSitu, CoefMinSitu, Continuidade 

2277BResVig Resistência característica do elemento resistente (vigota de betão ou placa alveolar). 
Em MPa ou Kgf/cm2. Para vigotas metálicas não se utiliza. 

2278BControlVig Tipo de controle do material do elemento resistente. Para vigotas metálicas e para a 
norma espanhola EFHE não se utiliza. Definem-se os tipos 

  2279B"R": Controle reduzido 

  2280B"N": Controle normal 

  2281B"I": Controle intenso. 

2282BCoefMinVig Coeficiente de minoração da resistência do elemento resistente. Para vigotas metálicas 
não se utiliza. 

2283BResSitu Resistência característica do betão de enchimento. Em laje de vigotas metálicas, 

ignora-se. Em MPa ou Kgf/cm2. 

2284BControlSitu Tipo de controlo do betão de enchimento. Em laje de vigotas metálicas e para a norma 
espanhola EFHE, ignora-se. Definem-se os tipos 

  2285B"R": Controle reduzido 

  2286B"N": Controle normal 

  2287B"I": Controle intenso. 

2288BCoefMinSitu Coeficiente de minoração da resistência do betão de enchimento. Em lajes de vigotas 
metálicas, ignora-se. 

2289BContinuidade Indica se permite (valor 1) ou não (valor 0) que exista continuidade em tramos 
contíguos. 

5604BExemplo 

5605B#G 

5606B45, "I", 1.40, 25, "N", 1.50, 1; B-45, Intenso, B-25, Normal 

Registos de vigotas de betão (V) 

5607BOs dados de cada tipo de vigota de betão terão o seguinte formato 

5608B#V 

5609BNomVigota, DesVigota, A, B, C, D, E, F, G, H 

2290BNomVigota Texto até 8 caracteres identificativo da vigota. 

2291BDesVigota Texto até 16 caracteres que descreve a vigota. Opcional. 

2292BA…H Dimensões da vigota, em centímetros, com uma casa decimal de precisão. 

5610BExemplo 



 

5611B#V 

5612B"B-12", "B-12 Simires", 6.6, 5.0, 11.0, 1.5, 4.4, 0.7, 2.7, 12.0 

5613B"B-18", "B-18 Autores", 7.5, 5.0, 11.0, 2.5, 1.4, 0.7, 2.7, 18.0 

Registo de modelos de vigotas de betão (TV) 

5614BOs dados de cada modelo de um determinado tipo de vigota terão o seguinte formato: 

5615B#TV 

5616BNomVigota, ModelVigota, P·e 

2293BNomVigota Texto até 8 caracteres identificativo da vigota, que deve corresponder ao campo do mesmo 
nome de um dos registos de vigotas (#V). 

2294BModelVigota Texto até 8 caracteres que identifica cada modelo dentro do mesmo tipo de vigota. 

2295BP·e Produto da força de pré-esforço pela excentricidade do tendão equivalente relativamente 
ao centro de gravidade do elemento, ambos em valor absoluto. Em kN·m ou Kgf·cm. 

5617BExemplo 

5618B#TV 

5619B"B-12", "T-1", 0.36 

5620B"B-12", "T-2", 0.82 

Registos de Abobadilhas (B) 

5621BOs dados de cada tipo de abobadilha terão o seguinte formato 

5622B#B 

5623BNomAbobadilha, DesAbobadilha, A, B, C, D, E, Material 

2296BNomAbobadilha Texto de até 8 caracteres identificativo da abobadilha. 

2297BDesAbobadilha Texto de até 16 caracteres que descreve a abobadilha. Opcional. 

2298BA…E Dimensões da abobadilha, em centímetros, com um decimal de precisão. 

2299BMaterial Indica o material da abobadilha. Pode ser "C" para cerâmica, "B" para betão ou 
argamassa, "P" para poliestireno ou "O" para outros. 

5624BExemplo 

5625B#B 

5626B"BV1C", "BV-1 Cerâmica", 44.4, 62.2, 2.0, 3.0, 16.0, "C" 

5627B"BV1H", "BV-1 Betão", 44.4, 62.2, 2.0, 3.0, 16.0, "H" 

Registo de Placas Alveolares (P) 

5628BOs dados de cada tipo de placa alveolar terão o seguinte formato: 

5629B#P 

5630BNomPlaca, DesPlaca, EspessuraSup, EspessuraInf, EspessuraAlma, NumNervura, Largura, 
LarguraMin, Altura, VolumeJunta 

2300BNomPlaca Texto de até 8 caracteres identificativo da placa. 

2301BDesPlaca Texto até 16 caracteres que descreve a placa. Opcional. 



2302BEspessuraSup Espessura mínima da laje superior, em centímetros e com uma casa decimal de 
precisão. 

2303BEspessuraInf Espessura mínima da laje inferior, em centímetros e com uma casa decimal de precisão. 

2304BEspessuraAlma Soma das espessuras mínimo das nervuras, em centímetros e com uma casa decimal 
de precisão. 

2305BNumNervuras Número de nervuras da placa. 

2306BLargura Largura nominal da placa, em centímetros e com uma casa decimal de precisão. 

2307BLarguraMin Largura mínimo das placas especiais, em centímetros e com uma casa decimal de 
precisão. 

2308BAltura Altura da placa em centímetros. 

2309BVolumeJunta Volume da junta entre placas (para medir o betão in situ), em l/m2 = dm3/m2. 

5631BExemplo 

5632B#P 

5633B"V.1", "15 x 120 V.1", 2.0, 2.0, 28.8, 9, 120, 60, 4.5 

Registos de Fichas de Lajes de vigotas de betão (FV) 

5634BOs dados de cada ficha de laje terão o seguinte formato 

5635B#FV 

5636BNomFicha, DesFicha, NomAbobadilha, NomVigota, NumVigotas, Separação, Alt, Peso, 

VolumeBet, VcuTipoEFHE, VcuMaciçoEFHE, ExisFlexNeg 

2310BNomFicha Texto de até 12 caracteres identificativo da ficha. 

2311BDesFicha Texto de até 16 caracteres que descreve a ficha. Opcional. 

2312BNomAbobadilha Abobadilha utilizada. Deve coincidir com o campo do mesmo nome de um registo #B. 

2313BNomVigota  Vigota utilizada. Deve coincidir com o campo do mesmo nome de um registo #V. 

2314BNumVigotas Número de vigotas de cada nervura. Podem ser 1, 2 ou 3. 

2315BSeparação Separação entre eixos de nervuras, em centímetros. 

2316BAlt Altura total da laje, em centímetros. 

2317BPeso Peso da laje, em kN/m2 ou Kgf/m2. 

2318BVolumeBet Volume de betão "in situ", em l/m2 = dm3/m2. Caso seja zero, o programa calculará o 
seu valor em função da geometria. 

2319BVcuTipoEFHE Resistência ao transverso da secção tipo com a formulação da EFHE. Em kN·m ou 

Kgf/m. Só se utiliza na norma EFHE. Caso seja zero, o programa calculará o seu valor 
em função da geometria. 

2320BVcuMaciçoEFHE Resistência ao transverso da secção maciçada com a formulação da EFHE. Em kN·m 
ou Kgf/m. Só se utiliza na norma EFHE. Case seja zero, o programa calculará o seu 
valor em função da geometria. 

2321BExiFlexNeg Caso existam dados de flexão negativa (1) ou caso não existam (0). 

5637BExemplo 

5638B#FV 

5639B"B12.16.1", "B12 12+4/81", "BV1C", "B12", 1, 70, 16, 180.0, 0, 800, 1300, 0; Simples 

5640B"B12.16.2", "2xB12 12+4/81", "BV1C", "B12", 2, 81, 16, 202.0, 0, 900, 1300, 0; Duplo 



 

Registos de Fichas de lajes de vigotas metálicas (FM) 

5641BOs dados de cada ficha de laje terão o seguinte formato 

5642B#FM 

5643BNomFicha, DesFicha, NomAbobadilha, SérieVigota, NomVigota, NumVigotas, Separação, Alt, 
Peso, VolumeBet, RigTotal 

2322BNomFicha Texto de até 12 caracteres identificativo da ficha. 

2323BDesFicha Texto de até 16 caracteres que descreve a ficha. Opcional. 

2324BNomAbobadilha Abobadilha utilizada. Deve coincidir com o campo do mesmo nome de um registo #B. 

2325BSérieVigota Série (ficheiro *.PRF) ao qual pertence a vigota. Até 4 caracteres. 

2326BNomVigota  Vigota utilizada (nome do perfil). Até 16 caracteres. 

2327BNumVigotas Número de vigotas de cada nervura. Podem ser 1, 2 ou 3. 

2328BSeparação Separação entre eixos de nervuras, em centímetros. 

2329BAlt Altura total da laje, em centímetros. 

2330BPeso Peso da laje, em kN/m2 ou Kgf/m2. 

2331BVolumeBet Volume de betão in situ, em l/m2 = dm3/m2. Caso seja zero, o programa calculará o 
seu valor em função da geometria. 

2332BRigTotal Rigidez da laje incluindo o betão, por metro de largura. Em MN·m2/m ou t·m2/m. 

5644BExemplo 

5645B#FM 

5646B"I14.16.1","IPE 140 12+4/81" , "BV1C", "IPE", "140", 1, 70, 16, 180.0, 0, 526.0 

5647B"I14.16.2","2xIPE140 12+4/81", "BV1C", "IPE", "140", 2, 81, 16, 202.0, 0, 526.0 

Registos de Fichas de lajes de placas alveolares (FP) 

5648BOs dados de cada ficha de laje terão o seguinte formato 

5649B#FP 

5650BNomFicha, DesFicha, NomPlaca, Alt, Peso, EntregaMin, EntregaMáx, ExisFlexNeg 

2333BNomFicha Texto de até 12 caracteres identificativo da ficha. 

2334BDesFicha Texto de até 16 caracteres que descreve a ficha. Opcional. 

2335BNomPlaca  Placa utilizada. Deve coincidir com o campo do mesmo nome de um registo "#P". 

2336BAlt Altura total da laje, em centímetros. Pode coincidir com a altura da placa (laje sem 
capa de compressão) 

2337BPeso Peso da laje, em kN/m2 ou Kgf/m2. 

2338BEntregaMin Entrega mínima da placa no apoio, em centímetros (pré-definido, 4 cm). 

2339BEntregaMáx  Entrega máxima da placa no apoio, em centímetros (pré-definido, 10 cm). 

2340BExisFlexNeg Caso existam dados de flexão negativa (1) ou caso não existam (0). 

5651BExemplo 

5652B#FP 

5653B"15+5/120", "(15+5)x120 V.1", "V.1", 20, 3.40, 4, 10, 1  



Registos de Modelos de Lajes de Vigotas de betão (MV) 

5654BOs dados de cada modelo de uma ficha de laje terão o seguinte formato: 

5655B#MV 

5656BNomFicha, NomModelo, DesModelo, ModelVigota, Eixo, MomUltimo, MomFis, RigTotal, 
RigFissurada, MomI, MomII, MomIII, TransversoA, Mom1, Mom2, Mom3, Mom4, VcuTipoEHE, 
VcuMacizEHE, Beta, LonSopandas, As 

2341BNomFicha Nome da ficha a que pertence. Deve coincidir com o campo de igual nome de um 
registo #FV. 

2342BNomModelo Texto até 8 caracteres identificativo do modelo. 

2343BDesModelo Texto até 32 caracteres que descreve o modelo (pode indicar a armadura). 

2344BModelVigota Modelo de vigota do tipo de vigota utilizado. Deve coincidir com o campo de igual nome 
de um registo #TV correspondente ao tipo de vigota definido no registo #FV para a 
ficha NomFicha. Só é de aplicação se o modelo de ficha é de flexão positiva. 

2345BEixo Indica se os dados são de flexão positiva (0) ou negativa (1). 

2346BMomUltimo Momento último positivo ou negativo (segundo o sentido do Eixo) por metro de largura, 
em kN·m/m ou Kgf·m/m 

2347BMomFis Momento de fissuração por metro de largura, em kN·m/m ou Kgf·m/m. Pode ser zero. 

2348BRigTotal Rigidez total (bruta ou homogeneizada) da laje, por metro de largura. Em kN·m2/m ou 
t·m2/m. 

2349BRigFissurada Rigidez fissurada da laje, por metro de largura. Em kN·m2/m ou t·m2/m. 

2350BMomI Momento em serviço em Ambiente I (Classe III) por metro de largura, em kN·m/m ou 
Kgf·m/m. Não se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 

2351BMomII Momento em serviço em ambiente II (Classe II) por metro de largura, em kN·m/m ou 
Kgf·m/m. Não se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 

2352BMomIII Momento em serviço em ambiente III (Classe I) por metro de largura, em kN·m/m ou 
Kgf·m/m. Não se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. (Deve cumprir-se que 
MomI  MomII  MomIII) 

2353BTransversoA Transverso último por metro de largura, em kN/m ou Kgf/m. Não se utiliza com a 
regulamentação espanhola EFHE. 

2354BMom1 Momento em serviço em Ambiente I por metro de largura, em kN·m/m ou Kgf·m/m. 
Só se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 

2355BMom2 Momento em serviço em Ambientes IIa, IIb ou H por metro de largura, em kN·m/m 

ou Kgf·m/m. Só se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 

2356BMom3 Momento em serviço em Ambientes IIIa, IIIb, IV ou F por metro de largura, em 
kN·m/m ou Kgf·m/m. Só se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 

2357BMom4 Momento em serviço em Ambientes IIIc, Qa, Qb ou Qc por metro de largura, em 
kN·m/m ou Kgf·m/m. Só se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. (Deve 
cumprir-se que Mom1  Mom2  Mom3  Mom4) 

2358BVcuTipoEHE Transverso último por metro de largura da secção tipo de acordo com a formulação de 
EHE, em kN/m ou Kgf/m. Só se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 

2359BVcuMacizEHE Transverso último por metro de largura da secção maciçada de acordo com a 
formulação de EHE, em kN/m ou Kgf/m. Só se utiliza nos modelos de flexão negativa 
com a regulamentação espanhola EFHE. 



 

2360BBeta Relação entre a inércia bruta da laje e a inércia bruta da vigota. O seu valor é maior 
ou igual a um. Só para modelos de flexão positiva. Só se utiliza com a regulamentação 
espanhola EFHE. 

2361BLonSopandas Comprimento máximo entre barrotes de sustentação de cofragens, em metros. Um 
valor de zero indica que não se define. Só para modelos de flexão positiva. Só se utiliza 
com a regulamentação espanhola EFHE. 

2362BAs Área da armadura longitudinal de reforço colocada em obra. Só para modelos de flexão 
negativa. 

5657BExemplo 

5658B#MV 

5659B"B12.16.2", "BR-1", "", "T-1", 0, 1455.0, 0.0, 526.0, 326.0, 1158.0, 977.0, 621.0, 4349.0, 

1158.0, 977.0, 621.0, 621.0, 4349.0, 0.0, 1.5, 3.0, 0.0 

Registos de Modelos de Lajes de Placas Alveolares (MP) 

5660BOs dados de cada modelo de uma ficha de laje terão o seguinte formato: 

5661B#MP 

5662BNomFicha, NomModelo, DesModelo, ModelPlaca, Eixo, MomUltimo, MomFis, RigTotal, 
RigFissurada, MomI, MomII, MomIII, TransversoA, Mom1, Mom2, Mom3, Mom4, VcuMdMay, 
VcuMdMen, Beta, As 

2363BNomFicha Nome da ficha a que pertence. Deve coincidir com o campo de igual nome de um 

registo #FP. 

2364BNomModelo Texto até 8 caracteres identificativo do modelo. 

2365BDesModelo Texto até 32 caracteres que descreve o modelo (pode indicar a armadura). 

2366BModelPlaca Modelo de alveoplaca do tipo de placa alveolar utilizado. Deve coincidir com o campo 
de igual nome de um registo #TP correspondente ao tipo de alveoplaca definido no 
registo #FP. Só é de aplicação se o modelo de ficha for de flexão positiva. 

2367BEixo Indica se os dados são de flexão positiva (0) ou negativa (1). 

2368BMomUltimo Momento último por metro de largura, em kN·m/m ou Kgf·m/m 

2369BMomFis Momento de fissuração por metro de largura, em kN·m/m ou Kgf·m/m. Pode ser zero. 

2370BRigTotal Rigidez total da laje, por metro de largura. Em kN·m2/m ou t·m2/m. 

2371BRigFissurada Rigidez fissurada da laje, por metro de largura. Em kN·m2/m ou t·m2/m. Pode ser 
zero. 

2372BMomI Momento em serviço em Ambiente I (Classe III) por metro de largura, em kN·m/m ou 

Kgf·m/m. Não se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 

2373BMomII Momento em serviço em ambiente II (Classe II) por metro de largura, em kN·m/m ou 
Kgf·m/m. Não se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 

2374BMomIII Momento em serviço em ambiente III (Classe I) por metro de largura, em kN·m/m ou 
Kgf·m/m. Não se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. (Deve cumprir-se que 
MomI  MomII  MomIII) 

2375BTransversoA Transverso último por metro de largura, em kN/m ou Kgf/m. Não se utiliza com a 
regulamentação EFHE. 

2376BMom1 Momento em serviço em Ambiente I por metro de largura, em kN·m/m ou Kgf·m/m. 
Só se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 



2377BMom2 Momento em serviço em Ambientes IIa, IIb ou H por metro de largura, em kN·m/m 
ou Kgf·m/m. Só se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 

2378BMom3 Momento em serviço em Ambientes IIIa, IIIb, IV ou F por metro de largura, em 
kN·m/m ou Kgf·m/m. Só se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. 

2379BMom4 Momento em serviço em Ambientes IIIc, Qa, Qb ou Qc por metro de largura, em 
kN·m/m ou Kgf·m/m. Só se utiliza com a regulamentação espanhola EFHE. (Deve 
cumprir-se que Mom1  Mom2  Mom3  Mom4) 

2380BVcuMdMay Transverso último por metro de largura quando o momento fletor é maior ao de 
descompressão, em kN/m ou Kgf/m. Só se utiliza com a regulamentação espanhola 
EFHE. 

2381BVcuMdMen Transverso último por metro de largura quando o momento fletor é menor ou igual ao 
de descompressão, em kN/m ou Kgf/m. Só se utiliza com a regulamentação espanhola 
EFHE. 

2382BBeta Relação entre a inércia bruta da laje e a inércia bruta da alveoplaca. O seu valor é 
maior ou igual a um. Só para modelos de flexão positiva. Só se utiliza com a 
regulamentação espanhola EFHE. 

2383BAs Área da armadura longitudinal de reforço colocada em obra. Só para modelos de flexão 
negativa. 

5663BExemplo 

5664B#MP 

5665B"15+5/120", "1", "", "T1", 0, 37.58, 32.31, 20660, 1980, 38.92, 32.31, 19.35, 74.22, 

38.92, 32.31, 19.35, 19.35, 74.22, 80.23, 1.1, 0.0 

Registo de modelos de Placas Alveolares (TP) 

5666BOs dados de cada modelo de um determinado tipo de alveoplaca terão o seguinte formato: 

5667B#TP 

5668BNomPlaca, ModelPlaca, P·e 

2384BNomPlaca Texto até 8 caracteres identificativo da placa, que deve corresponder ao campo do 
mesmo nome de um dos registos de alveoplacas (#P). 

2385BModelPlaca Texto até 8 caracteres que identifica cada modelo dentro do mesmo tipo de placa 
alveolar. 

2386BP·e Produto da força de pré-esforço pela excentricidade do tendão equivalente 
relativamente ao centro de gravidade do elemento, ambos em valor absoluto. Em kN·m 
ou Kgf·cm. 

5669BExemplo 

5670B#TP 

5671B"V.1", "1", 28.01 

5672B"V.1", "2", 32.21 

Forma de trabalho da função "Importar Ficha Ascii" 

5673BO ficheiro que define uma série da laje em formato ASCII, deverá copiar-se para o disco rígido, 
preferivelmente para a pasta de trabalho do programa (em geral, C:\TRICALCxx, em que xx será o número 
da versão). Pode ter qualquer extensão, ainda que sejam preferíveis as extensões TXT ou FJD. 



 

5674BAo chamar a função Importar ficha ASCII…, aparecerá uma caixa standard de seleção de ficheiros como 
o da figura, na qual se seleciona o ficheiro a importar. 

5675BProcede-se à transformação dessa série para o formato interno do programa. A série armazena-se num 
ficheiro com o nome da série e a extensão TR5, que se situa na pasta definida como Pastas de bases de 

dados através da função Ficheiro>Preferências…. 

 

5676BCaso os ficheiros a importar não correspondam exatamente ao formato indicado, o programa mostrará 
uma lista de erros na qual se indicam os erros detetados. 

Lajes unidirecionais totalmente betonadas in situ 

As lajes unidirecionais totalmente betonadas in situ (ou seja, sem elementos resistentes pré-fabricados) 
parecem ter uma maior relevância nos últimos anos (pelo menos em Espanha), devido à tendência atual 

para encofrar todo o piso (para melhorar a segurança dos operários), à maior flexibilidade relativamente 
à rigidez dos pré-fabricados e ao desaparecimento de bastantes fabricantes de vigotas. 

Exemplo de laje unidirecional in situ com abobadilha cerâmica 



 
Desde esta revisão, as lajes unidirecionais in situ do programa passam, da comprovação com os dados 
resistentes definidos na base de dados de lajes unidirecionais, para serem calculadas, armadas e 
pormenorizadas conforme o indicado para vigas de betão armado da norma atualmente selecionada. As 
consequências mais importantes desta modificação são: 

◼ A criação na base de dados de uma laje deste tipo só necessita da definição de dados geométricos: 
abobadilha, inter-eixos, espessura, peso e volume de betão por metro quadrado. Ou seja, já não existem 

‘vigotas’ nem ‘modelos’ de cada ficha. 

◼ As fichas deste tipo de lajes na base de dados passam a ser totalmente independentes da norma que 
se defina em cada caso. 

◼ Os desenhos de armaduras deste tipo de lajes detalham agora a armadura longitudinal inferior e a 
armadura transversal de transverso que se deduz do cálculo. 

◼ A medição deste tipo de lajes passa agora a refletir toda a armadura necessária bem como todo o betão 
a verter em obra (já não existem vigotas que contenham armadura inferior e parte do betão). 

Base de Dados de lajes unidirecionais 

Transformação de ficheiros de revisões ou versões anteriores 

O formato da base de dados de lajes unidirecionais foi alterado nesta revisão, pelo que, caso se aceda a 
ficheiros de versões anteriores (que têm a extensão TR5), o programa transforma-os para o novo formato 
e realiza uma cópia de seguridade do ficheiro antigo com o mesmo nome porém com a extensão T_5. 

No caso do ficheiro correspondente a uma laje de betão in situ, no processo de transformação eliminam-
se as suas vigotas e os modelos de armadura de cada ficha. 

Criação e modificação de séries de lajes unidirecionais in situ 

Ao selecionar a função Seções e dados > Lajes Aligeiradas-Cofragem perfilada > Fichas…, aparece a 
seguinte caixa de diálogo: 



 

 
Os elementos a definir são: 

◼ Os dados gerais da série, através do botão Vários… ou Criar…, dependendo do facto de desejar 
modificar uma série já definida ou criar uma série nova. Os dados a definir são os mesmos que em 
versões anteriores, salvo que, ao não existirem vigotas, não se define o betão das mesmas. Os dados 
da empresa referem-se à empresa fabricante das abobadilhas. 

◼ Os dados das abobadilhas utilizados nas diferentes fichas de laje. Ver o apartado Criação e modificação 

de abobadilhas para mais informação. 

◼ As fichas de cada laje. 

Ao pressionar o botão … situado no apartado de fichas, aparecerá a seguinte caixa de diálogo. 



 
Os dados a introduzir são: 

Dado Descrição 

Ficha Nome que identifica a ficha nos diferentes desenhos e listagens do programa 

Descrição Texto descritivo da ficha 

Abobadilha Abobadilha utilizada na ficha. Poderá selecionar qualquer das abobadilhas já definidas 
na série. Deve portanto definir a abobadilha antes de poder selecioná-la numa ficha. 

Separação Separação, em cm, entre eixos de nervuras. Para conseguir uma nervura com maior 
largura com a mesma abobadilha, basta aumentar este valor. 

Espessura total Espessura total da laje, em cm. Ter em conta que se utilizar abobadilhas com abas 
que formam o fundo da nervura (como cofragem), a espessura da laje para efeitos 
resistentes será a espessura total aqui definida menos a espessura deste fundo. 

Volume de betão Volume de betão, em litros por metro quadrado, a verter em obra. Este dado utiliza-
se para realizar as medições de betão. Se este valor ficar a zero, o programa calcula-
o automaticamente com base na geometria definida para a laje. 

Peso Peso da laje em kg / m2 ou kN / m2, dependendo do sistema de unidades selecionado. 

Rigidez total Rigidez bruta à flexão da laje por metro de largura, em m2·t / m ou m2·kN / m. Esta 
rigidez utiliza-se na avaliação do encastramento entre lajes e paredes de alvenaria. 

Caso se introduza um zero, o programa calcula-o em função da geometria definida 
na laje. 

Criação e modificação de abobadilhas 

Nesta revisão ampliaram-se os parâmetros de definição da geometria das abobadilhas, para poder definir 
a geometria da nervura de betão com maior precisão, algo fundamental nas lajes realizadas totalmente in 
situ, em que o seu cálculo se baseia exclusivamente nos materiais e na sua geometria. 

Ao definir a abobadilha de uma série de lajes de betão (de vigota armada, vigota pré-esforçada ou de 
nervura in situ) ou de vigota metálica, aparece a seguinte caixa de diálogo. 



 

 
Aqui podem-se definir os seguintes parâmetros: 

Dado Descrição 

Tipo Texto que identifica a abobadilha nos desenhos e listagens 

Descrição Descrição da abobadilha 

Faz de cofragem Indica se as ‘abas’ da abobadilha servem de fundo da nervura de betão. Esta opção 
só aparece nas lajes de betão in situ. Se está ativa, assume-se que as abobadilhas 
ficam em contato com as adjacentes, de forma a que sirvam de cofragem para toda 
a nervura. Nesse caso, a distância entre nervuras da laje coincide com a máxima 
dimensão da abobadilha. 

Material Define o material da abobadilha. Este dado é importante para a comprovação ao fogo 
e para definir a espessura mínima da capa de compressão. 

Dimensões Define as dimensões da abobadilha em cm de acordo com o esquema que aparece 
na caixa. As dimensiones X são horizontais, as Y são verticais e os R são raios de 
concordância. A largura é a dimensão paralela à nervura e utiliza-se para calcular o 

número de abobadilhas da laje. 

Imagem Neste quadro mostra-se a forma atual da abobadilha. Atualiza-se ao pressionar 
Guardar ou ao mudar de abobadilha. Desta forma facilita-se a verificação da 
coerência dos dados introduzidos. 

Ao definir a zona aligeirada de uma série de lajes de pré-laje de betão pré-esforçada, aparece a seguinte 
caixa de diálogo. 



 
Como se observa, é similar à anterior porém com alguns parâmetros desativados. Esta tipologia só está 
disponível na norma portuguesa. 

Importação de fichas de laje em formato ASCII 

Nesta revisão atualizou-se a versão (que passa a ser a 811) e formato dos ficheiros de importação para 
receber as modificações nos parâmetros das abobadilhas. Em qualquer caso, recordamos que o programa 
sempre é capaz de ler qualquer versão deste ficheiro anterior à atual. 

Desta forma, o registro de Abobadilhas (B) fica: 

#B 

NomBovedilla, DesBovedilla, X1, X2, X3, X4, X5, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, YT, R1, R2, R3, Encofrado, Material, 

Ancho 

Sendo: 

NomBovedilla Texto de até 8 caracteres identificativo da abobadilha. 

DesBovedilla Texto de até 16 caracteres que descreve a abobadilha. Opcional. 

X1..X5 Dimensões horizontais da abobadilha, em centímetros, com um decimal de precisão. 

Y1..Y5, YT Dimensões verticais da abobadilha, em centímetros, com um decimal de precisão. 

R1..R3 Raios de concordância da abobadilha, em centímetros, com um decimal de precisão. 

Encofrado Se a abobadilha serve de cofragem do fundo da nervura (valor 1) ou não (valor 0). 

Material Indica o material da abobadilha. Pode ser "C" para cerâmica, "H" para betão ou 
argamassa, "P" para poliestireno ou "O" para outros. 

Ancho Dimensão paralela à nervura da abobadilha, em centímetros, com um decimal de 
precisão. 



 

Cálculo da laje 

O cálculo da laje realiza-se conforme a norma de betão selecionada, sem ter em consideração as 
prescrições especiais que algumas normas têm para as lajes com elementos resistentes pré-fabricados 
(como a norma espanhola). 

Opções 

As opções de cálculo de lajes unidirecionais e de chapa não sofreram variações, salvo no separador 
Armaduras, tal como se mostra na imagem seguinte: 

 
No grupo de Armaduras Positivas / Vigotas de betão “in situ”, é possível indicar: 

Dado Descrição 

Recobrimento Define o recobrimento, em mm, da armadura longitudinal da nervura relativamente 
à face inferior. No caso de utilizar abobadilhas que tenham abas que são a cofragem 
do fundo da nervura, o recobrimento mede-se desde a face inferior betonada in situ, 
que não é a face inferior da laje, tal como mostra a imagem seguinte. 



   

Nº máx. Ø/vigota Define o número máximo de reforços por nervura (montagem mais reforços). Tendo 
em consideração que pelo menos devem existir 2 varões de montagem ao longo de 
toda a nervura. 

No grupo de Armaduras Transversais de vigotas de betão “in situ”, definem-se as opções referentes à 
armadura transversal deste tipo de laje. 

Dado Descrição 

Ø mínimo/máximo Diâmetros mínimo e máximo desta armadura. Ter em consideração que o diâmetro 
máximo indicado não pode ser maior que o diâmetro mínimo definido para a 
armadura longitudinal. 

Separação mínima Distância mínima entre armaduras transversais, em centímetros. 

Módulo Módulo em centímetros da qual a distância entre armaduras transversais será um 
múltiplo. 

A armadura transversal calculada pelo programa é formada por estribos em forma de U com dois ramos 
horizontais que lhe servem de apoio na abobadilha, no que comummente se denominam ‘aviões’, como se 
mostra na imagem seguinte: 

 
Estes ‘aviões’ também permitem sujeitar a armadura longitudinal inferior para garantir o seu recobrimento 
adequado. 



 

Processo de cálculo da laje 

As lajes unidirecionais betonadas totalmente in situ calculam-se de forma similar ao resto das lajes 
unidirecionais de vigotas de betão armado, com as seguintes particularidades: 

◼ A armadura longitudinal inferior calcula-se com base nas opções fixadas e divide-se em dois grupos: 

A armadura de montagem cobre a totalidade do vão (distância entre eixos de apoios mais o 
comprimento de ancoragem), e é formada pelo menos por dois varões e pelo menos 1/3 da 
armadura total disposta. Também deve cumprir a quantia mínima (tanto geométrica como 
mecânica) definida pela normativa selecionada para vigas em flexão simples. 

A armadura de reforço coloca-se de forma simétrica relativamente ao eixo do vão, em função do 
momento máximo do vão. 

Só se considera uma camada de armadura. 

◼ A armadura longitudinal inferior dimensiona-se tanto para resistência (Estados Limite Últimos) como 
para verificar o Estado Limite de Serviço de Fendilhação (de acordo com o ambiente ou classe de 
exposição fixado nas opções). 

◼ Ao não intervirem elementos resistentes pré-fabricados, não é necessário dispor de nenhum 
comprimento de maciçamento junto aos apoios. 

◼ A resistência ao transverso realiza-se em primeiro lugar sem armadura transversal. No caso de falta de 
resistência, calcula-se a armadura transversal necessária (estribos em forma de U com abas ou ‘aviões’) 
em função das opções fixadas. Não se utiliza portanto o maciçamento (eliminação de alguma 
abobadilha) para aumentar a resistência ao transverso. 

Saídas de resultados 

As saídas de resultados das lajes unidirecionais de vigotas de betão in situ são similares às do resto de 
lajes aligeiradas e de cofragem perfilada, com as exceções que se indicam a seguir. 

Desenhos 

Os desenhos de todos os tipos de lajes unidirecionais e de cofragem perfilada sofreram algumas 
modificações para melhorar a sua legibilidade e para permitir a definição das armaduras longitudinais e 
transversais específicas das lajes  unidirecionais totalmente betonadas in situ. 

A armadura de negativos (comum em todos os tipos de lajes unidirecionais – exceto nos de vigota 

metálica e de chapa perfilada) possuem algumas características próprias: 



 

◼ Todas as armaduras de negativos são desenhadas por cima da nervura, com a armadura mais curta 
situada por cima da mais larga (como é habitual nos desenhos de armadura de vigas). Nota: o termo 
‘em cima’ e ‘debaixo’ considera-se relativamente a como se desenha o texto. 

◼ A armadura designa-se numa única linha de texto situada por cima da própria armadura. Se existem 
dois grupos de armadura (como no exemplo da figura) designa-se primeiro o mais largo. 

◼ Se a armadura tem patilha, o seu lugar no texto será coerente com o extremo do varão que tem a 
patilha: por exemplo, ‘100+15P’ indica que a patilha se situa no lado direito. 

A armadura de positivos das lajes unidirecionais in situ desenha-se como se indica na figura seguinte: 

 

◼ Caso se situe por debaixo da vigota, com a montagem situada por cima do reforço (como habitual nos 
desenhos de armadura das vigas). 

◼ Os seus extremos terminam numa pequena raia inclinada que indica o final do varão (necessário nas 
zonas em que se emenda com a armadura do vão contiguo, como ocorre na zona direita do exemplo), 
ainda que realmente os seus extremos são sempre retos, sem patilha nem dobragem. 

◼ Se são mais largos que a distância entre eixos de apoio (como no caso da montagem), cota-se na forma 
‘xx+yy+zz’, sendo ‘xx’ e ‘zz’ a distância desde o eixo do apoio ao extremo da barra e ‘yy’ a distância 
entre eixos de apoios. Quando o seu comprimento é menor, só se cota o seu comprimento total, 
entendendo-se que se dispõe de forma simétrica desde o centro do vão. 

A armadura transversal das lajes unidirecionais de vigotas in situ, formadas por estribos em U com abas 
que apoiam nas abobadilhas (denominadas comummente ‘aviões’) indicam-se de acordo com a seguinte 
figura: 



 

 
Assim, o texto da imagem, 4x5cø6s20(80), indica que existem 4 nervuras com a mesma armadura, formada 
por 5 ‘aviões’ de ø6 separados 20 cm, ocupando uma extensão de 80 cm. O primeiro estribo situa-se 
sempre a 5 cm da face do apoio. 

Nos cortes que se definam em desenhos (Resultados > Desenhos > Cortes > Definir…), esta armadura 
representa-se de forma esquemática, tal como se mostra no desenho seguinte. 

 

Retoque de armadura 

Através da função Resultados > Armaduras > Retocar > Lajes Alig. – Cof. Perfilada/Introduzir/Modificar 

Reforços é agora possível também introduzir ou modificar as armaduras longitudinais de positivos e das 
armaduras transversais das lajes unidirecionais de vigotas in situ. 

Para esse efeito, basta selecionar com o rato a armadura pretendida, com o que aparecerá a caixa de 
diálogo apropriada. No caso em que se pretende adicionar uma nova armadura num lugar em que não 
exista, selecione a linha que representa a nervura ou a vigota, para que: 

◼ Ao selecionar um ponto da nervura ou vigota próxima do seu centro, o programa entende que deseja 
atuar sobre a armadura de positivos. Se o tipo de laje possui essa armadura (é uma laje unidirecional 
in situ ou é uma laje de chapa perfilada), aparecerá a caixa de diálogo adequada. 



◼ Se selecionar um ponto perto de um dos extremos, e a laje é unidirecional de vigotas in situ, o programa 
perguntará se pretende atuar sobre a armadura de negativos ou sobre a armadura transversal desse 
extremo. Para o restantes tipos de lajes, o programa entende que se pretende atuar sobre a armadura 
de negativos. 

 
A introdução e modificação da armadura de positivos das lajes unidirecionais de vigota in situ realiza-se 
através da seguinte caixa de diálogo. 

 
Aqui podem definir-se os seguintes dados: 

Dado Descrição 

Nº nervuras iguais Indica o número de nervuras que terá esta armadura. Este dado é comum para todas 
as armaduras da nervura atual. 

Número Número de varões por cada nervura. A primeira fila corresponde à armadura de 
montagem, enquanto que a segunda corresponde à dos reforços. Caso não pretenda 
que apareçam reforços, introduza um zero nesta casa. 

Ø  Diâmetro da armadura 

Comprimento 1 e 2 Define a distância, em cm, entre o eixo do apoio e o extremo do varão em cada um 

dos dois extremos da nervura. Esta magnitude é positiva quando o varão ultrapassa 
o eixo de apoio (o que ocorre geralmente na armadura de montagem) e é negativa 
quando o varão não chega a esse eixo. Neste último caso, recomenda-se que ambos 
os valores (comprimento 1 e comprimento 2) sejam o mesmo, para que o reforço 
fique centrado na nervura. 

 

A introdução e modificação da armadura transversal (‘aviões’) das lajes unidirecionais de vigota in situ 
realiza-se através da seguinte caixa de diálogo. 



 

 
Aqui podem-se definir os seguintes dados: 

Dado Descrição 

Com arm. transversal Permite definir se existe ou não armadura transversal neste extremo da 
nervura. 

Nº nervuras iguais Indica o número de nervuras que terá esta armadura. Este dado é comum para todas 
as armaduras da nervura atual. 

Ø  Diâmetro da armadura 

Comprimento Define o comprimento da nervura em cm na qual se colocará esta nervura. Ter em 
consideração que o primeiro estribo coloca-se a 5 cm da face do apoio. 

Separação Define a separação em cm entre estribos. Deveria ser um submúltiplo do 
comprimento. 

Igualar armaduras 

Através da função Resultados > Desenhos > Lajes Alig. – Cof. Perfilada > Igualar armaduras, agora 
também se pode copiar a armadura de positivos ou dos estribos de uma nervura de laje de vigotas in situ 
para outra ou outras nervuras, do mesmo modo como já se realizava com as restantes armaduras de uma 
laje unidirecional ou de chapa perfilada. 

Medições 

A medição deste tipo de lajes, tanto em formato de listagem como em formato relatório, é equivalente à 
de outras lajes unidirecionais de vigotas, salvo que não aparece a medição de vigotas (todo o betão é 
vertido in situ) e aparece a medição da armadura transversal (‘aviões’). Por exemplo: 
 

Laje Betão(m³) Superfície(m²) Abobadilha 

P2A 12,026 134,79 1033 

P2B 12,115 134,79 1032 

P2C 10,490 125,76 958 

Totais 34,631 395,34 3023 
 

Aço Armadura longitudinal 

Diâmetro(ø) kg € 

8 648,64 823,77 

10 64,34 81,71 

12 303,47 385,41 

Totais 1016,45 1290,89 



  

Aço 
Armadura 

transversal 

Diâmetro(ø) kg € 

6 19,11 21,57 

Totais 19,11 21,57 
  

Aço 
Armadura de 
distribuição 

Diâmetro(ø) kg € 

4 316,23 401,61 

Totais 316,23 401,61 

Fabricação 

A tabela global de fabricação inclui a nova armadura de estribos de lajes unidirecionais de vigotas in situ, 
tal como se mostra na imagem seguinte. 

 
Do mesmo modo, também se tem em consideração estas novas armaduras nos desenhos quando em 
Resultados > Armaduras > Opções… se seleciona, no separador Tabela de armaduras, a opção Desenhar 

Tabela. 
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Cálculo Espacial de Estructuras Tridimensionais 
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Capítulo 22 

Muros de cave e de contenção 
 

Introdução 

 permite calcular de forma conjunta os muros de cave com o resto dos elementos da estrutura. 

Entre as diferentes tipologias de estruturas de contenção de terras que existem, muros consola, muros de 
gravidade e muros de cave, o módulo  aborda o cálculo dos muros de cave e muros em consola. 

Este módulo está relacionado com os outros módulos de , permitindo o cálculo dos muros de caves 

de forma integrada com o resto da estrutura. Toda a informação relativa aos elementos da estrutura que 
têm interação com os muros de cave, tais como lintéis, pilares, lajes, sapatas e lintéis de fundação, é 
utilizada por  para o dimensionamento dos muros. Igualmente, em sentido contrário, para o 

cálculo e dimensionamento dos outros elementos da estrutura considera-se a relação de cada um deles 
com os muros de cave, como é o caso de lintéis e pilares contidos dentro de um muro, laje apoiada num 
muro, ou lintel de fundação que une a sapata de um pilar com a sapata de um muro de cave... Para o 
cálculo dos muros de contenção ou consola, não pode existir contacto com nenhum outro elemento da 
estrutura. 

Tipologias de muros 

Existem várias tipologias de elementos estruturais denominados de forma genérica como muros de 
contenção de terras. Existem três tipologias de muros: 

■ Muros consola. 

■ Muros de gravidade. 

■ Muros de cave. 

Muros consola 

São muros de betão armado que realizam a contenção de um terreno natural ou artificial, 
fundamentalmente para vencer uma diferença de cotas. Trata-se de um elemento estrutural isolado, cujo 
cálculo não tem relação com nenhum outro elemento estrutural (vigas, pilares, lajes...). A forma de 



 

trabalhar de um muro consola é similar à de uma consola, trabalhando à flexão para resistir à pressão do 
terreno. Esta solução resulta económica até alturas de 12 metros. 

Quando no programa ou no manual nos referirmos a muros de contenção, será a esta tipologia que nos 
estaremos a referir. 

Muros de gravidade 

O seu critério de utilização é igual ao caso do muro consola, construindo-se exclusivamente de betão em 

massa, já que a contenção consegue-se pelo seu peso próprio. O critério económico recomenda este tipo 
de muro para alturas moderadas, menores que nos muros consola. 

Muros de cave 

São elementos estruturais sobre os quais se apoiam pilares ou lajes provenientes de uma estrutura. A sua 
forma de trabalhar é à flexão composta, recebendo as cargas verticais dos pilares e das lajes que se 
apoiam sobre eles, as pressões horizontais do terreno e do nível freático. Esta solução torna-se económica 
para um número de alturas entre 2 e 3. 
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Muro de Cave e Muro de Contenção ou em consola 

Muros de contenção ou em consola 

O módulo  do programa permite agora introduzir e calcular muros de contenção (do tipo muros 

em consola), alem dos anteriormente disponíveis muros de cave. Em muitos aspetos ambos os tipos de 
muro são semelhantes, porém em muitos outros não o são. As principais diferenças em  entre 

muros de contenção e muros de cave são: 

■ Os muros de contenção são totalmente autoportantes: não necessitam da colaboração de 
nenhum outro elemento estrutural para resistir aos esforços a que está submetido e transmiti-
los adequadamente à sua própria fundação. Estes esforços são exclusivamente os do terreno 
situado no seu tardoz (com ou sem nível freático) e o seu próprio peso. 



■ Os muros de cave transmitem à fundação e ao resto da estrutura as ações (principalmente 
verticais) dos pilares situados no seu coroamento e das lajes apoiadas nele bem como as 
ações (principalmente horizontais) originadas pelo impulso do terreno. Necessitam portanto 
das lajes para evitar o seu deslocamento horizontal e derrube. As lajes, por seu lado, 
transmitem as ações recebidas ao resto da estrutura. 

■ Em , os muros de cave são sempre de faces verticais. Podem ser escalonados, porém 

as alterações de seção devem coincidir com vigas ou lajes. Pelo contrário, os muros de 
contenção podem ter uma ou ambas as faces inclinadas; e podem sofrer mudanças de seção 

a qualquer cota. 

■ Em , os muros de cave não podem ter calcanhar nem tacão. Caso se apoiem numa 

laje de fundação, carecem também de ponteira. Pelo contrário, os muros de contenção não 
podem apoiar em lajes de fundação, porém podem ter ponteira e/ou calcanhar. Também 
podem ter tacão. 

■ Em , os muros de cave devem ter barras (pilares e vigas) no seu perímetro. No entanto, 

os muros de contenção não devem estar unidos a nenhum elemento (barra, laje, …). 

Modelação dos muros de cave: geometria, eixos e 
posicionamento 

O elemento muro considerado em  é definido por um retângulo, cujos lados definem a sua 

geometria: 

Lado inferior  No qual se encontra a cota superior da fundação. O programa supõe que o muro tem 
um apoio horizontal nesta cota e além disso à cota superior de fundação. 

Lado superior  Pode coincidir ou não com algum nó ou viga da estrutura. O programa supõe que o muro 
tem um apoio horizontal a esta cota. 

Lados laterais  Definem a extensão do muro, podendo coincidir ou não com nós e barras da estrutura. 

Se uma estrutura tem diferentes planos nos quais se definem muros de cave, é preciso introduzir diferentes 
muros de cave, um para cada plano. 

Um muro de cave tem um sistema de eixos locais constituído pelos eixos X, Y e Z, definidos da seguinte 
maneira: 

O eixo X  Define-se segundo a pressão do terreno, de forma que as forças de pressão do terreno, 
da sobrecarga de coroamento e do nível freático atuam segundo a direção do eixo X e 
sentido positivo. 

O eixo Y  É sempre vertical, e portanto paralelo ao eixo Y geral. 

O eixo Z  Tem como direção o sentido longitudinal do muro, formando um sistema de eixos diretos 
com os eixos X e Y do muro. 

Um muro de cave pode ter três tipos diferentes de posicionamento, definidos segundo a posição do 
extradorso e intradorso do muro relativamente ao plano definido pelos eixos X e Z do muro. Além disso é 
possível indicar um posicionamento a uma distância, em cm., dessas posições. 

Pode-se modificar o sentido de Atuação das pressões rodando o muro em um ângulo de 180 graus. Só se 
permitem pressões segundo uma direção perpendicular ao plano YZ do muro. 

Existe uma limitação de 32 alturas ou cotas, em que se pode dividir um muro de cave ou contenção. 



 

Integração dos muros de cave com o resto da estrutura 

Os muros de cave têm relação topológica e estrutural com o resto dos elementos do programa: lintéis, 
pilares, lajes, sapatas e lintéis de fundação. A colocação de um muro afeta o cálculo do resto dos elementos 
estruturais, pelo que é imprescindível colocá-los, se existem, na fase de definição geométrica da estrutura. 

Ligação com a geometria 

A posição dos muros de cave realiza-se a partir da geometria da estrutura definida. O programa coloca 
automaticamente o muro como mediador, com a sua sapata respeitando o meio, ainda que fique sempre 
a possibilidade de rodar essa posição inicial. 

Transmissão de ações da estrutura ao muro. Vigas e Pilares. 

As ações diretamente aplicadas sobre vigas embutidas num muro que têm pilares nos seus nós inicial e 
final, consideram-se transmitidas ao muro e ao terreno pelos pilares. No caso de vigas embutidas no muro 
que não transmitam ações aos pilares, quer dizer, vigas a cujos nós inicial e final não chegam pilares, 
consideram-se as suas ações a fim de avaliar as ações por metro linear sobre o muro e sobre o terreno. 

As ações dos nós embutidos num muro consideram-se no cálculo do muro nas seguintes condições: 

■ O nó tem introduzida uma condição de apoio no eixo vertical (apoio vertical) ou mola. Se não 
se considerar assim, e o nó dentro do muro é livre, o programa considera que não tem 

impedido a sua deslocação vertical, produzindo-se deslocações verticais importantes, e um 
erro na modelação. 

■ O nó não pertence a nenhuma viga ou pilar contidos no muro. Supõe-se que a ação introduzida 
pelo nó já está considerada ao avaliar as ações dos pilares e vigas contidos no muro. 

As ações verticais dos pilares são absorvidas pelo muro a fim de avaliar o valor máximo de ação por metro 
linear de muro. Os momentos fletores na base dos pilares que incidem no muro na sua cota superior, 
consideram-se no cálculo do muro como viga contínua, aplicados no nó superior. 

É conveniente que os pilares tenham continuidade dentro do muro, até chegar à fundação, sobretudo se 
o muro contém vários pisos da estrutura e têm dimensões que excedem a espessura do muro. Os esforços 
dos pilares embutidos dentro do muro consideram-se suportados pelo muro, pelo que, nestes pilares NÃO 
SE CALCULA A SUA ARMADURA. A armadura proposta pelo programa para estes pilares é a correspondente 
ao pilar superior ao muro, ou seja, é a armadura correspondente ao prolongamento da armadura do pilar 
superior até à cota de fundação. 

Se os pilares embutidos dentro de um muro se tornam barras fictícias, não aparecerão no quadro de 

pilares, já que estas barras não se representam. Esta solução de fazer barras fictícias de certos pilares é 
utilizável para os pilares que têm largura igual à espessura do muro, e portanto, não vão prolongar as suas 
armaduras até à fundação. Será preciso deixar neste caso uma armadura de espera dentro do muro para 
apanhar as armaduras do pilar que parte do muro. 

Se os pilares não continuam até à cota de fundação o cálculo de esforços não leva em consideração o 
aumento de rigidez dos pilares embutidos dentro de um muro, efeito que é importante considerar por 
causa dos deslocamentos e esforços que produz na estrutura. 



Transmissão das ações do muro à estrutura: pressões 

Em função das opções relativas ao terreno e ao nível freático selecionadas na caixa de diálogo 
Cálculo>Muros de Cave-Contenção>Opções>Gerais, calculam-se as pressões do terreno, considerado em 
repouso, e transmite-os aos nós da estrutura, como ações horizontais em nó e com o seu valor 
correspondente. Portanto, tais pressões têm-se em conta no cálculo global de esforços da estrutura. É 
preciso notar que o cálculo de pressões realiza-se com os valores de opções que têm atribuído cada muro 
no momento de realizar o cálculo de esforços. O cálculo das pressões faz-se determinando as forças 

pontuais sobre os nós embutidos no muro que pertençam a vigas da estrutura. 

Se dentro de um muro só existem nós embutidos em cota de fundação e no coroamento, a pressão do 
terreno assimilado a forças pontuais considera-se evidentemente só nestas duas cotas, e não em nenhuma 
intermédia. 

Vigas embutidas no muro. Barras fictícias 

Na etapa de cálculo de esforços, de cálculo de armaduras e de comprovação de seções,  converte 

automaticamente em barras fictícias as vigas que estão embutidas no muro. Desta forma, o programa não 
calcula a sua armadura, nem o seu estado de tensões se são metálicas.  

Pilares 

Considera-se que os pilares que têm continuidade dentro de um muro, sofrem um aumento de rigidez 
correspondente a uma seção equivalente de dimensões: 

■ Largura igual à espessura do muro. 

■ Altura igual à base de um triângulo equilátero calculado a partir da interseção do pilar com o 
nível superior da laje. Para um muro de espessura de 30cm e altura 3 metros, um pilar teria 
uma rigidez adicional correspondente a uma seção de largura 30cm e altura 2x300/tg60. 

Se um pilar pertence a dois muros, como é o caso de pilares de canto, considera-se simultaneamente o 
aumento da rigidez produzido por pertencer aos dois muros. 

Este aumento de rigidez considera-se no cálculo de esforços da estrutura. Portanto, para que  

entenda o aumento de rigidez é necessário introduzir o muro antes de calcular esforços. Se o muro não 
está calculado nem pré-dimensionado, e portanto, não se conhecem as suas dimensões, o programa pede 
para se realizar um pré-dimensionamento automático no momento do cálculo de esforços. Os critérios do 
pré-dimensionamento automático do muro comentam-se no ponto correspondente deste capítulo. Quando 
se quer utilizar espessuras de muro diferentes das propostas de forma automática pelo programa, dever-

se-á pré-dimensionar o muro mediante a função Seções>Muros de Cave-Contenção>Pré-Dimensionar. 

É aplicável a este ponto o referido em 22.4.2 referente à armadura de pilares. 

Lajes apoiadas em muros 

No cálculo das lajes aligeiradas, considera-se de forma automática um grau de encastramento nos lados 
do polígono da laje aligeirada que estão em contacto com um muro de cave. O encastramento é de 50% 
sobre o valor ql2/12, ainda que o utilizador possa definir um grau de encastramento diferente do anterior, 
através das funções do menu Geometria>Lajes Aligeiradas>Encastramentos.... Em qualquer lado de um 



 

polígono de uma laje aligeirada, tem prioridade o valor de encastramento definido pelo utilizador em 
relação ao proposto de forma automática pelo programa. 

No cálculo de lajes fungiformes aligeiradas e de lajes maciças considera-se de forma automática um grau 
de encastramento em nós da laje que estão incluídos no muro de cave. O encastramento considerado 
automaticamente é equivalente a atribuir a condição de apoio DY, GX e GZ, ou seja, impedir totalmente o 
deslocamento no eixo vertical e a rotação nos eixos Xg e Zg. Mediante as funções do menu 
Geometria>Lajes Fung.Aligeiradas-Maciças>Encastramentos... podem-se atribuir constantes de mola aos 
lados da laje fungiforme aligeirada ou maciça para considerar graus de encastramento diferentes do 

encastramento perfeito. Em qualquer lado de um polígono de uma laje, tem prioridade o valor de 
encastramento definido pelo utilizador em relação ao proposto de forma automática pelo programa. Ter 
em conta que atribuir uma restrição de encastramento a um lado de laje coincidente com o topo de um 
muro aumenta os momentos negativos e diminui os positivos, devendo o utilizador verificar que a 
amarração da armadura superior da laje se realiza corretamente. 

Para considerar corretamente o encastramento de uma laje num muro é necessário que o lado do polígono 
da laje esteja totalmente incluído no muro, ou seja, que os dois vértices do lado do polígono da laje estejam 
dentro do muro. Se não é assim, pode utilizar a função Geometria>Lajes Fung.Aligeiradas-

Maciças>Operações>Dividir Lado, para dividir o lado do polígono, a fim de que fique completamente 
incluído dentro do muro. 

A função Resultados>Gráficos>Nós pertencentes a Muros representa os nós da estrutura que estão 
incluídos dentro dos muros previamente definidos. Se a função é solicitada antes do cálculo, só se 
representam os nós da estrutura. Caso se solicite depois do cálculo, representam-se também os nós 
pertencentes às lajes fungiformes aligeiradas e às lajes maciças. É importante utilizar esta função para 
verificar as condições de encastramento que está a utilizar o programa. 

Fundação. Lintéis de fundação 

Para resolver a armadura dos lintéis de fundação que têm um ponto de fundação contido no muro, supõe-
se na sapata do muro uma sapata fictícia cuja largura é a largura da sapata do muro e cujo comprimento 
é o dobro no sentido longitudinal do muro. A partir desse momento, o cálculo do conjunto sapata-lintel-
sapata realiza-se como nos restantes dos casos. Supõe-se que NÃO existe excentricidade na reação do 
ponto da fundação do muro de cave. Portanto, considera-se que o lintel de fundação SÓ centra a ação da 
sapata. 

Ao eliminar-se um muro de cave ligado a outras sapatas com lintéis de fundação, estes eliminam-se 
automaticamente. 

Modelação da soleira 

O cálculo estrutural do muro parte de uma hipótese que o considera apoiado nos vários pisos da estrutura. 
No ponto de arranque da fundação considera-se que o muro não se move no sentido horizontal. 

A modelação da soleira deve realizar-se de acordo com estas premissas, que supõem que a fundação do 
muro não se move, para o que contribui o atrito entre o terreno e a fundação. As vigas de fundação não 
se calculam para resistir à reação horizontal necessária para considerar a hipótese de não deslocamento 
horizontal. 



Cálculo dos muros de contenção ou em consola 

No cálculo dos muros de contenção ou em consola realizam-se os seguintes passos: 

■ Cálculo dos impulsos produzidos pelo terreno. 

■ Dimensionamento da sapata para que a tensão sobre o terreno seja menor que a admissível. 

■ Comprovação ao derrubamento, redimensionamento da sapata se necessário. 

■ Comprovação ao deslizamento, redimensionamento da sapata se necessário. 

■ Armadura do muro e sua sapata, redimensionamento do muro e da sua sapata se necessário. 

Impulso do terreno em muros de cave 

O impulso do terreno no tardoz dos muros de cave considera-se que é sempre um impulso 

em repouso já que o movimento horizontal do muro está impedido pelo resto da estrutura.  

No programa obtém-se o impulso através da teoria de Rankine (que coincide com a de  

Coulomb para muros de tardoz vertical e não consideração do ângulo de atrito  

muro/terreno): 

Em um qualquer ponto do tardoz do muro a uma profundidade z desde o seu coroamento  

existe um impulso de componentes horizontais (ph) e vertical (pv) de valor:  
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sendo 

 Inclinação do terreno relativamente à horizontal. 

 Ângulo de atrito interno do terreno. 

© Densidade aparente ou peso específico do terreno. 

q Ação uniformemente distribuída sobre o terreno. 

Deve-se verificar sempre que: 

0    ; 

Se existe um nível freático definido à profundidade z0, o impulso num ponto qualquer do tardoz do muro 
situado a uma profundidade z > z0 contada a partir do seu coroamento será 
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©'  Densidade submersa do terreno. 

©w Densidade da água. 

No caso de terrenos coesivos pode ter-se em conta o efeito favorável da coesão, porém dado que esta 
depende do nível de humidade do terreno, não se pode garantir que, ao longo da vida do muro o terreno 
não perca a sua coesão. Portanto, no programa não se considera a coesão do terreno para o cálculo dos 
impulsos. 

O cálculo da pressão produzida pela ação sísmica, deve-se realizar afetando o valor do coeficiente de 

pressão do terreno com um fator de segurança, em função da zona sísmica. Os impulsos aplicados aos 
muros por efeito da ação sísmica são calculados através de um valor do coeficiente sísmico horizontal igual 
à aceleração sísmica de cálculo. Este valor varia em função da zona sísmica (regulamentação RSA) 
considerada: 

Zona A 1.13 

Zona B 1.09 

Zona C 1.04 

Zona D 1.04 

Impulso do terreno em muros de contenção 

O impulso do terreno no tardoz dos muros de contenção (em consola) considera-se que é sempre um 
impulso do tipo ativo já que sempre se produz um certo movimento do muro por sua causa. No programa 
obtém-se mediante a teoria de Coulomb: 

Num ponto qualquer do tardoz do muro a uma profundidade z desde o seu coroamento existe um impulso 
de componentes horizontais (ph) e vertical (pv) de valor 
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sendo 

 Inclinação do tardoz do muro ( = 90º se o tardoz é vertical). Em  vem sempre   90º. 

 Inclinação do terreno relativamente à horizontal. 

 Ângulo de atrito entre muro e terreno. 

 Ângulo de atrito interno do terreno. 



© Densidade aparente ou peso específico do terreno. 

q Ação uniformemente distribuída sobre o terreno. 

Deve-se verificar sempre que: 

0    ; 

0     

Se existe um nível freático definido à profundidade z0, o impulso num ponto qualquer do tardoz do muro 
situado a uma profundidade z > z0 contada a partir do seu coroamento será 
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sendo 

©' Densidade submersa do terreno. 

©w Densidade da água. 

No caso de terrenos coesivos pode ter-se em conta o efeito favorável da coesão, porém dado que esta 
depende do nível de humidade do terreno, não se pode garantir que ao longo da vida do muro o terreno 
não perca a sua coesão. Portanto, no programa não se considera a coesão do terreno para o cálculo dos 

impulsos. 

O cálculo da pressão produzida pela ação sísmica, deve-se realizar afetando o valor do coeficiente de 
pressão do terreno com um fator de segurança, em função da zona sísmica. Os impulsos aplicados aos 
muros por efeito da ação sísmica são calculados através de um valor do coeficiente sísmico horizontal igual 
à aceleração sísmica de cálculo. Este valor varia em função da zona sísmica (regulamentação RSA) 
considerada: 

Zona A 1.13 

Zona B 1.09 

Zona C 1.04 

Zona D 1.04 

 

É possível definir sobre muros de cave e contenção impulsos de terras com vários estratos diferentes, 
através do separador Impulsos da função Cálculo > Muros de Cave – Contenção > Opções. Também é 
possível indicar que a rasante do terreno não coincida com a cota superior do muro de cave ou de 

contenção. 

Tal como se face nas paredes resistentes, representam-se as ações do tipo impulso de terras e fluídos ao 
ativar a função “Ações > Desenhar ações”. 

O funcionamento e significado desta caixa são idênticos ao explicado no capítulo anterior (Ações de Terreno 

em planos), com as seguintes salvaguardas: 

■ O impulso considera-se sempre em repouso se a ação atua sobre num muro de cave e ativo 
se atua sobre um muro de contenção. 

■ Não é possível desativar o impulso do terreno. 

■ O terreno situa-se sempre na face de tardoz do muro de cave ou contenção. 



 

■ A ação considera-se na hipótese correspondente às ações permanentes (hipótese 0, em geral). 

 

 

■ É possível definir a cota da rasante, podendo esta ser a cota superior do muro. No caso de se 
indicar que é a cota superior do muro, não é possível desenhar essa posição para o nível 
freático, pois as cotas dos estratos serão relativas à parte superior do muro enquanto a cota 
do nível freático é sempre absoluta. 

 

 

 

Impulso do terreno em muros com calcanhar 

No caso de muros com calcanhar não existe um procedimento generalizado de como calcular os impulsos 
do terreno. No  utiliza-se o procedimento exposto por J. Calavera no seu livro "Muros de contenção 

e muros de cave", Intemac, 2001; que por sua vez o extrai do livro "Murs de Soutenement", Verlag. Zurich, 
1966. 



 

Considerando um muro com calcanhar como o da figura adjunta, considera-se que o triângulo ABG de 
terreno se mobiliza solidariamente com o muro. Para a obtenção do ponto B, parte-se do gráfico da direita, 
no qual se obtém o ângulo " a partir de  e . 

O impulso tem então três zonas diferentes: 

■ No tramo BC o impulso calcula-se através do procedimento normal. 

■ No tramo BA os impulsos calculam-se como se o tardoz fosse essa linha (ou seja, fazendo  = 

") e considerando um ângulo de atrito terreno/muro  =  (já que o atrito se produz 

realmente entre terreno/terreno). 

■ No tramo AF o impulso calcula-se através do procedimento normal, tendo em conta que o 
tardoz da soleira é sempre vertical ( = 90º). 

Com este método, não se terá em conta o peso próprio do terreno situado sobre a soleira, somente se 
considera o correspondente ao triângulo ABG. 

Tensão sobre o terreno 

Para o cálculo da tensão no terreno ter-se-á em conta os impulsos do terreno (tal como se indicou 
anteriormente) e o peso próprio do muro. Todas as ações são consideradas como ações permanentes. Se 
não se utiliza a norma Mexicana do Distrito Federal, tanto as ações como a resistência do terreno 
consideram-se sem majoração. 

De acordo com as catuais tendências da geotecnia (referendada pelos Eurocódigos), a reação do terreno 

considera-se sempre uniforme, ainda que restringida a uma determinada parte da sapata. 

Se existe tacão, considera-se que uma parte da sapata situada adiante do mesmo não transmite tensões 
ao terreno, tal como indica a figura adjunta, sendo  o ângulo de atrito interno do terreno situado por 

debaixo da sapata. 



 

 

 +    

 

Comprovação ao Derrubamento 

A comprovação ao derrubamento realiza-se calculando o coeficiente de segurança ao derrubamento, Csv, 
e comparando-o com o estabelecido nas opções fixadas. Este coeficiente calcula-se como o quociente 

entre o momento estabilizante, Me e momento derrubante, Mv; considerando ambos relativamente à aresta 
inferior do extremo da ponteira. 

O momento estabilizante é produzido pelo peso próprio do muro e do triângulo de terreno situado sobre 
a soleira indicado no apartado Muros com soleira. 

O momento derrubante é produzido pelo impulso do terreno (tanto a componente horizontal, que aumenta 
o momento derrubante, como a vertical, que o diminui). 

Ambos os momentos são considerados sem majorar, já que são concomitantes. 

Comprovação ao Deslizamento 

A comprovação ao deslizamento realiza-se calculando o coeficiente de segurança ao deslizamento, Csd, e 
comparando-o com o estabelecido nas opções fixadas. Este coeficiente calcula-se como o quociente entre 
a força que se opõe ao deslizamento (força de atrito debaixo da sapata mais o impulso passivo – se estiver 
cativado nas opções– sobre a frente da ponteira e o tacão) e a componente horizontal do impulso. 

Também se comprova que este coeficiente seja maior que 1,00 sem ter em conta o impulso passivo. Esta 
comprovação justifica-se porque para mobilizar o impulso passivo o muro deve sofrer um deslocamento 
apreciável; o que equivale a considerar o impulso passivo em estado limite último, porém, não em estado 
limite de serviço. 

A força de atrito calcula-se através da expressão 

+ )( vEP
 

sendo 

P O peso próprio do muro mais o triângulo de terreno situado sobre o soleira indicado no apartado 
Muros com soleira. 



Ev A componente vertical do impulso do terreno. 

 O coeficiente de atrito entre o muro e o terreno situado debaixo da sapata. 

O impulso passivo calcula-se através da expressão 
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sendo 

© a densidade aparente do terreno debaixo da sapata 

 ângulo de atrito interno do terreno situado debaixo da sapata 

hf profundidade da sapata (ou do tacão, caso exista) relativamente à parte superior do terreno situado 
no tardoz. 

hm profundidade de terreno que não produz impulso passivo: 50 cm ou o máximo entre 50 cm e a 
profundidade da parte superior da sapata se existir ponteira. 

Armadura do muro de contenção 

A armadura dos muros de contenção é semelhante ao dos muros de cave, com algumas salvaguardas: 

■ Se o muro tem ponteira, a armadura da sapata dobra-se até ao fuste e utiliza-se também 
como esperas da armadura vertical do tardoz. 

■ Se existe soleira, a sua armadura situa-se na face superior. Se no seu extremo necessitar de 

patilha para amarração, esta prolonga-se sempre até à parte inferior para facilitar a sua 
sujeição durante a betonagem. 

Comprovação da fissuração 

Em  realiza-se a verificação da fissuração nos muros de cave e nos muros de contenção. Para 

essa verificação, nas opções de armadura dos muros indica-se, para as diferentes regulamentações, a 
largura máxima de fissura permitida. 

Caso seja necessário o programa aumentará a armadura necessária devido a resistência para que cumpra 
o limite de fissuração estabelecido. 

Sequência de trabalho 

Para que o programa leve em conta corretamente os efeitos produzidos pelos muros de cave no resto da 
estrutura, é conveniente seguir uma sequência lógica de trabalho. 

Definição de geometria, ações e seções de estrutura 

Em primeiro lugar, define-se a geometria da estrutura, apoiando-se nas rotinas do programa, como se não 
existisse nenhum muro. É necessário introduzir, nos pisos de caves, vigas e pilares para que seja possível 
introduzir as ações superficiais nos pisos de cave, que ficarão embutidos no muro, e que se considere 
também nos pilares o aumento de rigidez devida ao muro. 



 

Neste momento introduzem-se as ações que interessem considerar no cálculo sobre barras e nós. Em 
seguida procede-se ao pré-dimensionamento da estrutura. 

Definição de geometria, ações e pré-dimensionamento do muro 

Antes de calcular os esforços da estrutura, é necessário introduzir os muros de cave que interessem 
considerar. A geometria dos muros define-se apoiando-se nos nós da estrutura definida anteriormente. 

Uma vez definidos os muros, é necessário aceder à caixa de diálogo Cálculo>Muros de Cave-

Contenção>Opções... para definir as características do terreno, cota do nível freático, etc., supondo ações 
devidas a pressões, e que  considera para o cálculo global de esforços produzidos pelas pressões. 

A verificação de geometria detesta se existe algum muro sem pré-dimensionamento. Se a espessura final 
do muro é maior do que a considerada na fase de cálculo de esforços, deveria realizar-se um novo cálculo 
de esforços com a consideração da nova espessura para efeitos da matriz de rigidez. 

Cálculo, armadura e comprovação de elementos 

Uma vez definida, pré-dimensionada e carregada a estrutura com os seus muros, e selecionadas as opções 
de cálculo dos muros, realiza-se o cálculo de esforços e passa-se a armar as barras de betão e a comprovar 
as seções metálicas. 

Em seguida calculam-se os muros de cave, desde o menu Cálculo>Muros de Cave-Contenção>Calcular. 

Só resta introduzir e calcular as sapatas e lintéis de fundação, assim como calcular as lajes da estrutura. 

Em resumo, a sequência de trabalho será então: 

■ Definição da geometria, ações e pré-dimensionamento da estrutura. 

■ Opções de cálculo de muros e pré-dimensionamento de muros. 

■ Cálculo de esforços. 

■ Armadura de barras de betão. 

■ Comprovação de seções metálicas. 

■ Cálculo de muros de cave. 

■ Cálculo da fundação. 

■ Cálculo de lajes aligeiradas. 

■ Cálculo de lajes fungiformes aligeiradas e maciças. 

Muros de cave e contenção. Geometria 

O menu Geometria>Muros de Cave-Contenção permite introduzir muros de cave sobre uma estrutura. 



 

Opção Descrição 

Introduzir... Permite aceder a caixa de diálogo onde se introduzem distintas variáveis para a 
definição do muro 

Eliminar Permite eliminar um muro previamente introduzido, para isso é necessário selecionar 
o mesmo fazendo clique em qualquer um dos seus lados. 

Girar Permite girar um muro modificando trados por intrados. 

Modificar Lado Permite variar a posição de qualquer lado do muro. É necessário selecionar o lado a 
modificar fazendo clique sobre o mesmo e posteriormente indicar um vector de 
deslocamento através da seleção de 2 pontos. 

Posicionamento... Permite variar a posição da seção transversal do muro em relação ao plano de 
definição do mesmo. 

Dar nome... Permite modificar o nome de muros já introduzidos. 

Desenhar Muro Permite representar em ecrã as linhas de bordo do muro e sapata de muro. 

Desenhar Eixos Permite representar em ecrã os eixos do muro. 

Desenhar Nome Permite representar o nome do muro. 

Ver Muro Esta opção serve para localizar muros de cave, paredes resistentes e muros de 
contenção periférica a partir do seu nome. O seu funcionamento é similar às 
funções “Ver Barra…” ou “Ver Nó…”. Esta função pode chamar-se desde duas 
partes diferentes do menu (Geometria/Muros de cave-contenção-paredes e 
Geometria/Paredes resistentes) apesar de ser a mesma função. A parede a 
visualizar pode selecionar-se nas listagens, ou poderá teclar o seu nome 
diretamente na lista de nomes. Se teclar um nome na lista de nomes e carregar em 
Aceitar, o programa procura o tipo de parede e o plano ao que pertence e 
atualizando-se as outras 2 listagens. 



 

 

 

 

Introdução de muros de cave e contenção 

Para introduzir um muro, tanto de Cave como de Contenção, necessita-se de três pontos que definam um 
retângulo situado num plano vertical. Para isso podem-se utilizar nós existentes ou pontos da malha. 
Também se podem definir os dois únicos pontos num plano horizontal, definindo na etapa seguinte a altura 
do muro. 

Uma vez introduzidos os pontos, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que permite definir e 
pré-dimensionar o muro. 

 

Os valores a definir na parte inferior da caixa de diálogo são os seguintes: 

Opção Descrição 

Tipo de muro Define-se aqui a tipologia à qual pertence o muro a definir: muro de cave ou muro 
de contenção do tipo em consola. No caso de selecionar muro de cave, se o muro 
apoia numa laje de fundação aparecerá aqui o texto sobre laje de fundação. Em 



função do tipo de muro (de cave, de cave apoiado na laje de fundação ou de 
contenção), o funcionamento do resto da caixa será diferente. 

Nome Deve definir-se um nome para o muro, de até quatro caracteres. 

Posicionamento O posicionamento inicial do muro pode ser interior, centrado ou exterior. Esta opção 
pode modificar-se posteriormente com a função Geometria>Muros de Cave-

Contenção>Posicionamento…. 

Altura mínima Fixa a altura mínima que deve ter a sapata. Em qualquer caso, a altura da sapata 
respeitará também os mínimos definidos pela regulamentação selecionada e as 

opções de cálculo de muros fixadas, onde é possível definir uma altura constante ou 
uma relação vão / altura determinada. 

Com Ponteira A existência de ponteira é obrigatória nos muros de cave; não deve existir nos muros 
de cave sobre lajes de fundação e é opcional no caso dos muros de contenção. Caso 
se selecione esta opção, é possível fixar o vão mínimo que esta deve ter. 

Com calcanhar O calcanhar só pode existir em muros de contenção. Caso selecione esta opção, é 
possível fixar o vão mínimo que este deve ter. 

Com tacão O tacão só pode existir nos muros de contenção. Caso selecione esta opção, é 
possível fixar o comprimento e altura mínimos que este deve ter. Também é possível 
definir o seu posicionamento ou posição: no extremo da ponteira, debaixo do fuste 
ou no extremo do calcanhar. 

No grupo de Alturas e Espessuras Mínimas, define-se o pré-dimensionamento do fuste (parte vertical) do 
muro, com os seguintes dados: 

Opção Descrição 

Tramo – altura Define-se a altura em centímetros de cada tramo. No caso de muros de cave, as 
alturas dos diversos tramos devem coincidir com vigas: o programa calcula 
automaticamente os tramos, pelo que não é possível modificá-los. Podem-se eliminar 
tramos com a tecla Del e podem-se adicionar tramos com a tecla Insert ou baixando 
com a tecla de cursor até uma nova fila. 

Cotas Nestas colunas, que não são modificáveis, exibe-se a cota de cada um dos tramos. 

Espessuras Nestas colunas define-se a espessura superior e inferior de cada tramo. No caso dos 
muros de cave (apoiados ou não em lajes de fundação) cada tramo deve ter 
espessura constante, pelo que só é modificável uma das colunas. As espessuras não 
devem aumentar com a altura. 

Fixar base Caso se fixe a base, ao modificar a altura dos tramos ou eliminar e inserir novos 
tramos, o programa recalcula as cotas dos diversos tramos sem modificar a base do 
muro. 

Fixar coroamento Se pelo contrário fixar o coroamento, ao modificar a altura dos tramos ou eliminar e 
inserir novos tramos, o programa recalcula as cotas dos diversos tramos sem 
modificar a do coroamento do muro. 

No grupo Muros de cave sobre lajes definem-se as dimensões das vigas para que se encontrem no interior 
de muros de cave apoiados nas lajes de fundação, a efeitos do cálculo de esforços. Ver no capítulo 24 o 
apartado Pré-dimensionamento de muros de cave apoiados nas lajes de fundação. 

No caso dos muros de cave, devem ter-se em conta as hipóteses consideradas para o seu cálculo estrutural, 
apoios na parte superior e em cada um dos pisos, com o objetivo de se modelar corretamente. 



 

Sistema de eixos de muro. Posicionamento e rotação. 
Direção das pressões 

 visualiza no ecrã os eixos de referência de cada muro, sempre que se Active a opção Desenhar 

Eixos do menu Geometria>Muros de Cave-Contenção. O eixo X do muro simboliza a direção e sentido da 
pressão, perpendicular ao plano do muro.  apresenta por defeito a base da sapata do muro para o 

interior da estrutura, na direção e sentido da pressão das terras, mas o utilizador pode utilizar a função 

Girar para girar essa posição 180º e considerar que a pressão de terras tem sentido contrário. 

 

A função Posicionamento do muro permite ao utilizador decidir se o muro se posiciona, no caso de ter 
diferentes espessuras em sucessivas alturas, com as faces coincidentes no extradorso do muro (situação 
usual), centradas a eixo do corpo do muro ou coincidentes no intradorso do muro. Também é possível 
definir situações intermédias, deslocando de uma determinada distância o eixo de posicionamento de uma 
face ou eixo do muro. 

Ajuste gráfico do posicionamento 

A função de posicionamento de muros de cave e de contenção permite igualmente o ajuste do 
posicionamento dos muros de forma gráfica. Ver as indicações relativas a este tema em Posicionamento 

de barras. 

Muros de cave-contenção. Ações 

As ações a considerar no cálculo de muros definem-se na caixa de diálogo Cálculo>Muros de cave-

contenção>Opções>Gerais..., e completar-se-ão antes de proceder ao cálculo global de esforços da 
estrutura. O muro receberá, segundo as opções consideradas, a pressão do terreno, e transmite-as ao 
resto da estrutura. 

É possível definir conjuntos de opções diferentes para cada um dos muros de uma estrutura. Um muro 
sem opções de cálculo particulares calcular-se-á de acordo com as opções de cálculo gerais. A função 
Cálculo>Muros de Cave-Contenção>Opções> Atribuir... permite atribuir opções de cálculo particulares a 
um conjunto de muros. A função Cálculo>Muros de Cave-Contenção>Opções>Retirar exclui as opções 
particulares atribuídas a um muro. 



Os valores a definir na caixa de diálogo Cálculo >Muros de Cave-Contenção>Opções são os seguintes: 

Opções Descrição  

Tipo de terreno   oferece ao utilizador uma lista de tipos de terreno usuais. 

É possível modificar individualmente cada um dos valores relativos 
a fim de os adaptar às características do terreno. Ao selecionar 
qualquer deles, o programa modifica automaticamente os valores 
seguintes: 

Densidade seca (t/m3 ou kN/m3)  Densidade seca do terreno contíguo ao muro. Corresponde ao 

terreno sem humidade nenhuma. 

Densidade húmida (t/m3 ou kN/m3) Densidade do terreno com um certo conteúdo de água nos seus 
vazios. Corresponde ao terreno em estado húmido ou natural.  

Densidade submersa (t/m3 ou kN/m3) Densidade do terreno acima da saturação, no momento em que 
começa a intervir a pressão devida à água. O programa considera 
esta densidade do terreno na zona por baixo do nível freático cuja 
cota se indique.  

Coesão aparente (kN/m2) Indica se o terreno do tardoz é coesivo e no caso de o ser, o seu 
coeficiente de coesão. 

Resistência à compressão simples (kN/m2)  

 Permite indicar o valor de resistência à compressão simples do 
terreno. 

Ângulo de atrito interno (graus)  Valor em graus sexagesimais. 

Ângulo de atrito terreno-fundação (graus)   

Valor em graus sexagesimais. Esta opção fixa o ângulo de atrito 
entre o muro e o terreno do tardoz. Utiliza-se para o cálculo de 
impulsos de muros de contenção (em consola). 

Coeficiente de atrito fundação-terreno   

 Esta opção fixa o coeficiente  de atrito entre a fundação e o 

terreno inferior. Utiliza-se a resistência ao deslizamento. 

Coeficiente de balastro vertical placa 30x30 ( Mpa/m)  

 Permite introduzir o valor de coeficiente de balastro vertical do 
terreno (K30) em MPa/m ou Kgf/cm3 obtido depois de um ensaio de 
carga com a placa de 30x30cm. 

Densidade da água (t/m3 ou kN/m3)  Normalmente de valor 1.0 t/m3. 

Cota Nível Freático (N.F) (cm)  Quando se cativa a opção de consideração do nível freático, pode-

se definir a cota na qual este se encontra. A cota do nível freático 
mede-se em eixos gerais da estrutura. Admitem-se valores 
positivos e negativos. 

Sobrecarga (kg/m2 ou kN/m2)  É possível definir uma sobrecarga de coroamento no terreno 
contíguo ao muro, para efeitos de incrementar a pressão horizontal 
sobre ele, devido à existência, por exemplo, de uma superfície 
carregada na zona exterior à edificação que se deseja calcular, ou 
uma sobrecarga estática de tráfico. 

Ângulo de inclinação do terreno  Fixa a inclinação do terreno relativamente à horizontal em graus 
sexagesimais. 



 

O terreno acima da cota de nível freático considera-se sempre húmido. A pressão por baixo da cota de 
nível freático é a soma da pressão produzida pela pressão hidrostática da água e da pressão produzida 
pelo terreno considerando a sua densidade submersa. 

Muros de caves. Dimensionamento 

Dimensões mínimas comparativamente a dimensões iniciais. 

Até à versão 5.1, após introduzir um muro de cave e antes do cálculo de esforços, era necessário pré-
dimensionar o muro (Seções>Muros de Cave-Contenção>Pré-dimensionar...) para atribuir umas 
dimensões iniciais, por exemplo uma espessura de 30cm. Qualquer cálculo posterior da sua armadura, 
podia aumentar estas dimensões caso fosse necessário, convertendo-se estas nas suas dimensões iniciais 
(por exemplo 40 cm). Caso se modificasse posteriormente algum dado do cálculo que influísse no cálculo 
dos muros de forma favorável (redução de ações, impulsos, melhoria do betão,...), e se voltasse a calcular 
a armadura do muro, a espessura já não era diminuída automaticamente abaixo dos 40cm; Caso 
pretendesse utilizar uma espessura de 30cm, era necessário voltar a pré-dimensionar o muro com as 
funções de pré-dimensionamento. 

A partir da versão 5.2, as dimensões dadas ao introduzir o muro funcionam como dimensões mínimas 
(inclusive podem ter valores nulos) para que em cada cálculo de armadura do muro, ainda que se alterem 
as ações impulsos, materiais, etc.; o programa parte sempre das dimensões mínimas definidas, e não das 
resultantes do cálculo anterior. 

Assim, cada muro passa a ter o conceito de dimensões mínimas e dimensões catuais. 

Modificar o dimensionamento de um muro de cave ou de 
contenção 

Uma vez calculado e armado um muro de cave ou de contenção em consola, este passa a possuir 
dimensões mínimas (que se definiram aquando da sua introdução) e dimensões catuais resultantes do 
cálculo que podem ser diferentes. 

■ A função Seções>Muros de Cave–Contenção>Pré-dimensionar, que pode utilizar-se a 
qualquer momento, permite modificar as dimensões mínimas do muro. A sua modificação 
implica que se perca o cálculo e a armadura do muro.  

■ A função Seções>Muros de Cave–Contenção>Retirar... que só se pode utilizar em muros 
calculados e armados, e que implica a perda do cálculo e armadura do muro. 

■ A função Seções>Muros de Cave–Contenção>Modificar... que só se pode utilizar em muros 
calculados e armados, modifica as dimensões catuais do muro, sem a perda do cálculo e da 
armadura do muro, e sem perder as dimensões mínimas. Aparece uma caixa de diálogo muito 
semelhante à de introdução de muros: a diferença consiste no facto de não aparecer a palavra 
mínimas nas dimensões e não é possível modificar o nome do muro. 

Muros de cave. Hipóteses de cálculo 

O cálculo estrutural do muro realiza-se supondo que existem apoios nos elementos horizontais unidos ao 
muro, pelo que se deve ter em conta o processo construtivo. Tais elementos horizontais (vigas e lajes) 



devem de estar construídos previamente ao muro para que possam transmitir as ações horizontais 
produzidas ao preencher o extradorso. Por conseguinte, o muro é construído contra o terreno, é 
indispensável colocar os suportes convenientes até que as lajes ou lintéis possam estabilizar o muro em 
tombo ou deslizamento, ao mesmo tempo que suportam as ações provocadas pela pressão do terreno. 

Se o muro é cofrado em ambas as faces, e portanto não existe impulso das terras durante a sua construção, 
tem-se que não efetuar o enchimento de terras até que se tenham construído os elementos horizontais de 
apoio; se tiver que encher antes de construir estes elementos, deverá ser colocado um sistema resistente 
adequado. 

Combinações de ações consideradas 

Para efeito de determinar a ação vertical actante sobre o muro, o programa determina a ação média por 
metro linear de muro transmitida pelos pilares apoiados e contidos, assim como a ação das vigas embutidas 
no muro, que não transmitem a sua ação a nenhum pilar. 

As hipóteses consideradas no cálculo transversal (armadura vertical) do muro são: 

■ HIPÓTESE 1. Atuação das ações do terreno 

■ HIPÓTESE 2. Atuação conjunta das ações do terreno e da ação vertical. 

Consideram-se duas situações na ligação entre o muro e a sapata: apoio simples ou encastramento do 
muro na sapata. Considera-se a excentricidade produzida pela reação na sapata relativamente ao eixo do 
muro. 

Cálculo da armadura transversal (vertical) 

A armadura transversal em cada face do muro e para cada altura do muro dimensiona-se para a 
combinação mais desfavorável de esforços, compressão e flexão, das hipóteses anteriores, e para uma 
largura de muro de um metro. 

Consideram-se as percentagens mínimas à retração e temperatura das diferentes regulamentações. 

Também se verifica a fissuração do muro, de acordo com a regulamentação selecionada. 

Cálculo da sapata do muro 

A sapata do muro calcula-se utilizando as mesmas hipóteses consideradas no programa . 

Cálculo da armadura longitudinal. Viga parede 

Considera-se a viga no seu sentido longitudinal como uma viga contínua recebendo como ação a tensão 
do terreno. Para os momentos positivos e negativos que têm que resistir, comprova-se a resposta da seção 
do muro com as armaduras horizontais devidas às percentagens mínimas. 

Considera-se uma armadura mínima de alma na viga parede de valor 0.004 da seção de betão, na soma 
da armadura horizontal e da vertical. 

Consideram-se as percentagens mínimas à retração e temperatura, que para a armadura horizontal são: 

A400->0,0050 A500->0,0050 A600->0,0050 

Comprova-se a armadura com o aparecimento de trações horizontais, tendo que resistir a armadura 
longitudinal a uma força de valor: 



 

T Nu d L=   −0 3 1, ( / )   

onde, 

L  é a maior distância entre pilares. 

Nu  é o esforço axial máximo dos pilares 

d  é a altura útil ao considerar o muro como viga. 

distribuída na altura do muro ou numa altura menor se a menor distância entre pilares é menor que a 

altura do muro. 

Também se verifica a fissuração do muro de acordo com a regulamentação selecionada. 

Cálculo de aço necessário: varões e redes electro soldadas 

Para o cálculo das áreas de aço necessárias no muro, na horizontal e na vertical, e da sapata do muro, 
determina-se a separação e o diâmetro dos varões de aço. Quando se solicita uma armadura mediante 
redes electro soldadas, as áreas necessárias arredondam-se previamente a valores que satisfaçam relações 
Al/At iguais a 1, 1/2 e 1/4, dado que geralmente as redes electro soldadas fornecem-se para as referidas 
proporções entre áreas longitudinal e transversal. 

Opções de cálculo de muros de cave e de contenção. 

A caixa de diálogo Cálculo>Muros de Cave-Contenção>Opções Gerais..., apresentam-se com as seguintes 
fichas ou separadores: 



Opções de dimensionamento 

 

A ficha de dimensionamento possui as seguintes opções: 

Opções Descrição 

Coeficiente de Segurança Estrutural 

 Permite definir um coeficiente de segurança que será considerado para o cálculo 
das armaduras dos muros. 

Tipo de armadura  Pode-se armar os muros com varões de aço ou com redes electro soldadas com 
diâmetros comerciais. Selecionam-se diâmetros mínimos, máximos e separações 
mínimas entre varões. 

Fenda É opcional a comprovação do estado limite de utilização de fissuração. No 
entanto, se comprovar a fissuração o programa pode opcionalmente propor uma 
armadura maior para solucionar o muro, no caso da abertura máxima de fenda 

superar o admissível fixado nas opções. 

 No caso de solicitar a comprovação da fissuração e esta der um valor maior que 
o máximo admissível, mas não se solicite o aumento das armaduras para o 
resolver, o muro terá atribuído um erro de fissuração, mas não impede a obtenção 
da sua armadura. 

Comprovação ao derrubamento  

É possível atribuir diferentes coeficientes de segurança para as ações 
estabilizadoras e destabilizadoras. 

Deslizamento Para os muros de contenção (muros em consola), é possível indicar se pretende 
realizar a verificação ao deslizamento, se para esse efeito pretende utilizar o 



 

impulso passivo sobre a sapata e o possível tacão, e com que coeficiente de 
segurança. 

Resistência do Terreno Na norma Mexicana (Distrito Federal), aparece uma opção denominada Calcular 

resistência do terreno. Quando ativada, o programa avalia a resistência do 
terreno em função do valor da Pressão do terreno (pv) e do tipo de terreno 
existente por baixo da sapata. Caso se desactive, utilizar-se-á a resistência do 
terreno fixada na opção Resistência do terreno. 

Recobrimentos (mm)  Distâncias em mm entre face dos varões e a face dos muros. 

Altura constante (cm) Permite fixar uma altura para a sapata. 

Profundidade A opção Profundidade da parte superior da sapata permite fixar a espessura do 
terreno sobre a sapata. Este dado utiliza-se em muros de contenção em consola 
para avaliar o impulso passivo na verificação ao deslizamento. 

Tipo de sapata  Podem ser Tipo I (semirrígida), Tipo II (rígida), Tipo III (flexível), e em bloco. 
Estas opções dependem, em qualquer caso, de se atribuir uma altura constante 
para as sapatas dos muros. 

 Os muros de contenção em consola não podem ser do tipo em bloco pelo que 
neste caso se assumem como rígidas. 

Resistência do Terreno É possível introduzir a resistência do terreno de forma direta como se fazia em 
versões anteriores ou indicar que o programa a calcule de forma automática 
segundo as indicações do CTE (ou da Norma do México D.F.), para o qual será 
necessário indicar a pressão vertical efetiva do terreno. 

Fator de resistência ao afundamento do terreno 

 Permite introduzir o fator de resistência ao afundamento do terreno. 

Pressão vertical efetiva do terreno 

 Permite indicar o valor da pressão vertical efetiva do terreno em MPa ou Kgf/cm2 
existente na parte superior da sapata do muro. Só se ativa quando se solicita o 
cálculo da resistência do terreno de forma automática. 



Opções de impulsos 

 

O separador de impulsos fixa o impulso exercido pelo terreno situado no tardoz do muro. É possível aceder 
a base de dados de terrenos existente no programa para selecionar as características do terreno que 
produzem o impulso ou indicar os dados do mesmo de forma direta. 

O significado das diferentes variáveis foi explicado em Cálculo>Muros de Cave-Contenção>Opções Gerais 

Opções de resistência 

 

O separador de resistência fixa as características do terreno situado debaixo da fundação do muro. O seu 
conteúdo utiliza-se fundamentalmente para avaliar a resistência do terreno no caso da normativa mexicana 

do Distrito Federal, e CTE. É possível aceder a base de dados de terrenos existente no programa para 
selecionar as características do terreno que produzem o impulso ou indicar os dados do mesmo de forma 
direta. 

O significado das diferentes variáveis foi explicado em Cálculo>Muros de Cave-Contenção>Opções Gerais 

 

Opção Descrição 

Tipo de terreno   oferece ao utilizador uma lista de tipos de terreno usuais. 

É possível modificar individualmente cada um dos valores relativos 
a fim de os adaptar às características do terreno. Ao selecionar 



 

qualquer deles, o programa modifica automaticamente os valores 
seguintes: 

Densidade seca (t/m3 ou kN/m3)  Densidade seca do terreno contíguo ao muro. Corresponde ao 
terreno sem nenhuma humidade. 

Densidade húmida (t/m3 ou kN/m3) Densidade do terreno com um certo conteúdo de água nos seus 
vazios. Corresponde ao terreno em estado húmido ou natural.  

Densidade submersa (t/m3 ou kN/m3) Densidade do terreno acima da saturação, no momento em que 
começa a intervir a pressão devida à água. O programa considera 

esta densidade do terreno na zona por baixo do nível freático cuja 
cota se indique.  

Ângulo de atrito interno do terreno  Valor em graus sexagesimais. 

Coeficiente atrito muro/ terreno  Esta opção fixa o coeficiente  de atrito entre o muro e o terreno 
por baixo da sapata. Utiliza-se em muros de contenção ou consola 
para avaliar a resistência ao deslizamento do muro. Não deve 
confundir-se com o ângulo de atrito muro/terreno indicado no 
separador Impulsos. 

Coeficiente de balastro Fixa o coeficiente de balastro do terreno. Atualmente este dado 
não é utilizado pelo programa. 

Terreno coesivo Indica se o terreno do tardoz é coesivo e no caso de o ser, o seu 
coeficiente de coesão. 

Densidade da água (t/m3 ou kN/m3)  Normalmente de valor 1.0 kN/m3. 

Cota Nível Freático (N.F) (cm)  Quando se ativa a opção de consideração do nível freático, pode-
se definir a cota na qual este se encontra. A cota do nível freático 
mede-se em eixos gerais da estrutura. Admitem-se valores 
positivos e negativos. 

Mensagens de erro de muros de cave 

Dentro do menu cálculo, a função Cálculo>Muros de Cave-Contenção>Listagem de erros permite depois 
de calcular, obter informação sobre os erros encontrados no processo de dimensionamento dos diferentes 
muros da estrutura. 

 

As possíveis mensagens de erro são as seguintes: 

Mensagem Excessivo número de alturas 

Descrição Ultrapassou-se o número máximo de alturas permitido (que atualmente são oito). É 
necessário reduzir este número, que pode provir por exemplo pela existência de vigas ou 
vigas de laje inclinados dentro do muro. 



Mensagem Excessivo número de vãos 

Descrição Ultrapassou-se o número máximo de vãos permitido. É necessário dividir o muro em dois ou 
mais para assim reduzir este número. 

Mensagem Muro em consola sobre Laje de Fundação 

Descrição Não está permitido em Tricalc esta tipologia 

Mensagem Muro sem alturas 

Descrição É necessário verificar a geometria 

Mensagem Muro em Consola com vigas e/ou pilares 

Descrição Não está permitido em Tricalc esta tipologia. Não podem existir barras que limitem ou se 
incluam em muros de contenção 

Mensagem Muro de cave sem vãos 

Descrição Deve existir pelo menos um pilar em cada extremo do muro, quer dizer, deve haver pelo 
menos 2 pilares em cada muro . 

Mensagem Excentricidade excessiva na sapata 

Descrição Pode aparecer em muros de contenção. Uma possível solução passa por colocar ou aumentar 
o calcanhar da mesma. 

Mensagem Resistência do terreno insuficiente 

Descrição Ultrapassou-se a resistência do terreno indicado nas opções de cálculo. É conveniente 
comprovar as ações e a resistência definida. 

Mensagem Máxima largura de sapata alcançada 

Descrição Atingiu-se a máximo largura de sapata permitida nas opções. Se for um muro de contenção 
é recomendável colocar calcanhar e/ou ponteira. Pode ter de aumentar a altura mínima da 
sapata ou se selecionou altura constante, aumentar o valor de altura constante. 

Mensagem Máxima altura da sapata alcançada 

Descrição Atingiu-se a máxima altura de sapata permitida. Verifique a existência de trações na base 
do muro. 

Mensagem Não cumpre ao derrubamento 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas ao derrubamento. Em muros de contenção 
uma possível solução passa por colocar ou aumentar o calcanhar. 

Mensagem Não cumpre ao deslizamento 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas ao deslizamento. Em muros de contenção 
uma possível solução passa por colocar tacão ou permitir a contribuição do impulso passivo. 

Mensagem Espessura do muro insuficiente  

Descrição Geometricamente a espessura do muro não pode utilizar-se. É necessário comprovar que a 
espessura é maior que 3 vezes o recobrimento. 

Mensagem Flexão vertical de extradorso excessiva 

Descrição O momento supera 0,45·fcd·b·d2. É necessário aumentar a espessura do muro ou selecionar 
uma resistência maior do betão. 

Mensagem Resistência ao esforço transverso insuficiente 

Descrição Ultrapassa-se a resistência ao transverso do betão. A solução passa por aumentar a 
espessura, aumentar a altura ou aumentar a resistência característica do betão. 

Mensagem Armadura vertical de extradorso insuficiente 



 

Descrição Não foi possível dispor de armadura vertical a tardoz com as opções de armaduras impostas. 
Aumente o diâmetro máximo ou reduza a separação mínima. 

Mensagem Armadura vertical de intradorso insuficiente 

Descrição Não foi possível dispor armadura vertical no intradorso com as opções de armaduras 
impostas. Aumente o diâmetro máximo ou reduza a separação mínima. 

Mensagem Fissuração excessiva do extradorso vertical  

Descrição Não foi possível solucionar o limite de fissuração imposto com as opções de armaduras 
existentes. Reduza a separação mínima e o diâmetro mínimo de armaduras 

Mensagem Quantia excessiva da armadura vertical 

Descrição Esta mensagem pode aparecer na regulamentação Portuguesa. A possível solução passa por 
aumentar a resistência característica do betão e/ou do aço. 

Mensagem Impossível armar o coroamento do muro 

Descrição É necessário aumentar a espessura do muro 

Mensagem Máxima espessura do muro alcançada 

Descrição Atingiu-se a máxima espessura possível do muro. Aumente a armadura máxima possível ou 
a resistência dos materiais. 

Mensagem Flexão na ponteira excessiva 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas. Uma possível solução passa por aumentar 
a altura da sapata. 

Mensagem Resistência ao transverso da ponteira insuficiente 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas. Uma possível solução passa por aumentar 
a altura da sapata ou aumentar a resistência do betão. 

Mensagem Armadura longitudinal da ponteira insuficiente 

Descrição Não foi possível dispor a armadura necessária. Uma possível solução passa por aumentar a 
armadura máxima possível. 

Mensagem Flexão no calcanhar excessiva 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas. Uma possível solução passa por aumentar 
a altura da sapata. 

Mensagem Resistência ao esforço transverso do calcanhar insuficiente 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas. Uma possível solução passa por aumentar 
a altura da sapata. 

Mensagem Armadura longitudinal do calcanhar insuficiente 

Descrição Não se pode dispor a armadura necessária. Uma possível solução passa por aumentar a 
armadura para o máximo possível. 

Mensagem Flexão no tacão excessiva 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas. Uma possível solução passa por aumentar 
a espessura do tacão. 

Mensagem Resistência ao esforço transverso do tacão insuficiente 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas. Uma possível solução passa por aumentar 
a espessura do tacão. 



Mensagem Armadura longitudinal do tacão insuficiente 

Descrição Não foi possível dispor a armadura necessária. Uma possível solução passa por aumentar a 
armadura máxima possível. 

Mensagem Tração excessiva sobre a fundação do muro 

Descrição É necessário modificar o comportamento global da estrutura para evitar ou reduzir estas 
trações, que devem resultar de ações horizontais importantes (vento ou sismo) que tendem 
a derrubar o muro na direção do plano do muro. 

Mensagem Flexão vertical do intradorso excessiva 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas. É necessário aumentar a espessura do 
muro ou a resistência do betão. 

Mensagem Flexão no encontro muro/pilar 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas. É conveniente aumentar a dimensão do 
pilar. 

Mensagem Fissuração excessiva do intradorso vertical 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas. É conveniente reduzir a distância mínima 
entre varões e o diâmetro mínimo. 

Mensagem Flexão horizontal do muro excessiva 

Descrição O muro não cumpre as comprovações realizadas. É conveniente aumentar o número de 
pilares. 

Mensagem Armadura horizontal insuficiente 

Descrição Não foi possível dispor a armadura necessária. É conveniente aumentar o número de pilares. 

Saída de resultados. Retoque de armaduras 

Desenhos 

As sapatas dos muros de cave calculados aparecem nos planos de fundação, como desenhos de plano, 
visualizáveis desde o menu Resultados>Armaduras>Muros de Cave-Contenção>Ver Muro. Para isso é 
preciso calcular os muros com a opção Cálculo>Muros de Cave-Contenção >Calcular. 

Nos desenhos que intersectem muro de cave, representa-se a seção do muro, em verdadeira grandeza. 

Desenhos de armadura de muros de cave e de contenção 

 elabora os desenhos de armadura dos muros de cave, desenhando uma seção cotada de cada 

muro com a pormenorização de armaduras. O plano faz-se acompanhar de um quadro no qual se especifica 
a armadura longitudinal e transversal do muro, nas zonas de intradorso, extradorso, base (sapata do muro) 
e no coroamento do muro. A tabela possui a armadura tanto com varões de aço como com redes electro 
soldadas. 

A organização dos layers para a saída em formato DWG/DXF da armadura de muros foi modificada para 
dar-lhe maior clareza e simplicidade, ficando da seguinte forma: 



 

Layer Descrição  

Layer 0  Desenho de elementos 

Layer 1  Linhas de cotas 

Layer 2  Textos de cotas 

Layer 3  Armaduras muros 

Layer 4  Etiquetas muros 

Layer 5  Textos etiquetas muros 

Layer 6  Textos armaduras muros 

Retoque de armaduras 

No menu Resultados>Armaduras Retocar>Muros de Cave-Contenção, o utilizador pode retocar a 
armadura dos muros de cave. O retoque realiza-se desde a caixa de diálogo na qual figuram, para cada 
tramo de muro, os valores e separações de armaduras longitudinal, transversal e de reforço do muro 
selecionado. Também é possível modificar a armadura da sapata do muro. 

 

Listagem 

A listagem de armaduras do muro da função Resultados>Listagens>Muros de Cave-Contenção recolhe as 
opções da listagem da caixa de diálogo Resultados>Listagens> Opções. 

Listagem de muros de cave e de contenção 

A listagem para os muros de cave inclui: 

■ As reações horizontais (positivas e negativas em cada altura do muro, ao calcular este como 
viga contínua apoiada nas lajes e apoiada ou encastrada na sapata. 

■ O impulso (ação pontual) que o terreno transmite à estrutura em todos os nós contidos no 
muro. 

■ As espessuras e armaduras de cada tramo do muro. 

■ As dimensões e armaduras da sapata. 

■ A máxima tensão de trabalho do terreno. 

■ A resistência do terreno fixada nas opções (ou calculada no caso da norma Mexicana quando 
nas opções de cálculo das fundações se fixa que a resistência deve ser calculada pelo 
programa). 



■ A largura da reação do terreno que normalmente coincidirá com a largura da sapata. 

■ O máximo de abertura da fenda obtida no cálculo, assim como o máximo valor admissível de 
acordo com as opções fixadas. 

No caso de muros de contenção ou em consola, a listagem é semelhante ao caso dos muros de cave, 
porém com as seguintes diferenças: 

■ Não aparecem as reações por cotas, porque aqui o muro não apoia na estrutura. 

■ A listagem de impulsos não se realiza por cotas, dividindo-se antes a altura do muro (incluindo 
a sapata) em tramos de acordo com as opções da listagem. Indica-se igualmente a abcissa 

do impulso (distância ao plano de definição do muro), tendo-se em conta o indicado no 
apartado Muros com calcanhar. 

■ A largura da reação do terreno não costuma coincidir com a largura da sapata. Tem-se 
igualmente em conta a zona inútil da sapata situada à frente do calcanhar. 

■ Indica-se o coeficiente de segurança ao derrubamento, e o coeficiente de segurança ao 
deslizamento (tanto tendo em conta o impulso passivo como sem o ter em conta) obtidos pelo 
cálculo. 

■ O máximo de abertura da fenda obtida no cálculo, assim como o máximo valor admissível de 
acordo com as opções fixadas. 

Medição 

ealiza-se a medição dos metros quadrados de superfície vertical de muro de cave, medição utilizada para 

o seu preço e para o da cofragem, do aço necessário no muro, do volume de betão da sapata do muro, e 
do aço necessário na sapata do muro. 

As opções para a medição de muros de cave selecionam-se no menu Resultados>Medições>Opções....  

Quando se seleciona a opção Ecrã, Impressora ou Ficheiro, o programa realiza as medições dos materiais 
intervenientes nos muros de cave, para elaborar a sua própria listagem de medição. 

Quando se escolhe a opção  ou FIE,  envia a medição dos muros de cave com a catividade 

e com a unidade de obra associada cujos códigos se definem na caixa de diálogo 
Resultados>Medições>Códigos.... Com a opção , a medição elabora-se no formato de trabalho do 

programa de Orçamentos e Medições Gest de . Quando se escolhe a opção FIE, a medição elabora-

se no Formato de Intercâmbio Standard 1 ou 3/95, de Preços e Orçamentos. 

A medição do betão e aço da sapata do muro introduz-se nas medições relativas a sapatas, não à de 
muros. 

Materiais: Betão e aço nervurado 

Através da função Cálculo>Materiais define-se o tipo de betão e aço nervurado a utilizar na armadura de 
muros de cave e nas suas sapatas. 



 

 

Os materiais a utilizar na armadura de barras podem selecionar-se dentro do separador Betão Armado. 

É necessário selecionar primeiramente na lista Aplicar a à linha "Muros de cave-contenção" 

Posteriormente é possível indicar o tipo de betão e aço nervurado a utilizar na armadura de todos os 
elementos indicados. 

Ao selecionar um tipo de betão ou aço (C20/25, por exemplo), a sua direita aparece a sua resistência 
característica no sistema de unidades fixado em Ficheiro>Preferências..." (para C20/25, 25 MPa) 

Além dos tipos de betão e aço recolhidos nas distintas normativas, é possível indicar um tipo de betão ou 
aço com uma resistência característica qualquer. Para isso, selecionar como tipo de betão ou aço OUTROS 
e indicar a resistência característica desejada.  

Para aqueles valores que as normas tabelam exclusivamente para os tipos de betão e aço recolhidos nela 
(comprimentos de suporte, por exemplo), o programa adota o do betão ou aço mais próximo que possua 
um valor do lado da segurança (por exemplo, para um betão de 265 kg/cm2, adota-se ao comprimento de 
suporte fixado para o betão C20/25, que é maior que a fixada para o C35/45). 

Esta caixa também permite fixar os coeficientes de minoração a aplicar ao betão e aço nervurado através 
da seleção do nível de controlo (intenso, normal ou reduzido), assim como o tipo de aço nervurado (de 
dureza natural ou estirado a frio). 



Capítulo 23 

Lajes fungiformes aligeiradas e  
Lajes maciças  

 

Introdução 

As lajes fungiformes aligeiradas (LFA) e as lajes maciças, tanto fungiforme maciça, LFM, como maciças, 
LM, apresentam muitas semelhanças, tanto do ponto de vista estrutural como da utilização com o 
programa . Por isso, este capítulo fará referência a ambos os tipos de lajes. 

O módulo  permite calcular e dimensionar as lajes fungiformes aligeiradas da estrutura. O módulo 

 calcula e dimensiona estruturas com lajes maciças e lajes fungiformes maciças.  

incorpora informação de alguns dos elementos aligeirantes normalmente utilizados. 

Os planos que contêm as lajes fungiformes aligeiradas podem-se dispor em qualquer direção do espaço, 
calculando-se lajes fungiformes horizontais ou inclinadas. No mesmo plano podem-se definir todos os tipos 
de lajes. 

É possível definir lajes maciças, lajes fungiformes e lajes de fundação sem ter de previamente cativar o 
plano em que se situará. Para isso, os três primeiros pontos introduzidos do seu perímetro definem o plano 
em que se situa a laje, de forma similar ao que já era possível na definição de lajes aligeiradas sem ter 
previamente ativado um plano. Ao introduzir o terceiro vértice do polígono que define a laje, se o plano 
definido por esses 3 pontos não é nenhum dos já criados, o programa irá criá-lo (solicitando um nome), 
prosseguindo, após definição do nome, com o processo normal de criação da laje. 

Neste capítulo explicam-se as operações necessárias para: 

■ Introduzir planos que contêm uma ou várias lajes. 

■ Definir novos modelos de lajes fungiformes aligeiradas (LFA) ou de vigas de laje e ampliar, se 
for necessário, as bases de dados fornecidas pelo programa. 

■ Calcular os diferentes planos de lajes. 

■ Obter os documentos gráficos necessários para incluir no projeto, assim como as medições 
dos materiais que compõem as lajes. 

 

  

Nota 
As fichas de fabricantes fornecidas com o programa são a título de exemplo e foram 
introduzidas a partir da documentação fornecida pelo próprio fabricante na altura 



 

 
do lançamento do módulo. A não assume nenhuma responsabilidade sobre 

o conteúdo destas, devendo o utilizador comprovar a exatidão dos seus dados. 

  

 

Tipologias de lajes fungiformes aligeiradas (LFA) e lajes 
maciças (LM) 

 permite calcular lajes fungiformes aligeiradas constituídas por nervuras equidistantes em duas 

direções ortogonais quaisquer;  permite calcular lajes maciças, em ambos casos segundo a 

tipologia de Placas sobre apoios isolados. Alguns autores denominam também uma laje fungiforme como 
laje bidirecional. 

Tricalc modela as lajes fungiformes aligeiradas, lajes maciças, lajes de fundação, escadas e rampas através 
do Método dos Elementos Finitos (MEF) de maneira similar às paredes resistentes. 

Para facilitar a geração da malha (discretização em elementos finitos) das lajes fung. aligeiradas e lajes 
maciças, mais complexa que a das paredes resistentes, adicionou-se um elemento finito triangular de três 
nodos de características similares ao elemento quadrilátero utilizado até agora. Em todo caso, a utilização 
dos elementos triangulares restringe-se ao mínimo imprescindível já que o elemento quadrilátero é de 
ordem O(h2) enquanto que o triangular é de ordem O(h1), o que implica que com elementos quadriláteros 
se alcança a convergência e a solução exata com muito menos elementos que com triângulos. 

Algumas das características da malha de elementos finitos são: 

■ Em lajes fung. aligeiradas e lajes maciças, o tamanho dos elementos finitos utilizados reduz-
se nos ábacos e sobre os pilares (malha adaptativa), que é onde o gradiente de tensões é 
maior e portanto é necessária uma maior densidade de elementos. 

■ Estudam-se as posições dos nodos para conseguir elementos o mais regulares possível. 



Tamanho dos elementos finitos 

 
O tamanho médio dos elementos finitos a utilizar na modelação, tanto das paredes resistentes como das 
lajes fungiformes aligeiradas, lajes maciças e escadas, fixa-se nas opções de cálculo de esforços (situada 
na janela de opções). 

Elementos de uma laje fungiforme aligeirada ou de uma 
laje maciça 

Entende-se por Plano de Laje todo o plano da estrutura que contenha lajes, quer seja horizontal ou 
inclinada (um piso ou uma cobertura, por exemplo). Um mesmo plano pode ter diferentes tipos de laje, 
aberturas, etc. 

Entende-se por Laje Fungiforme Aligeirada (LFA) um recinto fechado pertencente a um plano de laje, que 
se diferencia do resto por alguma das suas características (altura, direção de nervuras, etc.). Um mesmo 
Plano de Laje pode conter diferentes LFA, LA ou LM. 

A cada laje fungiforme aligeirada atribui-se uma ficha, que indica o tipo e dimensões dos blocos 
aligeirantes, altura da laje, distâncias entre nervuras, etc. Estas fichas armazenam-se numa base de dados 
de lajes fungiformes aligeiradas, que  organiza nas seguintes categorias: 

Série  Corresponde a toda a informação relativa a um fabricante de elementos aligeirantes (o único 
elemento pré-fabricado que intervém neste tipo de lajes). Os dados de cada fabricante 
armazenam-se num ficheiro com a extensão TR7 (por exemplo, YTON.TR7, LECA.TR7, etc.), 
que se deve armazenar na pasta indicada pela variável de ambiente SECCION_DIR_PATH, 



 

cuja pasta habitual é C:\Arktec\Tricalc X.X . Se deseja armazenar uma estrutura e copiá-la 
para outro computador, deverá utilizar a função Ficheiro>Comprimir onde se incluirão as 
bases de dados utilizadas na estrutura. No outro computador deverá utilizar a função 
Ficheiro>Extrair para recuperar a estrutura. 

Ficha  A cada laje fungiforme aligeirada atribui-se uma ficha, que indica a altura total da laje, 
distância entre nervuras em ambas as direções, modelo do molde, possibilidades de subdivisão 
do molde e peso próprio da laje. 

Molde  É o elemento aligeirante da laje fungiforme aligeirada. Este pode ser perdido ou recuperável. 

A sua forma em planta deve ser sensivelmente retângula. Para a forma da sua seção em cada 
direção define-se uma poligonal de 10 vértices. 

Nervuras 

É um elemento resistente linear cuja seção tem forma de T. Numa laje fungiforme aligeirada, existem 
nervuras equidistantes, em duas direções ortogonais entre si. Desta forma geram-se uma série de barras 
de seção constante. 

Construtivamente, as nervuras são os elementos de betão e armadura que estão entre os moldes.  

modela a seção de uma nervura mediante um polígono de 12 vértices (os 10 do molde mais os 2 devidos 
à lâmina de compressão). Em função desta geometria,  obtém automaticamente as características 

geométricas e mecânicas da nervura (Ax, Ix, Iy e Iz), dados que podem ser modificados quando se desejar. 

Ábacos 

À volta dos pilares dispõem-se os ábacos (zonas da laje sem elementos aligeirantes). A existência de 
ábacos à volta dos pilares (apoios) é obrigatória neste tipo de lajes. 

Existem diferenças entre os ábacos de uma laje fungiforme aligeirada e os de uma laje maciça: Numa laje 
fungiforme aligeirada constituem um reforço da laje, sendo a existência de ábacos ao redor dos pilares 
obrigatória neste tipo de lajes. Numa laje fungiforme maciça, a utilidade dos ábacos é exclusivamente 
delimitar as zonas nas quais se deve estudar o punçoamento. 

São permitidos ábacos com dois ou mais nós sempre que algum dos nós não tenha pilares e diagonais e 
se situe sobre uma viga de laje. A sua utilidade é permitir unir outra topologia estrutural ao bordo de uma 
laje que não coincida com extremo de pilar através de nós situados no bordo do mesmo. 

Além disso, são permitidos nós com pilar ou diagonal sem ábaco sempre que o nó esteja sobre uma viga 
e, simultaneamente, contido num muro de cave. Isto é útil para modelar os apoios de uma laje sobre um 
muro de cave, situação que pode resolver-se sem ábacos só com uma simples viga, apoiando diretamente 
as nervuras sobre a laje. 

É possível introduzir ábacos salientes (capitéis), ou seja, com espessura superior à que tem a laje ou lajes 
em que se encontram. Quando um ábaco pertence a várias lajes, não se pode atribuir uma espessura 
menor que a menor espessura das lajes às quais pertence. 

No cálculo de armadura de lajes por elementos finitos temos: 

■ Na armadura de ábacos (todos os ábacos no caso de lajes fungiformes aligeiradas ou só os 
ressaltados \ capiteis no resto das lajes) não se têm em conta os esforços nem as armaduras 
das vigas de laje que existam no seu interior. Convém recordar que a viga de laje com a 
mesma altura que o ábaco, terá esforços muito pequenos, porque não supõe um ‘reforço’ da 
rigidez sobre a rigidez do ábaco. 



■ Se num ábaco não se comprova o punçoamento (porque existem vigas de laje que chegam 
ao pilar de maior altura que o ábaco), comprova-se se resiste ao transverso. 

 

Vigas de Laje. Vigas fictícias 

Os bordos das lajes fungiformes aligeiradas e das lajes maciças são constituídos por vigas. Também é 
possível reforçar uma zona de uma laje fungiforme aligeirada ou de uma laje maciça mediante uma viga 

de laje interior (uma viga entre dois pilares, por exemplo). No interior de uma laje fungiforme aligeirada 
ou de uma laje maciça, a forma de introduzir uma viga estrutural é como viga de laje no menu 

Geometria>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação.  

É possível tornar fictícias as vigas de laje interiores e de bordo, em lajes maciças, fungiformes aligeiradas 
e lajes de fundação, por exemplo, nas interseções com paredes resistentes. 

A função “Geometria>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação>Vigas de laje>Viga de laje fictícia” permite 
atribuir às vigas de laje a característica de “fictícia”, do mesmo modo como já se podia fazer com as barras. 
Estas vigas de laje são consideradas para o cálculo de esforços (apesar de ‘absorverem’ poucos esforços 
porque atribui-se-lhes uma seção muito reduzida), mas não se calcula a sua armadura nem se apresentam 
nos resultados. 

Numeração dos extremos de vigas de laje 

Para poder referenciar melhor, nos desenhos de armadura das vigas de laje que não começam ou terminam 
em nós reais da estrutura, quando esteja activada a opção Geometria> Nó>Desenho>Numerar Nós 
desenham-se também os números dos nós que sejam extremos de vigas de laje (perimetrais ou interiores) 
ainda que não sejam nós reais. Esta situação é válida tanto em 3D, como em plantas e em desenhos de 
armaduras. 

Para o programa existem dois tipos de vigas de laje conforme se explica de seguida. 

Vigas de laje com ficha pré-definida 

Uma viga de laje com ficha pré-definida é uma viga com seção constante e com uma determinada 
armadura longitudinal e transversal constante em todo o seu comprimento. Cada viga de laje é associada 
a uma seção de betão armado da biblioteca de seções cuja forma deverá ser Retangular ou em T, e da 
qual se lêem as respectivas características geométricas e mecânicas. A sua armadura será visualizada nos 
desenhos dos planos à cota respectiva (Resultados>Desenhos>Ver Plano>Desenho...). 

Vigas de laje com seção atribuída 

Uma viga de laje com seção atribuída é uma viga de seção constante à qual se atribui uma seção de betão 
armado, cuja forma deverá ser Retangular ou em T, da biblioteca de seções e de onde se leem as 
despectivas características geométricas e mecânicas. A armadura será calculada conjuntamente com as 
restantes vigas e pilares de betão armado da estrutura. Estes tipos de vigas de laje podem pertencer ou 
não a pórticos, visualizando-se a sua armadura com as mesmas funções de visualização de armadura de 
vigas (Resultados>Armaduras>Vigas e Resultados>Armaduras>Pórticos). As vigas de laje situadas no 
interior de muros de cave não podem ser deste tipo. 



 

A função Geometria>Barra>Analisar indicará a ficha (e a seção associada a ela) atribuída às vigas de laje 
de tipo ficha pré-definida; e indicará a seção atribuída às vigas de laje de tipo seção atribuída. 

As vigas de laje com ficha pré-definida são guardadas num ficheiro denominado ZUNCHOS.ZUN que deve 
situar-se na pasta indicada pela variável de ambiente SECCION_DIR_PATH. 

A base de dados de vigas de laje pré-definidas, tal como a base de perfis/seções são fornecidas com o 
programa, e são comuns a todas as estruturas. Estas bases de dados podem ser editadas e ampliadas pelo 
utilizador. 

Para o programa, as vigas de laje não pertencem a uma laje fungiforme aligeirada ou a uma laje maciça 

(pode haver vigas de laje que sirvam de divisão entre uma laje fungiforme aligeirada e uma maciça): 
assim, se um mesmo plano contém tanto lajes fungiformes aligeiradas como lajes maciças, ao calcular a 
armadura de qualquer uma, calculam-se todas as desse plano. 

Posição da laje relativamente às vigas 

Ao introduzir ou modificar uma laje fungiforme aligeirada, uma laje maciça ou de fundação, existe uma 
opção denominada Situar a laje na face inferior das vigas que permite indicar se deseja que na face 
inferior, a laje fique alinhada com a face inferior das vigas (vigas de laje) em que se apoia. Desta forma a 
viga ou viga de laje fica invertida e a carga que a laje lhe transmite é uma ação suspensa. Ver o indicado 
no apartado Vigas invertidas para mais informação. 

Comprovação à encurvadura dos pilares 

Uma informação disponível no manual é a relativa ao comprimento de encurvadura considerado nos pilares 
de betão armado das estruturas. Nos extremos de pilares de betão armado que estiverem contidos em 
lajes fungiformes aligeiradas ou em lajes maciças considera-se um valor de coeficiente α igual a 1.00. 

Portanto, se um pilar de betão tem os seus dois extremos contidos em lajes fungiformes aligeiradas ou em 
lajes maciças, αA = αB = 1.00, e o valor do fator do comprimento de encurvadura  vale 0.78 ou 1.3, 

consoante se comprovar a encurvadura como de nós fixos ou de nós móveis respetivamente. 

Modelação 

Tanto para as vigas de laje de ficha pré-definida como para as de seção atribuída considera-se, quando 
a altura da viga de laje é maior que a máxima altura das lajes fungiformes aligeiradas ou das lajes maciças 
a que pertence, como toma-se como seção um retângulo de largura b e altura h; sendo b a semissoma 
das distâncias da viga às nervuras paralelas mais próximas a cada lado; e sendo h a máxima altura da laje 

à qual a viga pertence subtraída da espessura da laje. 

Se a viga de laje ou ábaco estão no limite entre uma laje maciça e uma fungiforme aligeirada, supõe-se, 
para efeitos de armadura, que pertencem à laje fungiforme aligeirada. 

Armadura de ábacos 

Para o cálculo da armadura de punçoamento do ábaco, consideram-se os esforços transmitidos pela laje 
fungiforme aligeirada ou pela laje maciça ao pilar (ou pilares) inferior, incluindo os esforços transmitidos 
pelas vigas de laje que existirem no interior do ábaco. Como perímetro crítico toma-se um polígono 
situado a 0.5d do pilar inferior, e com altura d como definido no REBAP (para outras regulamentações 



assumir-se-á os valores aí indicados, por exemplo 2,0d para o EC2). Em ambos os casos, d será a altura 
útil da laje fungiforme aligeirada ou da laje maciça de menor altura à qual pertence o ábaco (sempre que 
a altura da viga for igual ou inferior à do ábaco). 

Armadura das vigas de laje 

Se viga de laje tiver uma altura menor ou igual que espessura da laje, considera-se o transverso no 
limite do ábaco, caso contrário considera-se transverso a 0,9xd do pilar. 

Lajes fungiformes aligeiradas e lajes maciças. Geometria 

Dentro do menu Geometria>Lajes Fung. Alig.-Maciças-Fundação encontram-se todas as funções 
necessárias para introduzir, modificar, copiar e translacionar lajes fungiformes aligeiradas e maciças.  

Introdução de lajes fungiformes aligeiradas e maciças 

Para a introdução de uma LFA ou LM, é aconselhável ter ativado o plano de trabalho sobre o qual se deseja 
definir a laje. Esse plano deve ser um plano à cota dada ou um plano pré-definido (ver cap. 9.- Plano). Se 
ao introduzir a laje não se tem nenhum plano de trabalho ativado, os 3 primeiros nós em que se clique irã 
ativar um plano ou criar e ativar se ainda não existir (por exemplo um plano inclinado). 

Para a introdução de uma LFA, selecione o comando Geometria>Lajes Fung. Alig.-Maciças-

Fundação>Introd. Fung. Aligeirada..... Aparecerá uma caixa de diálogo como a da figura. Nela aparecerá 
automaticamente o nome do plano de trabalho que se tenha ativado (um número se é um plano à cota 
dada ou um nome se é um plano pré-definido). 

 

Para a introdução de uma LFM ou LM, selecione o comando ...>Introd. Maciça... Aparecerá uma caixa de 
diálogo como a da figura.  



 

 

Em ambas as caixas podem-se definir os seguintes valores (alguns são exclusivos de lajes fungiformes 
aligeiradas ou lajes maciças): 

Opções Descrição  

Valor ou valores da ação superficial Q  

 Em kg/m2 ou kN/m2, tendo em conta que  já considera 

automaticamente o peso próprio da laje (ver cap. 10.- Peso próprio). 

Hipótese de ação  Para cada uma: um número entre 0 e 20 inclusive. 

Vetor de direção da ação  Em eixos gerais. Para ações gravíticas é o 0.00, -1.00, 0.00 (sentido 
contrário do eixo Yg). 

Separações  Em cm, entre nervuras, em ambas as direções de uma laje fungiforme 
aligeirada ou laje maciça. No caso de lajes fungiformes aligeiradas, cada 
ficha de laje tem uma separação entre nervuras em cada direção e 
portanto as separações aqui indicadas não são modificáveis. No caso de 
lajes maciças, estas separações são modificáveis, sendo o seu valor 
habitual de 50 centímetros. 

Série da ficha (só LFA)  Série a que pertence a ficha que se deseja atribuir. 

Nome da ficha (só LFA)  A atribuir à laje fungiforme aligeirada. 

Procurar... (só LFA)  Permite selecionar mediante o rato uma série e uma ficha entre as 
armazenadas no disco. 

Altura (só LFM e LM)  Permite indicar a espessura da laje maciça. 

Vigas periféricas Este quadro permite pré-dimensionar, no momento em que se cria a laje, 
todas as suas vigas periféricas. Caso se selecione uma Ficha pré-definida, 
está-se a atribuir uma seção de betão das vigas e a sua armadura, que 
será homogénea ao longo de toda a viga. Esta armadura apenas será 
comprovada; se não cumprir, utilizar-se-á automaticamente outra ficha 



pré-definida de igual seção mas mais armada. Caso se selecione uma 
Seção, unicamente se está a pré-dimensionar a seção da viga de laje, 
calculando-se a sua armadura em função das solicitações em cada ponto. 
Este segundo método é preferencial. 

Posicionamento Permite selecionar se as vigas de laje periféricas situar-se-ão interiores, 
exteriores ou centrados relativamente à linha do perímetro que se 
desenhe. 

Uma vez introduzidos todos os valores, pressione o botão Introduzir. A introdução da laje segue o mesmo 
processo que a introdução de uma ação superficial (ver cap. 10.- Ações superficiais), salvo a direção que 
se define e que neste caso corresponde à direção longitudinal (X) da laje fungiforme. A direção transversal 
(Y) é, logicamente ortogonal à anterior. É importante fixar adequadamente a direção X, já que este critério 
utiliza-se para referenciar as armaduras. 

O perímetro exterior ou das aberturas da laje visualizam-se como linhas de cor azul. Os seus vértices 
visualizam-se como círculos de cor azul. As nervuras para calculo das armaduras visualizam-se como um 
conjunto de linhas de cor verde. 

Transformar uma laje fung. aligeirada em maciça e vice-
versa 

A função Transformar laje fung. alig. em maciça deste menu permite transformar uma laje fungiforme 
aligeirada numa laje maciça e vice-versa. Para esse efeito basta utilizar a função e selecionar a laje a 

transformar, aparecendo então a caixa de diálogo apropriada a cada tipo de laje. 

Para selecionar a laje a transformar não é necessário ter selecionado o plano de trabalho a que esta 
pertence. 

Verificações de geometria 

Ao verificar a geometria da estrutura através da função Geometria>Verificar ou Geometria>Lajes Fung. 

Alig.-Maciças-Fundação>Verificar realizam-se as seguintes verificações: 

■ Ao comprovar que existem barras contidas em lajes fungiformes aligeiradas ou em lajes 
maciças, estas convertem-se em vigas de laje. Se a barra estava pré-dimensionada, a viga de 
laje manterá a seção atribuída. As ações que estejam na barra transformam-se em ações 
sobre o plano a que pertence a laje fungiforme aligeirada ou maciça. 

■ Ao comprovar que não existe viga de laje na interseção duas paredes resistentes com lajes 
fungiformes aligeiradas, lajes maciças ou lajes de fundação, o programa cria uma viga de laje 
nessa interseção. A viga de laje criada não tem dimensionamento, pelo que aparecerá na lista 
de erros da verificação de geometria como viga de laje sem pré-dimensionamento. 

Para evitar um erro de geometria relativamente frequente, ao modificar o posicionamento ou a seção de 
vigas de laje coincidentes, modificam-se conjuntamente ambas as vigas de laje ainda que se tenha 
selecionado só uma delas. 



 

Operações básicas sobre lajes fungiformes aligeiradas e lajes 
maciças 

Para qualquer operação a realizar sobre a laje, é necessário selecioná-la. Para isso, selecione o plano no 
qual se definiu a laje e assinale, com o botão esquerdo do rato, um ponto interior da laje. 

É possível realizar as seguintes operações: 

Operações Descrição  

Eliminar  Permite eliminar uma laje fungiforme aligeirada ou laje maciça. Executa-se a 
função e seleciona-se a laje a eliminar. As vigas de laje e as ações que se 
encontrem dentro da laje fungiforme aligeirada ou laje maciça, eliminam-se 
automaticamente, enquanto que as vigas de laje ou ações que se encontrem 
parcialmente contidas nela, recortam-se para adaptar-se à nova geometria. 

Divisão  A função ...>Dividir permite dividir uma laje em duas (realmente, reduz o 
tamanho da laje existente e cria uma nova no resto da superfície original). O 
processo é o seguinte:  

■ Selecione a laje a dividir. 

■ Assinale com o botão esquerdo do rato os nós dos vértices da laje do plano. 
Aparecerá então a caixa de introdução de lajes na qual deverá introduzir os 
dados correspondentes à nova laje a criar. 

■ Cria-se automaticamente uma viga na linha comum a ambas as lajes. 

União  A função ...>Unir permite unir duas ou mais lajes adjacentes ou com uma zona 
comum numa só. Para isso, basta selecionar, na forma já descrita, as lajes a 
unir. À laje resultante será atribuída a ficha da primeira laje selecionada na 
operação. 

Modificação de dados  A função ...>Modificar modifica a ficha (caso de uma fungiforme aligeirada) ou 
a espessura (caso de uma laje maciça) e/ou as cargas superficiais nessa laje. 
Para isso, selecione a laje desejada e aparecerá uma caixa como a de introdução 
de lajes na qual se podem mudar os dados necessários. Ao introduzir ou 
modificar uma laje maciça, laje fungiforme, laje de escada ou uma laje de 
fundação, aparece uma opção particular para cada laje Indeformável no seu 

plano. 

Ao ativar esta opção, se a laje é horizontal e nas opções de cálculo de esforços 
se selecionou a opção ‘Indeformabilidade de lajes horizontais no seu plano: 

Segundo as opções de cada laje horizontal’, todos os nós situados no seu 
interior movem-se e rodam de forma solidária. Desta forma, é possível indicar 

que algumas das lajes horizontais da estrutura sejam indeformáveis no seu 
plano e outras não o sejam. (No caso de escadas – rampas, esta opção só é 
aplicável aos patins). Sugere-se a consulta do capítulo correspondente às 
opções de cálculo de esforços para mais informação 

Introdução de aberturas A função ...>Introduzir Abertura cria uma abertura no interior de uma laje. 
Para isso, chame a função, selecione a laje, e indique os vértices (com o botão 
direito do rato se são de malha ou com o esquerdo se são nós da estrutura ou 
de um dg, por exemplo) que definem o polígono da abertura. É indiferente o 
sentido (horário ou anti-horário) que utilize. O tamanho mínimo de cada 
abertura de lajes reticulares ou lajes maciças es de 0,5 m2. 



Eliminação de aberturas A função ...>Eliminar Abertura permite eliminar aberturas das lajes, tanto as 
introduzidas no momento da introdução da laje como as introduzidas com a 
função anterior. Para isso, selecione o plano de trabalho em que reside a laje, 
chame a função e assinale, com o botão esquerdo do rato, uma aresta da 
abertura ou aberturas a eliminar. 

Restrições  A função ...>Restrições permite definir o tipo de restrição exterior, que se 
pretende atribuir a uma viga de laje. Para tal, ao selecionar a função aparece o 
cursor para indicar a que vigas de laje, se vai atribuir uma restrição exterior. 

Em seguida aparece uma caixa de diálogo como a da figura. Pode-se definir um 
tipo diferente de restrição para cada viga.  

  

 As possibilidades são as seguintes, e referem-se a eixos gerais: 

LIVRE  Deslocamento no eixo Y e rotações segundo X e Z permitidos. 
Opção por defeito. 

APOIADO  Deslocamento no eixo Y impedido e rotações segundo X e Z 
permitidas. 

ENCASTRADO  Deslocamentos no eixo Y e rotações segundo X e Z impedidos. 

MOLAS  Esta opção permite considerar apoios elásticos como noutras 
funções já conhecidas de , acedendo a uma caixa de 

diálogo como a da direita, onde se podem definir as constantes 
de deslocamento vertical Ky (kN/m) e de rotação horizontal Gx 
e Gz (kN.m/rad). 

  

 A título de informação, para uma laje de espessura entre 25 e 30 cm e vão de 
500 cm, os valores de Gx e Gz compreendidos entre 1E+7 e 1E+8 produzem 



 

condições de bordo entre o apoiado e o encastramento perfeito. A condição de 
ENCASTRADO produz um encastramento perfeito na ligação das nervuras e do 
muro, diminuindo consideravelmente os momentos positivos do vão. Atribuir 
um efeito de mola produz menos momentos negativos e mais positivos, situação 
mais real que a de encastramento perfeito. 

 Nos três primeiros casos é a opção que modela a situação descrita, podendo se 
for necessário restringir alguma das opções livres. É de notar que existem 
opções desativadas como consequência de não se permitir eliminar os graus de 

liberdade Dx, Dz e Gy já que são incógnita de todos os nós de um mesmo grupo. 
Isto é generalizado a todos os nós incluídos num grupo ainda que não 
pertençam a uma laje. 

 Esta função permite calcular estruturas de lajes sem nós, se não houver pilares 
intermédios. 

Copiar ou mover lajes fungiformes aligeiradas e lajes maciças 

É habitual que as estruturas possuam uma planta tipo que se repete, sem nenhuma ou com escassa 
modificação, em vários pisos. A função ...>Copiar... permite copiar uma ou várias lajes, para outro ou 
outros planos paralelos. 

Nesta caixa seleciona-se o plano de origem na coluna da esquerda, o das lajes a copiar na coluna do meio 
e por último, o plano ou planos de destino, que devem ser paralelos ao plano de origem. Quando se 
pressiona Copiar, as lajes selecionadas do plano de origem permanecem. Quando se pressiona Mover, as 

lajes selecionadas do plano de origem são eliminadas. 

Ao copiar ou mover as lajes fungiformes aligeiradas e as lajes maciças, também se copiam, movem ou se 
translacionam as vigas e as ações introduzidas sobre os planos definidos e incluídos totalmente nas lajes 
selecionadas. Se uma ação ou viga de laje pertence ou forma parte de duas lajes, e somente se copia, 
move ou translaciona uma delas, a operação não se realizará. 

 

Deslocar lajes fungiformes aligeiradas e lajes maciças 

A função ...>Translação... permite translacionar lajes a uma determinada distância indicando um vetor de 
translação e um número determinado de cópias. É uma função muito similar à de deslocação de nós (ver 
cap. 9.- Deslocar), ainda que com algumas diferenças. 



 

Para realizar a deslocação, chame a função e selecione a laje ou lajes a translacionar. Nesse momento, 
aparecerá uma caixa como a da figura, a qual tem os seguintes campos: 

Opção Descrição 

Vetor de translação  Definem-se os componentes do vetor de deslocação em eixos gerais. Por 
exemplo, um vetor (0, 285, 0) supõe uma translação vertical (eixo Yp) de 285 
cm. 

Cópias  Define-se o número de vezes que se repetirá a operação de forma automática. 

Copiar Nós  Quando se seleciona esta opção, as vigas de laje e os nós que existirem no plano 
de laje a translacionar, deslocar-se-ão com ela. 

Criar Barras  Quando se seleciona esta opção, criar-se-ão novas barras entre cada nó 
deslocado e o anterior (os pilares que vão de piso a piso). Para poder selecionar 
esta opção deve estar selecionada a anterior a opção Só se existem associada à 
opção Criar Barras. Esta opção permite que ao translacionar apenas se criem as 
barras em que no nó que se translaciona chegue uma barra na direção da 
translação. O caso mais representativo é: uma planta em que existem nós a que 
chegam pilares desde uma planta inferior e outros nós aos quais não chegam 
pilares.Com esta opção consegue-se que ao translacionar esta planta para criar 
uma superior apenas se criem pilares nos nós aos quais chegam pilares do piso 
inferior. 

Se não se seleciona nem a opção Copiar Nós nem a Criar Barras, não se criarão lajes novas, mas 
translaciona-se a laje selecionada juntamente com as vigas de laje e nós situadas nela (desloca-se a laje). 

Ainda que as funções Copiar... e Translação... sejam similares, têm as suas diferenças: 

Copiar  Permite repetir a definição de uma laje noutro plano já criado. Além disso, só se copiam os 
elementos próprios da laje (elementos finitos, vigas de laje e ábacos). 

Translação  Permite criar uma nova laje num plano não existente, permitindo além disso, criar na mesma 
operação os pilares necessários. 

Ao translacionar as lajes fungiformes aligeiradas e as lajes maciças, também se copiam, movem ou 
translacionam as vigas e as ações introduzidas sobre os planos definidos e incluídos totalmente nas lajes 
selecionadas. Se uma ação ou viga de laje pertence ou forma parte de duas lajes e somente se copia, 
move ou translaciona uma delas, a operação não se realizará. 

Outras operações com lajes 

O menu ...>Operações conta com as seguintes funções: 

Funções Descrição  



 

Mover Vértices  Permite mover vértices de lajes fungiformes e maciças. Também permite mover os 
pontos finais das vigas em laje. Como atualmente o vetor de translação definido pode 
não estar no plano ao que pertencem os vértices selecionados, os vértices 
translacionam-se para a projeção (a perpendicular) do vetor definido sobre o plano 
a que pertencem os vértices que se translacionam. Para mover os vários vértices de 
forma simultânea é necessário realizar as seguintes operações: 

■ Selecionar o conjunto de vértices a mover através de uma janela de seleção. 

■ Selecionar o primeiro ponto do vetor de direção através dos meios habituais. 

(normalmente este primeiro ponto coincide com a posição real de algum dos 
vértices e costuma selecionar-se com o botão esquerdo do rato, sendo o segundo 
ponto o ponto de destino do vértice). 

■ Selecionar o segundo ponto do vetor de direção (normalmente este segundo ponto 
coincide com a posição real final dos vértices). 

Mudar Direção  Permite mudar a direção das nervuras de uma laje fungiforme. Para isso, selecione 
a laje e dois pontos que indiquem a nova direção longitudinal X. Recorda-se que é 
importante distinguir a direção longitudinal (X) da transversal (Y), já que esta 
distinção utiliza-se para referenciar a armadura das nervuras nos desenhos. 

Mudar Origem  Permite indicar um ponto pelo qual passe uma das nervuras longitudinais e 
transversais. Para isso, selecione a laje e um ponto que indique a nova origem. Uma 
nova origem implica modificar a modelação da laje, sendo em geral necessário 
proceder em seguida a redefinição dos ábacos para se ajustar à nova posição das 
nervuras. 

Dividir Lado  Permite dividir um dos lados do polígono de uma laje em dois. Também permite 
dividir uma viga em laje em dois. Para isso, selecione a laje ou viga em laje, assinale 
o lado e selecione um ponto de divisão. 

Unir Lado  Permite unir dois ou mais lados do polígono de uma laje ou uma viga em laje. Para 
que a união seja possível, os lados devem ser consecutivos e contíguos. Para utilizar 
a função, selecione a laje e assinale com o botão esquerdo do rato os lados a unir. 

Curvar Lado  Esta função permite transformar um lado de um polígono da laje num arco de 
circunferência. Para isso, selecione a laje e assinale com o botão esquerdo do rato o 
lado a curvar. A partir desse momento, e conforme desloque a seta do rato,  

desenha o arco de circunferência que passa pelos extremos do lado e pela posição 
da seta. Selecione um ponto (com o botão esquerdo do rato se é um nó de estrutura 
ou com o botão direito se é da malha) pelo qual deseje que passe o arco. 

  

 não permite lados realmente curvos, pelo que é necessário transformar o 

arco de circunferência numa poligonal. Para isso, aparece uma caixa como a da figura 
na qual se indica o número de troços a simular. Quando se seleciona Automático a 
poligonal terá tantos vértices como a curva corte as nervuras da laje. 



Introduzir viga de laje perpendicular a outra por um ponto 

A função Geometria > Lajes Fung. Alig.- Maciças - Fundação > Vigas de laje > Introduzir Perpendicular 

por Ponto permite introduzir uma viga de laje interior perpendicular a outra e que passe por um ponto de 
forma similar à função homónima de barras. 

Nó por interseção de vigas de laje 

A função Geometria > Nó > Por interseção permite selecionar também vigas de laje (interiores ou do 
bordo) de lajes nervuradas e maciças. 

Opções de desenho 

Através do menu Geometria>Laje Fung.Alig-Maciças-Fundação>Desenhar é possível indicar se deseja 
visualizar no ecrã os seguintes dados: 

Opções Descrição  

Origem  Símbolo que indica um ponto por onde passa uma nervura em cada direção e a 
direção X das nervuras. 

Nome  Quadro que indica o nome da laje e a sua ficha (se for fungiforme aligeirada) ou 
altura (se for uma maciça). 

Desenhar modelação Permite, como a sua função homónima do menu Geometria > Paredes Resistentes 

> Desenhar, definir se se desenha ou não a modelação em elementos finitos das 
lajes fungiformes aligeiradas, lajes maciças e escadas. É uma função independente 
da de paredes resistentes, ou seja: pode desenhar-se a modelação de fungiformes 
aligeiradas, lajes maciças e escadas e não faze-lo nas paredes resistentes. 

Numerar nodos Permite, como sua homónima do menu Geometria > Paredes Resistentes > 

Desenhar, definir se se desenham ou não os números dos nodos dos elementos 
finitos. Porém, tal como no caso anterior, são funções independentes. 

Tenha em conta que o desenho da modelação e o das nervuras e ábacos é independente, pelo que pode 
ativar um, o outro, os dois ou nenhum deles. Recorde que agora as nervuras (e seus pontos de interseção) 
só têm influência para o cálculo da armadura, porém não podem selecionar-se para obter deslocamentos 
ou esforços neles, devendo consultar-se nos nodos da modelação em elementos finitos. 

Introdução de vigas de laje 

Mediante o menu ...>Vigas de Laje é possível introduzir ou eliminar vigas de laje, interiores, assim como 
fixar-lhes um determinado posicionamento. Ter em conta o indicado em capítulo 23 apartado Vigas de laje 
sobre o que  entende por vigas de laje. 

A função ...>Introduzir Interior tem a mesma funcionalidade que a Geometria>Barra>Por Dois Nós, salvo 
que é necessário ter selecionado um plano de trabalho. É possível selecionar com o botão esquerdo do 
rato, tantos nós da estrutura como vértices dos polígonos de lajes. 

A função ...>Eliminar Interior tem a mesma funcionalidade que a Geometria>Barra> Eliminar. 

A função ...> Dar Nome… permite atribuir um nome a cada uma das vigas de laje. 



 

 
Ao selecionar a opção Igual nome para todas as vigas de um piso de um pórtico e renomear uma viga de 
laje, esse nome atribui-se também ao resto das vigas de laje situadas no seu pórtico e planta. 

A função ...>Posicionamento... tem a mesma funcionalidade que a de Geometria>Barra 

>Posicionamento..., salvo o facto de a face superior da viga de laje ter de estar sempre contida no plano 
de trabalho no qual se define a laje. 

Girar a seção transversal das vigas 

É possível definir o ângulo de rotação das vigas comuns entre dois ou mais planos de lajes. Através da 
função Geometria>Lajes Fung.alig.-Maciças-Fundação>Vigas de laje>Girar. e introduz-se o seu ângulo 
de rotação. É possível definir a rotação paralela ao eixo Yg, colocá-lo perpendicular ao plano que se 
selecione ou paralelo à bissectriz entre os dois planos que se indiquem. 

Para poder definir a rotação destas vigas é necessário que a estrutura esteja modelizada (função 
Cálculo>Esforços>Cálculo da Modelação). 

 

A função Girar Paralelo a Yg gira a seção das vigas selecionadas segundo uma direção paralela ao eixo 
Yg, similar a função Seções>Girar>Paralelo a Yg utilizada para barras, mas aplicada neste caso sobre 
vigas de laje. 

Introdução de ábacos 

Ao finalizar o processo de introdução de lajes fungiformes aligeiradas, lajes maciças ou lajes de fundação, 
o programa permite introduzir na mesma função os ábacos desse plano de forma automática, tal como se 
executasse o comando Lajes Fung.Alig.>Maciças>Fundação >Ábacos>Automáticos.... 



 

O menu ...>Ábacos permite a introdução, manual ou automática, dos ábacos necessários numa laje 
fungiforme aligeirada ou maciça. Também permite modificar as dimensões dos ábacos já introduzidos, ou 
a sua eliminação. 

Ao introduzir um ábaco, o programa dimensiona-o automaticamente dependendo de pertencer a uma laje 
fungiforme aligeirada ou a uma laje maciça. Se o ábaco pertence a uma laje fungiforme aligeirada, o seu 
tamanho é função da distância aos pilares mais próximos. A sua dimensão é, a cada um dos quatro lados 
de um pilar, um sexto da distância média ao pilar mais próximo nessa direção. Se o ábaco pertence a uma 
laje maciça, o seu dimensionamento realiza-se de forma que a distância entre a face do pilar e o bordo do 
ábaco seja de 4 vezes a altura útil da laje, arredondada por cima à nervura mais próxima. 

No caso de uma laje fungiforme aligeirada, e dependendo da ficha selecionada (na qual se indicam as 
possíveis subdivisões de um molde em ambas as direções) os vértices do ábaco coincidirão com os pontos 
de interseção de nervuras ou situar-se-ão a 1/2 ou 1/3 da distância entre nervuras de ditos pontos. A 
definição de ábacos utilizando subdivisões 1/2 ou 1/3, gera maior número de nós e barras. Além disso, o 
programa determina que a distância entre a face do pilar e o bordo de cada ábaco seja ao menos 1.5d, 
sendo d a altura útil. 

No caso de uma laje maciça, os vértices coincidirão sempre com a reticula de nervuras. No entanto, se 
deseja que o ábaco não coincida com essa reticula, utilize as funções de Mover Vértice e Mover Lado com 
a malha desbloqueada. 

Introdução manual. Ábacos>Introduzir 

Mediante esta função indica-se em que posição se deseja introduzir um ábaco. Para isso, deve-se selecionar 
previamente o plano de trabalho no qual se definiu a laje. Uma vez selecionada a função, assinale da forma 
habitual os nós da estrutura interiores a uma laje nos quais deseja introduzir um ábaco. 



 

 

Variável Descrição 

Fixar como percentagem da distância entre pilares  

 Permite estabelecer uma percentagem da distância média entre pilares para o cálculo 
do lado do ábaco.  

Fixar dimensão Permite definir os lados mínimo e máximo que vão ter os ábacos dos níveis 
selecionados  

Fixar distância mínima à face do pilar  

 Permite fixar a distância mínima do ábaco à face do pilar como um múltiplo da altura 
útil da laje. 

Ábacos ressaltados  (capiteis) Permite estabelecer a altura total que vão ter todos os ábacos dos níveis 
selecionados. 

Introdução automática. Ábacos>Automáticos... 

Esta função permite introduzir, numa só operação, todos os ábacos de todas as lajes de uma estrutura. 
Ao selecionar a função aparecerá uma caixa, na qual se indicam os planos nos quais se deseja calcular os 
seus ábacos. Assinale com o botão esquerdo do rato os planos desejados e pressione o botão Calcular. 

Mover um vértice de um ábaco. Ábacos>Mover Vértice 

Esta função permite mover um ou mais vértices de um ábaco. Para isso, deve selecionar-se previamente 
o plano de trabalho no qual definiu a laje. Para mover um vértice, assinale-o com o botão esquerdo do 
rato. A partir desse momento, o ábaco deforma-se acompanhando o movimento da seta do rato. Selecione 
com o botão direito do rato a nova posição do vértice. 

Da mesma forma que na introdução de um ábaco, dependendo da ficha selecionada (na qual se indicam 
as possíveis subdivisões de um molde em ambas as direções) os vértices do ábaco deverão coincidir com 
os pontos de interseção das nervuras ou situar-se a 1/2 ou 1/3 da distância entre os nervuras desse ponto. 



Mover um lado do ábaco. Ábacos>Mover Lado 

Esta função permite mover um dos lados de um ábaco. Tem a mesma funcionalidade que Mover Vértice, 
salvo quando se deve selecionar o lado a mover e posteriormente um ponto (com o botão direito) pelo 
qual se deseja que passe o lado. Esta função, em geral, é mais útil que a anterior (mover vértice) já que 
conserva a direção dos lados do ábaco. 

Eliminar ábacos. Ábacos>Eliminar. 

Mediante esta função eliminam-se (apagam-se) ábacos. Para isso, basta assinalar com o botão esquerdo 
do rato no interior do ábaco a eliminar. 

Modificar a altura de um ábaco: Ábacos>Altura … 

Esta função permite introduzir ábacos de altura superior à da laje maciça ou laje fung. aligeirada em que 
se encontram. 

 

Para definir o valor da altura do ábaco recorre-se a Geometria>Lajes Fung. Alig.-Maciças-Fundação> 

Ábacos>Altura… e introduz-se o valor em centímetros da altura selecionada no ábaco com o botão 
esquerdo do rato, produzindo-se uma saliência nesse ábaco. O programa permite uma seleção múltipla 
através de uma janela de vários ábacos em uma única operação. 

Quando um ábaco pertence a várias lajes, não se pode atribuir uma altura menor que a menor altura das 
lajes às quais pertence. 

Converter barras em vigas de laje 

A função Lajes Fung.Alig.>Maciças>Fundação>Vigas de laje>Fazer Viga de laje transforma em vigas de 
laje interiores as barras incluídas dentro de uma laje fungiforme aligeirada, laje maciça ou laje de fundação. 
Se a barra possui ações introduzidas criam-se ações em planos do tipo linear ou pontual. Se a barra tem 
pré-dimensionamento atribuído, a viga de laje passa a ter um pré-dimensionamento de seção igual à que 

teria a barra. 

Lajes fungiformes aligeiradas e lajes maciças. Ações 

Além das ações em toda a superfície da laje que se introduzem no momento da sua definição, também é 
possível definir ações superficiais, contínuas, pontuais ou momentos em qualquer posição de uma laje 
fungiforme aligeirada ou laje maciça. Inclui-se a possibilidade de uma mesma ação contínua ou superficial 
poder definir-se sobre uma laje fungiforme aligeirada e uma laje maciça. 

Comenta-se a seguir a forma de introduzir a alternância de sobrecargas e sobrecargas não simultâneas no 
espaço e no tempo (ações móveis). 



 

Alternância de sobrecargas 

Para considerar esta possibilidade as sobrecargas têm de ser introduzidas nas hipóteses de ações variáveis 
(1/2 e 9/10 para a versão portuguesa e 1/2, 7/8 e 9/10 para a versão espanhola). 

Mediante as funções Ações em Plano podem-se introduzir nestas hipóteses, por pares, considerações de 
alternância em vãos pares e ímpares. Ou seja, uns panos de laje ou vãos terão a ação atribuída na hipótese 
1 e os contíguos a mesma ação mas na hipótese 2, e assim sucessivamente. O mesmo pode ser feito com 
os outros pares de hipóteses. Recorda-se que estes pares de hipóteses (1/2 e 9/10) não se combinam 
entre si, e deve-se ver o capítulo 5 do Manual de Instruções onde se descrevem as combinações de ações 
que o  tem em conta para o cálculo de esforços. 

Sobrecargas não simultâneas no espaço e no tempo 

Para considerar este tipo de ação na laje há que utilizar as hipóteses de ações móveis (11 a 20). Ou seja, 
qualquer Ação em Plano de igual valor mas introduzida em diferente posição e na hipótese de ação entre 
11 e 20 modela o efeito produzido por uma ação que se desloca. 

Lajes fungiformes aligeiradas. Pré-Ensaio 

O cálculo de uma estrutura com lajes fungiformes aligeiradas pode levar muito tempo de cálculo por parte 
do programa, pelo que é fundamental poder realizar uma avaliação ou pré-ensaio antes do cálculo global. 

Os aspetos mais importantes a ter em conta numa laje fungiforme aligeirada são as ações atuantes e as 
distâncias médias entre pilares. Em função da referida avaliação deve-se propor uma determinada altura 
de laje e umas determinadas dimensões de ábacos. 

 permite, mediante a função Geometria>Lajes Fung. Alig.-Maciças-Fundação>Pré-ensaio, e depois 

de introduzir a geometria e as ações, realizar um pré-ensaio das lajes fungiformes aligeiradas que permite 
prever: 

■ A necessidade de aumentar a altura da laje devido ao esgotamento do betão por 
punçoamento. Esta mensagem aparecerá quando se satisfaz que 

md

cv
m

Q

ddbaf
L



++


15.1

)2(6

 

■ A necessidade de aumentar a altura da laje quando não se deseja impor uma armadura de 
punçoamento nos ábacos. Esta mensagem aparecerá quando se satisfaz que 
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■ A necessidade de aumentar o tamanho de ábacos quando não se deseja armadura transversal 
(estribos) nas nervuras. Esta mensagem aparecerá quando se satisfaz que 
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As fórmulas indicadas referem-se a ábacos interiores com pilares de seção retangular. Para o resto dos 
casos, realizam-se as modificações oportunas. O significado dos diferentes dados é o seguinte: 

Lm  Distância quadrática média. É a raiz quadrada de um quarto das distâncias aos pilares mais 
próximos nas direções X e Y da laje. 

fcv  Resistência ao esforço transverso do betão. 

a,b  Lados do pilar. 

d  Altura útil do ábaco. 

Qmd  A ação aumentada da zona aligeirada por uma unidade de superfície. É a ação (ação permanente 
mais sobrecargas) superficial média existente na laje tendo em conta o diferente peso próprio da 
zona aligeirada (nervuras) e maciços (ábacos). 

Qalig  Ação aumentada da zona aligeirada por unidade de superfície. 

Cx,Cy  Dimensões do ábaco. 

N Número de nervuras que incidem no ábaco. 

bw  Largura da nervura à altura de um quarto da altura útil. 

Atribuição de fichas de lajes fungiformes aligeiradas 

Ao introduzir uma laje fungiforme aligeirada nova indica-se, entre outras coisas, a ficha de laje fungiforme 
a atribuir (ver cap. 23.- Introdução de lajes fungiformes aligeiradas e maciças). Posteriormente é possível 
modificar a ficha atribuída mediante a função Geometria>Lajes Fung. Alig.-Maciças> Fichas.... 

 

■ Mediante os comandos Atribuir e Definir... do menu Seções>Lajes Fung. Alig.-Maciças-

Fundação é possível também atribuir uma nova ficha a uma laje já introduzida: 

■ Mediante o comando Definir... seleciona a ficha a atribuir. Ao selecionar este comando aparece 
uma caixa de diálogo como a da figura na qual se seleciona a série (o fabricante) e a ficha 



 

desejadas. Nela existe um botão Procurar... que permite selecionar a série e ficha entre as 
armazenadas no disco rígido. 

 

■ Com o comando Atribuir>> assinala-se, com o botão esquerdo do rato, no interior da laje. 

Criação de fichas de lajes fungiformes aligeiradas 

 é fornecido com uma biblioteca de lajes fungiformes aligeiradas comerciais, com as quais se 

trabalha na maioria dos casos. Não obstante, mediante o comando Seções>Lajes Fung.Alig.>Fichas... 
possibilita-se a introdução de novas séries e fichas de lajes fungiformes aligeiradas que ampliem a 
biblioteca fornecida (no ponto cap. 23.- Elementos de uma laje fungiforme aligeirada explica-se a 
organização da base de dados de lajes fungiformes aligeiradas). 

 

Limitações das dimensões das nervuras. 

A sua largura mínima deve ser: 

7cm; d/4 sendo d a altura do bloco aligeirante ou molde 

A lâmina de compressão (u) deve ser u3 cm. 

Quando se utilizam moldes recuperáveis, a capa de compressão deve ser: 

ux/10 sendo x a largura da parte horizontal do molde. 

Se as nervuras carecem de estribos, 

d80 cm sendo d a altura útil da laje 

a100 cm sendo a a distância entre nervuras 

a8b sendo b a largura mínima da nervura. 

Ao selecionar este comando, aparece uma caixa de diálogo como a da figura. para criar uma nova série, 
introduza um novo nome na quadrícula Série e pressione o botão Vários... para introduzir as características 
da série. Posteriormente crie os moldes e fichas da série introduzindo o seu nome nas quadrículas Molde 
e Ficha e pressionando o botão ... correspondente. 



Dentro da caixa de diálogo Criar/Modificar Fichas da função Seções>Lajes Fung.Alig.-Maciças-

Fundação>Fichas... dispõe da opção Eliminar que permite eliminar ficheiros de fichas de lajes fungiformes 
aligeiradas. 

Características da série 

Ao pressionar o botão Vários... aparece uma caixa de diálogo como a da figura na qual se introduzem os 
seguintes dados: 

 

 

Descrição  Nome do fabricante da laje fungiforme aligeirada. 

Constantes Introduzem-se o módulo de Young, o coeficiente de Poisson e o coeficiente de dilatação 

térmica do betão a introduzir na laje fung.aligeirada. 

Recalcular de acordo com o material e a regulamentação 

  Permite recalcular o módulo de Young e de Poisson em função da regulamentação e 
resistência do material definido nesse momento. 

Introdução de moldes 

Indicar um novo nome do molde (com um máximo de quatro caracteres de extensão) e pressionar o botão 
... situado à sua direita, aparece uma caixa de diálogo como a da figura na qual se indicam os seguintes 
dados: 

 



 

Dimensões  Em milímetros do molde ou bloco aligeirante. Como se vê na figura, o molde modela-se 
mediante uma poligonal de 10 vértices. A dimensão "f" representa a distância mínima 
entre eixos de nervuras para este molde. 

Forma  Do molde. O molde pode ser de planta quadrada ou retângular. 

Tipo  De molde: recuperável ou perdido. 

Volume  Expresso em litros. Este dados permitem calcular o volume de betão necessário. 

Uma vez realizada a introdução dos dados, é possível realizar as seguintes operações mediante os botões 

existentes na caixa: 

Aceitar  Permite armazenar o molde introduzido. 

Eliminar  Apaga do ficheiro o molde editado. 

Anterior  Desfaz as mudanças feitas e seleciona o molde anterior. 

Seguinte  Desfaz as mudanças realizadas e seleciona o molde seguinte. 

Cancelar  Fecha esta caixa de diálogo. 

O material dos blocos perdidos em lajes fungiformes aligeiradas pode ser: 

■ Cerâmica 

■ Betão ou argamassa 

■ Poliestireno 

■ Outros 

Esta opção tem incidência no cálculo das lajes fungiformes aligeiradas em dois aspetos: 

■ A mínima espessura da capa de compressão (ou laje superior) permitida por cada normativa, 
que em general será menor no caso de blocos cerâmicos, de betão ou argamassa. 

■ A resistência ao fogo da laje definida em cada normativa, que geralmente será maior no caso 
de blocos cerâmicos, de betão ou argamassa. 

 

Introdução de fichas 

Indicar um novo nome de ficha (com um máximo de quatro caracteres de extensão) e pressionar o botão 
... situado à direita. Aparece uma caixa de diálogo como a da figura na qual se indicam os seguintes dados: 



 

Molde  A utilizar nesta ficha. O botão situado à sua direita permite escolher um dos moldes já 
introduzidos. 

Separação  Em centímetros entre nervuras da laje em ambas as direções. A separação deverá ser 
maior ou igual à indicada no molde como distância mínima entre nervuras. 

Altura total  Da laje em centímetros. 

Subdivisões  Do molde em ambas as direções. Indica-se quando se permitem subdivisões da grelha 
da laje fungiforme a 1/2 ou 1/3 da distância entre nervuras. Estas opções afetam as 
posições válidas dos vértices dos moldes. Não costuma ser habitual no caso dos moldes 
recuperáveis, mas sim quando o elemento aligeirante é perdido e é formado por várias 
peças. 

Esta caixa de diálogo conta com os botões Aceitar, Eliminar, Anterior, Seguinte e Cancelar, com o mesmo 
significado que os seus homónimos da caixa de introdução de moldes. 

Os botões Perfil X... e Perfil Y... permitem obter (e no seu caso, modificar) as características geométricas 
e mecânicas das nervuras desta ficha em ambas as direções. Estas características são calculadas 
automaticamente por  em função dos dados geométricos do molde e da ficha introduzidos. 

Esses dados aparecem numa caixa de diálogo como a da figura, que permite, quando se desejar, a sua 
modificação. Para isso, uma vez pressionados estes botões aparece uma caixa de diálogo, bastando 
modificar o valor desejado e pressionar o botão Aceitar. A caixa apresenta aspeto similar à dos perfis (ver 
cap 11.- Características de cada perfil), exceto que não aparecem os dados não utilizados no cálculo de 
lajes fungiformes aligeiradas. Para ver o significado de cada dado, ver cap 5.- Características geométricas 

e mecânicas dos perfis. 

Modificação das características das lajes maciças 

Mediante o comando Seções>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação>Maciças: Características é possível 

modificar as características mecânicas das lajes maciças. 



 

 

Ao selecionar esse comando, aparecerá uma caixa de diálogo como a da figura, na qual se indica: 

Módulo de Young É o módulo de elasticidade longitudinal do betão. O seu valor habitual, 
para o cálculo de esforços, é de 295.700 Kg/cm2, 29 GPa para o B25 ou 
30GPa para o C30/37 por exemplo. 

Coeficiente de Poisson  É o coeficiente de elasticidade transversal do betão. O seu valor teórico 
é 0,20; ainda que autores como Jiménez Montoya sugiram um valor de 
0,15 no caso particular de lajes maciças. 

Coeficiente de dilatação térmica  O seu valor habitual para betão é 0,00001. 

Recalcular de acordo com o material e a regulamentação 

  Permite recalcular o módulo de Young e de Poisson em função da 
regulamentação e resistência do material definido nesse momento. 

Atribuição de fichas ou seções às vigas de laje  

Como se indica em cap. 23.- Vigas de laje, podem-se definir dois tipos de vigas de laje: com ficha pré-

definida ou com seção atribuída. Uma viga de laje com ficha pré-definida é uma viga de betão armado 
com uma determinada seção e armadura. Os diferentes tipos de viga de laje com ficha pré-definida são 
armazenados numa biblioteca de vigas de laje. Uma viga de laje com seção atribuída possuirá uma 
determinada seção, mas não uma armadura pré-definida. Através das funções Atribuir e Definir... do menu 
Seções>Lajes Fung. Alig.-Maciças-Fundação>Vigas de Laje é possível atribuir uma ficha da biblioteca ou 
uma seção a uma viga de laje introduzida. Ao selecionar o comando Definir... aparece uma caixa de diálogo 
como a da figura na qual se indica o tipo de viga de laje desejada. Ao selecionar uma viga de laje de ficha 
pré-definida, apareça sob o seu nome, a respetiva armadura. 

 



Pode-se optar por definir uma viga de laje com ficha pré-definida (Ficha pré-definida) ou uma viga de laje 
com seção atribuída (Seção). 

O nome da ficha de viga de laje pode teclar-se diretamente no campo ou procurado na base de dados 
existente, de fichas de vigas de laje, através do botão Procurar... 

Carregando neste botão aparecerão as fichas de vigas de laje existentes na base de dados, na forma de 
listagem, sendo mais simples selecionar uma delas, visualizando as suas características e armaduras, sem 
necessidade de consultar a base de dados. 

 

Se selecionou Seção, poderá escolher a série e perfil desejados da mesma forma como se seleciona uma 
seção para uma barra mediante o comando Seções> Definir... 

Com o comando Atribuir ou o botão Atribuir... desta caixa assinala-se a viga ou vigas de laje às quais se 
pretende atribuir a ficha ou seção. 

É possível atribuir seções a vigas de laje exteriores ou interiores com as mesmas funções que se utilizam 
para barras, ou seja, Seções>Atribuir... e Seções>Definir.... 

Armadura de vigas de laje com seção atribuída 

A armadura das vigas de laje com seção atribuída realiza-se mediante a função Cálculo> Armaduras de 

barras>Calcular . O programa considera as opções de armadura existentes na caixa de opções 
Cálculo>Armaduras de barras>Opções>Gerais... É possível atribuir opções particulares de armaduras a 
vigas de laje. Para que uma viga de laje tenha opções particulares de armadura, deve pertencer a um 
conjunto, sobre o qual deve definir estas opções. Através da função Geometria>Conjunto>Definir... 
adiciona-se a viga de laje a um conjunto, para posteriormente através da função Cálculo>Armadura de 

Barras>Opções> Atribuir... atribuir opções particulares ao conjunto. 



 

Os materiais que se consideram no cálculo das armaduras das vigas de laje com seção atribuída são os 
indicados na caixa de diálogo de Cálculo>Armaduras de barras>Materiais.... Se estes materiais não 
coincidirem com os existentes na caixa Cálculo>Lajes Fung. Aligeiradas>Materiais.. ou Cálculo>Lajes 

Maciças>Materiais... , o programa chamará à atenção para esta situação e têm-se que compatibilizar 
(igualar) os respetivos materiais das vigas com os das lajes ou vice-versa. 

A armadura das vigas de laje com seção atribuída obtém-se agrupada por pórticos ou por vigas 
independentes da mesma forma que a armadura das vigas da estrutura. 

As funções Cálculo>Armaduras de barras>Gráfico Erros... e Cálculo>Armaduras de barras >Listar Erros... 

permitem visualizar e imprimir os erros produzidos nas vigas de laje com seção atribuída durante o 
processo de cálculo da armadura. 

No cálculo da armadura transversal (estribos) das vigas de laje com seção atribuída, o programa considera 
até três separações distintas de estribos. Para a consideração do esforço transverso existente na zona 
próxima aos pilares, o programa calcula em cada extremo o esforço transverso existente a uma distância 
igual a d da face do pilar inferior. Dado que o programa considera as ações sobre as lajes fungiformes 
aligeiradas e sobre as lajes maciças como ações aplicadas nos nós, para obter este valor do esforço 
transverso realiza-se uma interpolação linear entre o valor de esforço transverso existente no topo do pilar 
e a média aritmética dos valores de esforço transverso existentes num lado e noutro de cada segmento 
da viga de laje, de acordo com o seguinte gráfico: 

 

Criação de fichas de vigas de lajes 

Mediante o comando Fichas... do submenu Seções>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação> Vigas de Laje é 
possível ampliar ou modificar a biblioteca de vigas do programa. Ao selecionar este comando aparece uma 
caixa de diálogo como a da figura, na qual se indicam os seguintes dados: 

 

Nome  Da ficha de viga de laje, com um máximo de quatro caracteres. O nome da ficha de 
viga de laje pode teclar-se diretamente no campo ou procurado na base de dados 



existente, de fichas de vigas de laje, através do botão “Procurar...”Carregando neste 
botão aparecerão as fichas de vigas de laje existentes na base de dados, na forma 
de listagem, sendo mais simples selecionar uma delas, visualizando as suas 
características e armaduras. 

1  

Série e Perfil  Da biblioteca de perfis a atribuir a esta ficha. Poder-se-ão atribuir perfis pertencentes 
a barras de betão de seção retângula ou em T. À sua direita existe um botão 
Procurar... que permite selecionar a série e perfil de entre as armazenadas no disco 
rígido. Os dados de dimensões e características mecânicas (inércias, áreas, etc.) da 
viga de laje serão tomados do perfil associado. Recorde que os perfis em T, ao ser-
lhes aplicado um posicionamento adequado, transformam-se em perfis em L. 

Armadura longitudinal e transversal  

 Da viga de laje, que é constante em todo o seu comprimento. Indica-se o número 
de varões e o seu diâmetro superior e inferior, e o número de ramos verticais e 
horizontais dos estribos, com o seu diâmetro e separação. Permite-se a introdução 
da armadura de alma, o que ajuda a solucionar muitos casos de torção e de distância 
entre armaduras superiores e inferiores. 

Cálculo de lajes fungiformes aligeiradas e maciças 

Neste ponto estuda-se o cálculo da armadura das lajes levado a cabo por . O cálculo dos esforços 

originados nas nervuras, vigas de laje e ábacos realiza-se na integra com o resto da estrutura numa fase 
anterior (ver capítulo 12.- Cálculo). 

Considerações sobre o cálculo 

Foi realizada a modelação das lajes por elementos finitos com malha adaptativa.  



 

O programa realiza o cálculo da armadura das lajes fungiformes aligeiradas e das lajes maciças seguindo 
as seguintes diretrizes: 

Cálculo sem indeformabilidade 

Quando se realiza o cálculo de lajes fung. aligeiradas e de lajes maciças sem a opção de indeformabilidade, 
o programa comprova a laje com os esforços de tração e de compressão que existam em cada ponto da 
seção das nervuras. 

Comprovação ao punçoamento 

Realiza-se a comprovação ao punçoamento com as seguintes ressalvas. A orientação do pilar (indicada 
pelo seu eixo Yp) poderá ser diferente da das nervuras da laje. Além disso, aceita-se a possibilidade de 
que os pilares sejam de seção circular. Um mesmo pilar-ábaco pode pertencer a duas ou mais lajes 
adjacentes, se bem que, um ábaco que pertença a ambos os tipos de laje será calculado ao calcular a laje 
fungiforme aligeirada. 

Não se considera a influência de pilares alargados. Não se considera a influência de aberturas próximas 
dos pilares, mas o programa invalida completamente os lados do perímetro crítico perto das aberturas. 

Descartam-se os lados do perímetro crítico, cuja distância ao bordo do ábaco ou da laje, seja inferior a 5 
vezes a altura útil da laje. As aberturas da laje também se consideram como bordos para este efeito. Para 
isso escolhem-se três pontos do lado (o central e seus dois extremos) e se dois ou três deles distarem 
menos dessa distância, 5d, ao bordo do ábaco ou laje, descarta-se o lado para o cálculo do perímetro 

crítico. 

Comprova-se a necessidade ou não de armadura de punçoamento num perímetro crítico à distância do 
bordo do pilar 4 vezes a altura útil da laje (esta exigência está baseada no código modelo CEB-FIP 1990). 

■ Critérios Gerais de Armaduras 

Os critérios considerados na armadura de lajes seguem as especificações gerais das várias normativas. 
Não se tem em conta a flexão lateral (flexão no plano da laje) no cálculo da armadura. 

■ Cálculo da Armadura Longitudinal 

Considerou-se um diagrama retângular de resposta das seções, semelhante ao diagrama parábola-
retângulo e limitando a profundidade da fibra neutra à altura útil (domínio de deformação de 1 a 4, 
inclusive). A armadura calcula-se para as nervuras definidas nas opções de lajes.  

Regulamentação portuguesa REBAP: de 

Consideram-se os critérios do Art. 54. 

Não se considera a incidência de apoios alargados. 

Não se considera a incidência de aberturas próximas dos pilares.  

■ CRITÉRIOS GERAIS DE ARMADURA 

Os critérios considerados na armadura das lajes fungiformes seguem as especificações regulamentares 
do REBAP. 

Não se utilizam varões de diâmetro superior à décima parte da altura total da laje fungiforme nem de 
diâmetro superior a 25 mm. 

Não se tem em conta a flexão lateral (flexão no plano da laje) no cálculo das armaduras. 

■ CÁLCULO DA ARMADURA LONGITUDINAL 



Considerou-se um diagrama retângular de resposta das seções, semelhante ao diagrama parábola - 
retângulo e limitando a profundidade da fibra neutra à altura útil (ou seja, domínios de deformação de 
1 a 4, inclusive). No caso de lajes fungiformes aligeiradas, a armadura calcula-se por nervuras. No caso 
de lajes maciças, a armadura calcula-se com a mesma discretização realizada para o cálculo de 
esforços: em bandas de largura fixa às quais se denominará nervuras, pela sua semelhança com as 
nervuras de uma laje fungiforme aligeirada. 

Excentricidade do punçoamento 

O punçoamento estuda as tensões tangenciais que se produzem na transmissão das ações de lajes 
fungiformes aligeiradas e de lajes maciças aos pilares. A resultante destas tensões não passa geralmente 
pelo centro de gravidade do pilar: existe um determinado momento transmitido ao pilar, o que equivale a 
considerar que as tensões tangenciais de punçoamento não são constantes ao redor do pilar, mas que 
existe um máximo e um mínimo e portanto uma determinada excentricidade da resultante. 

Todas as regulamentações consideram este fenómeno de diferente forma, e o programa  também 

em função da regulamentação selecionada, porém, as regulamentações sempre reduzem a resistência ao 
punçoamento conforme aumenta esta excentricidade. 

 inclui uma opção que permite não ter em conta esta excentricidade e considerar que a tensão 

tangencial de punçoamento é constante ao redor dos pilares, e é obtida considerando exclusivamente a 
ação vertical centrada. A opção denomina-se Considerar a excentricidade na comprovação de 
punçoamento. Assinalamos que a não consideração da excentricidade é uma opção que não verifica os 
regulamentos, tendo sido incluída apenas para permitir aos utilizadores compararem valores obtidos com 
o , com valores calculados manualmente em projetos antigos. 

Armadura Base Longitudinal (só para lajes maciças) 

Em toda a superfície da laje maciça coloca-se uma armadura longitudinal na zona inferior, sendo opcional 
na zona superior, em ambas direções. Estará constituída por varões ou redes electro soldadas de um 
mesmo diâmetro e separação (ainda que possam ser diferentes para cada face e direção). 

O valor mínimo total em cada direção (repartindo-a como 40% em superior e 60% em inferior se existe 
armadura base superior e inferior; ou como 100% em inferior no caso de existir só armadura base inferior) 
é, expressa em permilagem da área da seção da laje maciça (art. 38.3 de EH-91): 

Esta armadura base, além de armadura de distribuição, considera-se no cálculo dos reforços (tanto como 
armadura de tração como de compressão). 

Armadura longitudinal das nervuras (EH-91 / REBAP) 

A armadura longitudinal das nervuras dispõe-se exclusivamente numa camada de varões, respeitando-se 
a limitação regulamentar sobre a distância entre eles: 2 cm para varões de diâmetro menor a 20 mm e 
um diâmetro para os restantes. Não se consideram grupos de varões. É necessária armadura de tração, 
esta cumprirá o art. 38.1 de EH-91: se Us < 0,04·Uc, multiplicar As por 1,5-12,5·Us/Uc. 

A armadura longitudinal da nervura existente na seção limite nervura-ábaco, prolonga-se em todo o 
comprimento do ábaco. Desta forma, não se produzem cortes de varões no interior dos ábacos. 

Coloca-se, pelo menos, uma armadura constituída por varões cuja separação seja no máximo a máxima 
permitida pelas respetivas regulamentações (25 cm ou duas vezes a altura da laje maciça, segundo a EH-
91; 35 cm ou vez e meia a altura da laje maciça, segundo o REBAP) e com um valor, em cm²/m, de pelo 



 

menos 0,025·d, sendo d a altura útil da laje em centímetros. O comprimento desses varões será de pelo 
menos 2 vezes a altura de laje. Esta armadura não será necessária se a laje dispõe de uma armadura base 
superior. Esta armadura poderia também substituir-se pela armadura transversal das vigas de laje na 
bordadura, no entanto o programa não realiza esta substituição de forma automática. 

Armadura Transversal das Nervuras 

A armadura transversal das nervuras é opcional (Ver cap. 23.- Armadura de Vigas de Laje com Seção 

Atribuída). Se não se deseja este tipo de armadura, devem-se satisfazer as limitações de dimensões 
indicadas no ponto cap. 23.- Criação de fichas de lajes fungiformes aligeiradas.  

Nas lajes maciças, não se considera armadura transversal (estribos) nas nervuras. Se o betão não for 
suficiente para resistir ao esforço transverso e se necessitar por cálculo, o programa indica-o mediante 
uma mensagem de erro. 

No caso em que seja necessária armadura transversal, satisfazem-se as separações mínimas impostas pelo 
REBAP. A armadura transversal realiza-se mediante estribos ortogonais à diretriz da nervura. Os ramos 
laterais tomam a inclinação relativamente à horizontal g inicial dos paramentos laterais da nervura (a 
inclinação do lado inferior do polígono que define a geometria da nervura). Em cada barra da reticula, a 
armadura transversal é constante. 

Cumpre-se que a contribuição da armadura transversal à resistência do esforço transverso, Vsu, é: 

 = ))(9,0( gsendfAV ydSSU  

com 

 Somatório. 

SA
 Seção, por unidade de comprimento, segundo um plano horizontal, das armaduras transversais que 

atravessam o plano. 

ydf
 Resistência de cálculo da armadura transversal, não superior a 400 MPa. 

d   altura útil. 

A largura eficaz, bw, é: 

A largura mínima da nervura se a seção considerada é solicitada com momentos positivos. 

A largura da nervura, a uma altura desde o bordo inferior do mesmo d/4, se a seção é solicitada com 
momentos negativos, sendo d a altura útil da seção. 

Quando a distância entre eixos de nervuras da laje for maior ou igual a 100 cm o programa coloca sempre 
armadura transversal, ainda que, pelo cálculo, não seja necessário. realiza esta comprovação. 

Não se indica qualquer armadura transversal se sx < 100cm e sy < 100cm, sendo s o comprimento da 
nervura. 

Se Vsd < Vcd não se indica qualquer armadura 

Se Vsd > Vcd coloca-se armadura para resistir a Vsd, de acordo com o REBAP Artº 53, cumprindo-se Vsd 
= Vcd + Vwd 

Sempre que o programa não represente qualquer armadura transversal, haverá necessidade de se indicar, 
complementarmente, qual o valor da armadura transversal a colocar nessas zonas (armadura mínima). 

■ Limitação do momento máximo resistente em lajes maciças. 



Ainda que não exista limitação regulamentar sobre o momento máximo que deve de resistir uma seção 
em flexão, considerou-se conveniente estabelecer um limite para o caso das lajes maciças ( ), 

equivalente ao que utiliza o programa na armadura das vigas à flexão, a fim de se evitar seções com 
grande quantidade de armadura em compressão. Estabelece-se como o momento máximo a 
dimensionar o valor de:   

M f bdd cd 0 50 2.
 

b  é o valor correspondente à largura da seção, igual ao valor da discretização da laje maciça, pré-

definido como 50cm. 

d  é a altura útil. 

■ Lajes fungiformes alig.: ábacos em pilares contidos em muros de cave. 

A função Ábacos>Automáticos cria automaticamente ábacos nos nós dos pilares contidos em muros 
de cave. É possível eliminar estes ábacos de forma manual para calcular a estrutura sem ábacos nestes 
nós. Quando se calcula com ábacos nos nós contidos em muros de cave, é preciso ter presente que o 
programa considera as seguintes hipóteses: 

■ O programa não realiza a comprovação ao punçoamento nos ábacos cujo nó esteja contido num 
muro de cave. 

■ O programa não realiza a comprovação ao esforço transverso dentro dos ábacos. É recomendável 
rever a comprovação ao esforço transverso nas nervuras dentro de ábacos, sobretudo nos casos em 
que as nervuras próximas aos ábacos necessitem de armadura transversal. Neste caso é possível que 
seja necessário prolongar a armadura transversal das nervuras para dentro do ábaco, ou colocar uma 
armadura ao punçoamento no ábaco do muro de cave. 

■ Comprovação ao Punçoamento 

Não se realiza a comprovação ao punçoamento, nem se calcula a armadura necessária ao punçoamento 
nos casos em que concorram nos pilares vigas de laje, exteriores ou interiores à laje, com uma altura 
maior do que a altura da laje, seja uma laje fungiforme aligeirada, seja uma laje maciça. Se existem 
várias lajes com diferentes alturas, não se realiza a comprovação ao punçoamento quando existirem 
vigas de laje, exteriores ou interiores, com altura maior do que a altura das lajes que passem no pilar. 

Cálculo de armaduras dos ábacos 

■ Armadura longitudinal dos ábacos (só para Lajes Fungiformes aligeiradas) 

Calcula-se por separado a armadura longitudinal nas duas direções das nervuras da laje fungiforme. 

Para o cálculo da armadura considera-se a seção completa do ábaco, (largura do ábaco x altura do 
ábaco) tendo em conta o somatório de solicitações de toda a seção. Considera-se a contribuição da 

armadura longitudinal das nervuras (que como foi referido em 11.4, prolonga-se no interior dos ábacos) 
e das vigas de laje existentes no ábaco. A armadura, complementa-se, se for necessário, mediante 
reforços, dispostos em ambas as direções e tanto na face superior como na inferior. Nos quatro casos, 
os reforços dispõe-se equidistantes entre si e em toda a superfície do ábaco. 

A separação entre varões deve ser menor ou igual a 25 cm. A quantidade geométrica mínima total em 
cada direção (superior mais inferior) é: 

AÇO A400: 1.5 

AÇO A500: 1.2 

quantidades expressas em permilagem de área da seção do ábaco. Além disso, em cada face (superior 
e inferior) existe uma quantidade mínima de um terço da mencionada. Em todo o caso, existe uma 



 

armadura máxima que consiste em varões com um espaçamento máximo de 1,5 vezes a espessura da 
laje, e um máximo de 35 cm. 

No caso em que um ábaco seja comum a mais de uma laje (com direções de nervuras diferentes), 
considera-se uma armadura em cada face (superior e inferior) constituída por varões do mesmo 
diâmetro e com a mesma separação em duas direções ortogonais, formado pela maior quantidade 
necessária em qualquer das direções possíveis. 

Considera-se a armadura longitudinal existente na seção das nervuras da grelha para calcular a 
necessidade ou não de armadura transversal. 

Nos casos em que o comprimento de amarração que é possível colocar através de uma amarração em 
cotovelo seja inferior à necessária, representa-se nos planos de desenho o símbolo (*) e o comprimento 
de patilha necessário, na forma: 

yyy(*xxx)P 

onde  

yyy  é o comprimento da patilha que pode colocar-se, que terá como valor o máximo de entre a altura 
da laje ou da viga de laje de bordadura. 

xxx  é o comprimento da patilha necessário aplicando os critérios regulamentares, calculando o 
comprimento de amarração reduzido desde o eixo geométrico da viga de laje de bordadura. 

P  é o símbolo indicador da palavra patilha. Parte reta após a realização do cotovelo. 

Para desativar a representação do comprimento de patilha necessário, utiliza-se a opção Amarração 

insuficiente (*xxx) da caixa de diálogo de opções de armadura Resultados> Armaduras>Opções.... 

Com as funções de retoque de armaduras pode modificar-se o valor yyy. Se modificar o diâmetro das 

armaduras, o valor de xxx não é recalculado 

Em ábacos salientes, a armadura inferior da laje maciça e fung. aligeirada que passa pelo centro do ábaco, 
não é tida em consideração na determinação da armadura inferior necessária para o ábaco, já que esta 
armadura se encontra a outra cota. 

No caso de lajes maciças que tenham armadura base superior, caso não necessite da armadura de ábaco, 
não se dispõe armadura mínima já que a armadura correspondente à armadura base superior da laje é 
suficiente. 

Armadura Transversal de Ábacos 

A armadura transversal de ábacos (armadura de punçoamento) é opcional. Se não se deseja armadura de 
punçoamento, invalidam-se os ábacos que a necessitem. 

A armadura de punçoamento dispõe-se mediante varões longitudinais e estribos verticais nas direções das 

nervuras (tendo em conta que pode haver ábacos comuns a várias lajes) e nos bordos da laje se o ábaco 
lhe pertence. Formam, em cada direção, uma malha de largura igual à do apoio e de comprimento igual 
à do ábaco. O primeiro estribo dispõe-se a uma distância de 0,5d do apoio. Os restantes dispõem-se 
separados à mesma distância, que é menor de 0.75 d (em ambos os casos, d é a altura útil do ábaco). 

A armadura longitudinal que configura a malha dispõe-se respeitando as distâncias mínimas e com uma 
quantidade, pelo menos, igual à máxima transversal. 

O programa toma como diâmetro da armadura longitudinal o valor da opção de diâmetro mínimo para a 
armadura longitudinal de ábacos. Comprova-se que o diâmetro da armadura transversal não é menor que 
o diâmetro dos estribos necessários para o punçoamento. 

É importante observar a distância que existe desde a face de um pilar ao bordo interior do ábaco. Para 
distâncias menores que 1.5d, sendo d a altura útil da seção, o programa não considera o lado do perímetro 



crítico correspondente a essa face para efeitos de comprovação de punçoamento. Por exemplo, para uma 
laje com uma altura de 30cm, se a distância entre a face do pilar e o bordo do ábaco é menor que 
1,5x26cm=39cm, no cálculo do perímetro crítico não será considerada essa face do pilar. 

Na comprovação ao punçoamento  considera as hipóteses do REBAP-Art.54. 

No cálculo da armadura de punçoamento utiliza-se a espessura atribuída a cada ábaco. No caso de lajes 
com ábacos de altura saliente, as distâncias mínimas aos perímetros críticos tomar-se-ão da mesma forma 
que em lajes fung. aligeiradas. 

■ Cálculo da armadura da ficha de viga de laje 

A armadura de uma viga de laje é formada por uma armadura longitudinal e uma armadura transversal 
constantes em todo o seu comprimento. A armadura calcula-se para a combinação de esforços (axiais, 
transversos, fletores e torsores) mais desfavorável nas seções da viga de laje não embebidas num 
ábaco, (caso de Lajes fungiformes aligeiradas) ou em todo o seu comprimento (caso de lajes maciças). 

Se a ficha da viga de laje atribuída não satisfaz, seleciona-se outra viga da mesma largura e altura que 
resista aos esforços existentes. 

Flecha e fissuração de vigas de laje 

Realiza-se o cálculo da flecha e fissuração de vigas contidas dentro de lajes fungiformes aligeiradas e lajes 
que tenham atribuídas a propriedade de ser "vigas de laje de seção atribuída" e calcula-se a sua armadura 
para cumprir os limites de flecha estabelecidos a partir das opções definidas na função Cálculo>Armadura 

de Barras>Opções. 

Armadura Transversal em Lajes Maciças  

O programa comprova a resistência ao esforço transverso nas nervuras que formam as lajes, e se for 
necessário e as opções de armaduras o permitam, coloca uma armadura transversal como a da figura. 

 



 

Esta armadura poderá estar constituída por estribos ou pés de pato. O texto rø8s25x25 indica que os 
ramos verticais destes elementos devem separar-se segundo uma quadrícula de 25 por 25 centímetros. 
Na figura adjunta pode-se ver um exemplo, com pés de pato 

 

Quando o comprimento da zona onde se devem colocar os varões não for múltiplo da separação entre 
varões obtidos pelo cálculo, com a finalidade da separação permanecer constante na representação nos 
cortes de desenhos, movem-se o primeiro e último varão, a mesma distância, e para o interior da zona 
onde existam varões. 

Armadura de vigas de laje com ficha pré-definida e posição invertida para 
a sua seção 

A consideração de vigas de laje de ficha invertidas é similar ao das restantes vigas de betão e vigas de laje 
com seção atribuída também invertidas, salvo que neste caso não é possível definir a percentagem da 
ação que se considera ação suspensa: para as vigas de laje de ficha, utiliza-se o critério de que em um ou 
em ambos os lados existe uma laje situada na parte inferior, considera-se que 100% da ação é ação 
suspensa. Caso contrário, considera-se que 0% é suspensa. 

Processo de cálculo da armadura 

 permite calcular a armadura de todas as lajes fungiformes da estrutura (comando Cálculo>Lajes 

Fung.Aligeiradas>Calcular Todas) ou só os pertencentes aos planos que se deseje (comando ...>Calcular 

Plano). De igual modo, pode-se calcular a armadura de todas as lajes maciças da estrutura mediante a 
função Cálculo>Lajes Maciças>Calcular Todas, ou só as pertencentes aos planos selecionados, função 
...>Calcular Plano. 



Dado que a maioria das estruturas contam com vários pisos similares entre si, pode ser aconselhável, num 
primeiro momento, realizar exclusivamente o cálculo da armadura da laje mais representativa. Desta 
forma, se os resultados obtidos na laje não são aceitáveis (laje muito pouco armada ou sobredimensionada, 
invalidez de ábacos por punçoamento, invalidez de armadura de nervuras, etc.), pode-se modificar a 
geometria (ficha de laje, dimensões de ábacos...) de todas as lajes fungiformes a partir desses dados. 

Este sistema produzirá, em geral, uma poupança de tempo no cálculo de uma estrutura. 

Opções de cálculo 

Através das funções Cálculo>Lajes Fung.Aligeiradas>Opções… e Cálculo>Lajes Maciças> Opções…, 
fixam-se as opções para o cálculo de armadura das lajes fung. aligeiradas e das lajes maciças. Obtém-se 
uma caixa onde se podem modificar as distintas opções de armadura dos elementos. Esta caixa tem vários 
separadores, nos quais se podem ir modificando as variáveis. Os separadores existentes são: 

Reforços  Opções de reforços tanto em armadura longitudinal como de estribos. 

Armadura Base  Opções de armadura base da laje. 

Ábacos  Opções de armadura de ábacos. 

Punçoamento  Opções de armadura longitudinal e estribos em punçoamento. 

Vários  Opções de recobrimento, tamanho do inerte e torção em vigas de laje. 

2ª Ordem  Consideração dos efeitos de segunda ordem. 

Muitas das opções são idênticas no caso de lajes fung. aligeiradas e lajes maciças, no entanto existem 
algumas que são exclusivas de cada tipo de laje: 

Armadura longitudinal de nervuras 

■ Diâmetro mínimo e máximo dos varões. 

■ Número máximo de varões por nervura nas faces superior e inferior. 

■ Número mínimo de varões na face inferior (só em lajes fung. aligeiradas). 

■ Número de cortes: número de diferentes comprimentos das armaduras inferiores ou 
superiores na mesma seção. Um valor, por exemplo, de 2, indicará que na armadura superior 
ou numa seção, existirá um grupo de varões de um determinado diâmetro e comprimento 
mais outro grupo de varões de outro diâmetro e comprimento. 



 

 

Armadura Transversal de nervuras 

■ Diâmetro mínimo e máximo dos varões. 

■ Separação mínima entre estribos. 

■ Módulo de separações: a separação entre estribos será múltipla dessa quantia. 

■ Caso pretenda, ou não, que as nervuras possuam armadura transversal. 

Armadura base (só para lajes fung. aligeiradas)  

■ Se pretende colocar ou não armadura superior. 

■ Agrupamento: por nervura ou por laje. 

■ Percentagem do máximo momento absorvido pela armadura superior e pela inferior. Esta 
opção funciona tanto no agrupamento por nervura como por laje. 

■ Fixar número e diâmetro dos varões de armadura quando se ativa a opção de agrupamento 
por laje. 

É possível, em qualquer caso, definir opções diferentes para cada direção de laje. 

Permite-se fixar em um (1) o mínimo número de varões para a armadura inferior de lajes fung-
alig.maciças. O programa realiza a comprovação de quantia mínima que algumas normativas 
estabelecem para vigas, tomando para cada nervura, uma seção retângular de altura e espessura da 
laje, e de largura, a largura da nervura a uma altura de ¼ da base ou face inferior da laje. No caso 
onde a armadura base seja menor que a necessária, o programa suplementa com reforços até alcançar 
o valor necessário. 



 

Uma vez calculado o fungiforme aligeirado, se existirem problemas no cálculo da armadura base, o 
programa indicará a direção e posição em que foi detetado com uma mensagem do tipo "Erro no cálculo 

de armadura de base (direção X) (Superior)". 

Armadura base (só em lajes maciças) 

■ Tipo de Armadura: varões de aço ou malhas electro soldadas.  

■ Diâmetro mínimo e máximo dos varões. 

■ Separação mínima de varões e módulo de separações. 

■ Armadura base como percentagem: indica que parte do máximo momento superior e inferior 
da laje se deve cobrir com armadura base. A armadura base superior é opcional, o que se 
indica através do controlo situado junto ao texto Superior % de Momento máximo. Embora, 
as opções possam definir-se iguais ou diferentes para cada direção, podendo-se fixar a 
separação mínima e o módulo de separações. 

■ Fixar Diâmetro e Separação: É possível definir a armadura base em termos de diâmetro / 
separação. Embora, as opções possam definir-se iguais ou diferentes para cada direção. 

■ Minimizar varões: indica se deseja um número menor de varões mas de maior diâmetro (opção 
ativada) o um número maior de varões mas de menor diâmetro (opção desativada). 



 

 

Uma vez calculada a laje, se existirem problemas no cálculo da armadura base, o programa indicará a 
direção e posição em que tenha sido detetado alguma mensagem do tipo "Erro no cálculo de armadura 

de base (direção X) (Superior)". 

Armadura de Ábacos 

■ Diâmetro máximo e mínimo dos varões. 

■ Separação mínima entre varões. 

Armadura de Punçoamento 

O programa na comprovação ao punçoamento de Fung.aligeiradas, lajes maciças e de fundação, considera, 
para normativas (como a espanhola EHE), que aumentando a armadura longitudinal dos ábacos se 
consegue melhorar a situação de punçoamento. Para lajes maciças e de fundação isto só é possível nos 
ábacos ressaltados dado que o resto não possui armadura longitudinal própria. 

Dentro do separador Punçoamento para que o utilizador possa especificar a forma em que se deve 
considerar a excentricidade e a situação do pilar (interior, centrado ou exterior) quando se seleciona a 
normativa espanhola (EHE). Embora segundo a EHE se deveria aplicar ambas as opções no cálculo do 
punçoamento, na publicação "A EHE Explicada pelos seus autores" (Editorial LEYINFOR Siglo XXI, 2000) 

indica-se que ambas as opções são alternativas: ou seja, basta ativar só uma delas. É possível indicar em 

Tricalc se deseja aplicar uma delas, ambas ou nenhuma. 

Existem as seguintes opções 

Opção Descrição 

Colocar armadura Permite indicar se deseja ou não armadura de punçoamento 

Longitudinal Permite indicar o diâmetro mínimo e máximo dos varões longitudinais. 

Estribos Permite indicar Diâmetro mínimo e máximo dos estribos assim como a separação 
mínima e o módulo de separações (a separação entre estribos será múltiplo desta 
quantidade) 



Vários 

 

■ Recobrimento: distância entre a face exterior da laje e a parte exterior dos varões. 

■ Granulometria: Utiliza-se para estabelecer a distância mínima entre varões. 

■ Comprovar torção vigas de laje de ficha pré-definida: Considerar ou não a torção para a 
armadura de vigas de laje com ficha pré-definida. 

■ Redistribuição de Momentos (%). Esta opção é utilizada para o cálculo de armaduras 
longitudinais, quer seja de reforço de nervuras ou de ábaco e permite redistribuir (descer) o 
gráfico de momentos fletores entre os apoios, até um valor máximo de 15%. Só é aplicável a 
lajes fung. aligeiradas e lajes maciças, não o sendo para lajes de fundação. O programa 
identifica os ‘vãos’ em que se divide cada nervura, estudando para isso o gráfico de momentos 
correspondentes à hipótese 0 (peso próprio e ação permanente) e identifica como ‘apoios’, os 
picos dos momentos negativos. 

A redistribuição terá lugar independentemente para cada vão, sempre e quando o momento máximo 
positivo seja não menor que ¼ do máximo negativo, nem maior que o máximo negativo e existam 
momentos negativos em ambos os extremos (ou próximos de zero). Não se desce o gráfico, do extremo 
em que exista momento positivo. 

Os valores de esforços que se obtêm nas listagens são sem redistribuição - elásticos - de modo igual 
às listagens de esforços obtidas nas vigas. 

A utilização desta opção permite reduzir a armadura de negativos e aumentar a armadura de positivos. 

Já que em alguns casos a armadura de positivos está em excesso, pela aplicação de quantias mínimas, 
com esta opção consegue-se aproveitar melhor a armadura longitudinal. 

Na listagem de dados de cálculo inclui-se a mensagem "Considerada redistribuição de momentos de 
15% em Lajes Fung. Aligeiradas e Lajes Maciças". 

■ Critérios construtivos. (disponível só se tiver selecionada a regulamentação Espanhola (EHE, 

EFHE, NCSE e CTE) permite ativar ou não a consideração de critérios construtivos segundo 
CTE DB SI – Anexo C para uma resistência ao fogo R 90 ou superior, que consiste em: 

■ Prolongar a armadura de negativos de lajes contínuas até 33% do comprimento do tramo com 
uma quantia não inferior a 25% da requerida nos extremos, caso a laje apoie em apoios 
lineares (vigas de altura superior ou muros, por exemplo). 



 

■ Prolongar a armadura de negativos das bandas de pilares de lajes contínuas em todo o 
comprimento do tramo com uma quantia não inferior a 20% da requerida nos extremos, caso 
a laje se apoie em elementos pontuais (pilares). 

O programa considerará que a laje apoia sobre pilares caso esteja ativa a opção 'Armar como laje sem 
vigas'. No caso de não estar ativada esta opção, considerará que a laje apoia em elementos lineares. 
Esta opção é válida tanto para lajes fungiformes como lajes maciças. 

■ Armar como laje sem vigas anteriormente mencionada permite também, na norma Mexicana 
(já existia para a norma ACI) não ter em conta (caso se desative) as considerações de 

armadura do artigo 8.6 das NTC 2004 de Concreto, que são só para lajes apoiadas em colunas 
(até agora, sempre se tinham em conta). Além disso, agora esta opção considera-se ativada 
por defeito, o que provoca uma maior armadura. Esta opção utiliza-se tanto em lajes maciças 
como em lajes de fundação e lajes fungiformes aligeiradas. 

Ampliação 

Recomenda-se a utilização da análise de 2ª ordem P-delta iterativa definida nas opções de cálculo de 
esforços em vez deste método simplificado. Caso se pretenda ter em conta os efeitos de segunda ordem 
com coeficientes de amplificação aplicados aos esforços dos elementos (nervuras, ábacos, vigas de laje…) 
pode utilizar este método. Para obter os valores de amplificação ver o apartado Efeitos de segunda ordem 
– Distorções horizontais. 

Nota sobre o recobrimento 

Dado que nas lajes maciças e lajes fung. aligeiradas existem armaduras nas duas direções, e que a ordem 
de colocação não é conhecida de antemão, convém aumentar o recobrimento relativamente ao valor 
habitual. Alguns autores e a NTE (Espanha), fixam este aumento em 1,5x o maior diâmetro da armadura 
utilizada. Este aspeto, que não é muito significativo em lajes fung. aligeiradas (onde as espessuras 
facilmente superam os 30 centímetros), torna-se importante nas lajes de pequena espessura. 

Em lajes maciças dispõe-se a armadura de montagem tipo pé de pato, a qual também se tem em conta 
na altura do cálculo como armadura que colabora na hora de resistir aos esforços transversos que 
aparecem nas nervuras da laje. 

Opções particulares de armadura em vigas de laje 

É possível designar opções particulares de armadura a vigas de laje. Para que uma viga de laje tenha 
opções particulares de armadura deve pertencer a um conjunto sobre o qual deve definir essas opções. 
Através da função Geometria>Conjunto>Definir... adiciona-se a viga de laje a um conjunto para 
posteriormente através da função Cálculo>Armadura de Barras>Opções>Atribuir... designar opções 
particulares ao conjunto. 



 

Materiais: Betão e aço 

A função Cálculo>Materiais unifica, através de separadores, todas as opções de materiais. Ficam refletidos 
todos os materiais que devem ser iguais podendo modificar-se conjuntamente (todo o betão, aço, ….). 

Os materiais a utilizar na armadura de lajes fung.aligeiradas e lajes maciças podem selecionar-se dentro 
do separador Betão Armado. 

É necessário selecionar primeiramente na lista Aplicar a linha Barras; Lajes Fung.Aligeiradas; Lajes 

Maciças; Escadas/Rampas. 

Posteriormente é possível indicar o tipo de betão e aço nervurado a utilizar na armadura de todos os 

elementos indicados. 

Ao selecionar um tipo de betão ou aço (B25, por exemplo), a sua direita aparece a sua resistência 
característica no sistema de unidades fixado em Ficheiro>Preferências... (para B25, 150 MPa) 

Além dos tipos de betão e aço recolhidos nas distintas normativas, é possível indicar um tipo de betão ou 
aço com uma resistência característica qualquer. Para isso, selecionar como tipo de betão ou aço OUTROS 
e indicar a resistência característica desejada.  

Para aqueles valores que as normas tabelam exclusivamente para os tipos de betão e aço recolhidos nela 
(comprimentos de suporte, por exemplo), o programa adota o do betão ou aço mais próximo que possua 
um valor pelo lado da segurança (por exemplo, para um betão de 265 kg/cm2, adota-se o comprimento 
de suporte fixado pelo betão B25, que é maior que o fixado para o B25). 



 

Esta caixa também permite fixar os coeficientes de minoração a aplicar ao betão e aço nervurado através 
da seleção do nível de controlo (intenso, normal ou reduzido), assim como o tipo de aço nervurado (de 
dureza natural o estirado a frio). É possível utilizar estribos de um aço diferente da armadura longitudinal 
através da opção Aço nervurado transversal (estribos). 

 

Mensagens do cálculo 

Uma vez finalizado o cálculo da armadura das lajes, o programa pode mostrar as seguintes mensagens: 

Mensagem Armadura finalizada  

Descrição  Indicará que o processo de armadura finalizou corretamente. 

Mensagem  Armadura Cancelada   

Descrição  Foi pressionado o botão Cancelar durante o processo de cálculo da armadura. 

Mensagem  Armadura Incorreta   

Descrição  No processo de cálculo da armadura produziram-se incapacidades que impedem de dá-la 
como válida. Neste caso, é possível obter informação sobre os erros encontrados acedendo 

às funções Listar erros e Gráfico Erros dos menus ...>Lajes Fung.Aligeiradas ou ....>Lajes 

Maciças, conforme for o caso. 

Se aparecer a mensagem "Armadura Incorreta" a função ...>Lajes Fung.Aligeiradas>Gráfico Erros ou 
...>Lajes Maciças>Gráfico Erros mostra os erros existentes em todas as lajes fungiformes aligeiradas ou 
maciças, conforme seja o caso. 

Os erros de cálculo de armadura representam-se sempre nos desenhos, a cor vermelha. Isto pretende 
evitar que se esqueça de comprovar os erros existentes, antes de imprimir os desenhos da laje. 

Os possíveis erros que podem aparecer são: 



Em nervuras 

Mensagem Resistência da armadura longitudinal 

Descrição A armadura longitudinal disposta não é suficiente para absorver os esforços existentes. 

Mensagem É necessário introduzir armadura transversal 

Descrição Não foi possível introduzir armadura transversal devido às opções de cálculo impostas, 
sendo esta necessária para resolver os esforços transversos existentes. 

Mensagem Resistência ao Esforço transverso (estribos insuficientes) 

Descrição A armadura transversal disposta não é suficiente para solucionar o esforço transverso 
existente. Este efeito só aparece nas proximidades dos ábacos. Para corrigir podem 
modificar-se as opções de armadura ou aumentar o tamanho dos ábacos. 

Mensagem Esforço transverso excessivo (esgotamento de betão) 

Descrição Foi produzido o esgotamento do betão por esforço transverso. Este efeito só aparece nas 
proximidades dos ábacos. Para corrigi-lo pode modificar a ficha da laje (aumentando a 
altura da laje ou reduzindo a distância entre nervuras) ou aumentar o tamanho dos ábacos. 

Mensagem Fissuração excessiva na laje 

Descrição  Foram ultrapassados os limites de fissuração, indicados nas opções de armaduras. 

Em vigas de laje (de ficha pré-definida) 

Mensagem Resistência da armadura longitudinal 

Descrição A armadura longitudinal disposta não é suficiente para absorver as solicitações existentes. 

Mensagem Momento fletor excessivo 

Descrição Foi ultrapassado o máximo momento que a seção de betão pode suportar. (Este máximo 
só depende das dimensões da seção e da resistência característica do betão) 

Mensagem Resistência a Torção (estribos insuficientes) 

Descrição Não foi possível introduzir a armadura transversal necessária, para solucionar os esforços 
de torção existentes. 

Mensagem Resistência a Torção (esgotamento de betão) 

Descrição Foi esgotada a seção de betão existente, por torção. 

Mensagem Resistência ao Esforço Transverso (estribos insuficientes) 

Descrição Não foi possível introduzir a armadura necessária, para solucionar o esforço transverso 
existente. 

Em ábacos 

Mensagem Resistência da armadura longitudinal do ábaco 

Descrição A armadura longitudinal disposta não é suficiente para absorver as solicitações existentes. 



 

Mensagem Momento fletor excessivo 

Descrição Foi ultrapassado o máximo momento que a seção de betão pode suportar. (Este máximo 
momento só depende das dimensões do ábaco –incluindo a sua altura– e da resistência 
do betão) 

Mensagem Resistência ao Punçoamento 

Descrição Não foi possível dispor da armadura necessária, para solucionar o punçoamento existente. 
É necessário maior armadura ao punçoamento do que está permitido nas opções de 
armadura. 

Mensagem É necessário introduzir armadura de punçoamento 

Descrição Não foi possível introduzir nenhuma armadura de punçoamento, devido às opções de 
cálculo impostas, sendo isso necessário para resolver o punçoamento existente. 

Mensagem Punçoamento excessivo (esgotamento de betão) 

Descrição Foi esgotada a seção de betão resistente ao punçoamento. 

Mensagem Altura insuficiente 

Descrição Não é possível solucionar com a altura do ábaco definida, para os esforços transversos 
existentes no perímetro exterior da armadura de punçoamento. Será necessário aumentar 
a altura. 

Listagem de erros 

Quando se visualize uma nervura a que pertença um erro, utilizando o botão Ver barra, nó, ..., este seja 
identificado claramente. A função Cálculo>Ver Erros funciona também para esta tipologia de lajes, 
permitindo listar os erros existentes na nervura que se selecione. 

 

Cálculo de deslocamentos 

 e  permitem obter, gráfica e numericamente, a deformação a todo o comprimento de 

qualquer segmento que se selecione numa laje. Essa deformação obtém-se a partir dos deslocamentos 
dos nós da laje resultantes do cálculo de esforços da estrutura. Não se considera, por isso, a incidência 
das fendilhações produzidas na laje. 



Os deslocamentos obtidos são sempre verticais (a projeção sobre o eixo Y principal dos deslocamentos), 
independentemente da laje de estudo ser horizontal ou não. 

É possível obter os deslocamentos, tanto absolutos, como em relação aos deslocamentos de um ou ambos 
os extremos do segmento a estudar. Isto permite, por exemplo, calcular o deslocamento a todo o 
comprimento de uma linha que une dois pilares descontando o deslocamento dos ditos pilares. Desta 
forma obtém-se a flecha relativa (deslocamento relativo máximo dividido pela distância) que efetivamente 
incide na possível fendilhação das paredes divisórias. 

 

Processo de cálculo de deslocamentos 

Para o cálculo dos deslocamentos numa laje, deverá selecionar previamente o plano no qual está situada 
a laje. Selecione então os comandos Cálculo>Lajes Fung. Aligeiradas> Deslocamentos ou Cálculo>Lajes 

Maciças>Deslocamentos. Nesse momento, selecione dois nós da laje (os vértices da laje ou os pontos de 
interseção dos nós, vigas de laje e ábacos) assinalando-os com o botão esquerdo do rato ou englobando-

os com o botão direito. 

No ecrã desenhar-se-ão os deslocamentos desejados, aparecendo numerados os pontos de interseção da 
linha de estudo com a malha de elementos finitos, ábacos e vigas de laje. Se o plano de trabalho estiver 
recentrado, os deslocamentos desenham-se rebatidos sobre o ecrã. 

Também aparece uma caixa como a da figura na qual se indicam as coordenadas dos dois pontos 
selecionados, a sua distância, e de cada ponto de estudo, os seguintes dados: 

■ Número que aparece no gráfico. 

■ Distância do primeiro ponto selecionado. 

■ Flecha positiva e negativa. 



 

■ Relação flecha/distância da parte a estudar. 

■ Um sinal < nas flechas máximas positiva e negativa. 

 

Saída de resultados 

A saída de resultados de lajes fungiformes aligeiradas e de lajes maciças compõe-se de documentos 
gráficos e de listagens. 

Documentos gráficos 

Para obter um plano de armadura de uma laje fungiforme aligeirada ou de uma laje maciça, solicite o 
plano de desenhos através da função Resultados>Desenhos>Ver Plano.... Ainda que a laje maciça não 
possua nervuras, a armadura calcula-se e referencia-se por bandas de largura fixa, de maneira equivalente 
às nervuras de uma laje fungiforme aligeirada, pelo que a essas bandas denominam-se nervuras neste 
manual. 

Os planos podem conter vários níveis de informação, segundo a caixa Resultados> Desenhos>Lajes 

Fung.Aligeiradas-Maciças>Desenhar.... Como qualquer documento gráfico que o programa elabora, é 
suscetível de se compor com outros numa composição de desenhos em folhas de projeto. 

Maciçados automáticos 

Nos desenhos de lajes fungiformes aligeiradas calculam-se de forma automática os maciçados necessários 
para execução da laje, considerando a disponibilidade de moldes inteiros ou divididos. 

Opções de desenho 

Os desenhos de armadura de uma laje fungiforme aligeirada ou de uma laje maciça possuem muita 
informação, pelo que é habitual obter vários desenhos da laje com diferente informação em cada um deles. 



A informação que se deseja obter num plano de laje fungiforme aligeirada ou maciça seleciona-se com o 
comando Resultados>Desenhos>Lajes Fung.Aligeiradas-Maciças>Desenhar... ou pressionando o botão 
Lajes Fun.Alig.-Maciças... na caixa de Resultados>Desenhos>Opções.... Estas opções afetam tanto as 
lajes maciças como as lajes fungiformes aligeiradas e são: 

 

Opções Descrição  

Posição  Indica-se quando se deseja a armadura da face superior da laje, da inferior, ou 
nenhuma delas. Nos desenhos de armaduras de lajes fungiformes aligeiradas e de 
lajes maciças pode representar-se no mesmo desenho a armadura longitudinal 
superior e inferior (normalmente de uma só direção, apesar de ser permitidos as 
duas direções em simultâneo). Os textos e patilhas desenham-se do lado da nervura 
correspondente à sua situação: armadura superior com patilha inferior e texto 
debaixo da posição do varão; armadura inferior com patilha superior e texto sobre a 
posição do varão. 

Podem selecionar-se simultaneamente as posições ”Superior” e “Inferior”. Na opção 
“Texto de posição em reforços de nervuras e armaduras base”, permite apresentar 
as letras “S:” (superior) e “I:”(inferior), que podem ajudar em determinados casos a 
identificar a posição da armadura. 

  

O critério de desenho da armadura e seu texto, é o seguinte: 



 

Para a armadura superior, desenha-se o texto debaixo da armadura e sobre a nervura 
(linha verde): 

 

Para a armadura inferior, desenha-se o texto por cima da armadura e debaixo da 
nervura (linha verde) 

 

Direção  Indica-se quando se deseja a armadura paralela à direção X e/ou à direção Y das 
nervuras. 

Grafismo de numeração de nervuras  

 Indica-se quando se deseja que o programa desenhe dois eixos com a numeração 
das nervuras em ambas as direções, para assim facilitar novamente a exposição da 
laje. 

Desenhar nervuras em lajes maciças  

 Mediante esta opção é possível indicar quando se deseja, ou não, que nos desenhos 
de armaduras de lajes maciças, apareçam desenhadas as nervuras de cálculo. 

Agrupar Iguais  Permite agrupar varões de igual diâmetro e comprimento num só traço. 

Montagem/Armadura Base  

 Numa laje fungiforme aligeirada, refere-se à armadura longitudinal inferior que existe 

ao longo de uma nervura. 

 No caso de lajes maciças, refere-se à armadura base da mesma, que se desenha 
(veja as figuras) de duas possíveis maneiras: 

 Como um círculo com os varões que o constituem desenhados no seu interior, e um 
rótulo do tipo ø8s15; ø10s20 (se a armadura é à base de varões) ou 15x20A ø8.0 - 

ø10.0 (se a armadura é com redes electro soldadas). Em ambos os casos, a legenda 
é paralela aos varões indicados em primeiro lugar. 

  

 Com um varão em cada direção e umas setas (ortogonais aos varões) que indicam a 
zona em que se situa essa armadura. Em cima de cada varão aparece o diâmetro e 
separação que constituem essa armadura. 



 

L1, 25

L2, 25

 V12s25

 V12s25

ø12s25

 ø12s25

 

Transversal  Indica quando se deseja desenhar a armadura transversal (estribos nas nervuras). 

Vigas de laje  Indica quando se deseja desenhar a ficha atribuída a cada viga de laje. 

Ábacos  Indica quando se deseja desenhar a armadura de reforço longitudinal dos ábacos. 

Punçoamento  Indica quando se deseja desenhar a armadura de punçoamento dos ábacos. 

Reforços nervuras  Indica quando se deseja desenhar a armadura de reforço longitudinal nas nervuras. 

Altura e Aspeto dos textos  

 Fixa o tamanho (em centímetros, à escala) com a proporção largura/altura dos 
caracteres utilizados nos textos. 

Separação entre textos e varões  

 É possível definir um fator de separação entre varões e textos que permite controlar 
a separação entre as armaduras e os textos dos mesmos. 

Cotagem Armaduras  Permite indicar quando se deseja que se desenhe as cotas parciais, e/ou totais dos 

varões: 

 A cotagem parcial consiste num tipo (X + Y + Z), na qual X é a distância entre a 
extremidade do varão e a primeira nervura que cruza; Y é a distância entre a primeira 
e a última nervura que cruza o varão (portanto será um múltiplo da distância entre 
nervuras) e Z é a distância entre a última nervura que cruza o varão e o seu extremo 
final. Se o varão possui amarração, coloca-se anteriormente ou posteriormente a 
letra com P, na qual P é o comprimento de amarração. 

 A cotagem total consiste no comprimento total da barra, entre parêntesis. 

 Nos desenhos de lajes fungiformes aligeiradas calculam-se de forma automática os 
maciçamentos necessários à execução em obra da laje, considerando a 
disponibilidade de blocos inteiros ou divididos. 

 Pode-se ativar/desativar o desenho da seção de todas as vigas de laje com a sua 
armadura, tal como o desenho em planta do mesmo, nos planos de armadura da 
laje. No desenho em planta das vigas de laje coloca-se a amarração necessária em 
função do diâmetro, devendo-se desta forma contemplar a necessidade de tornar 
maciço o molde adjacente a cada extremo das vigas de laje, aspeto que não 

contempla. 

 Para tal aceda à função Resultados>Desenhos>Lajes Fung. Aligeiradas-

Maciças>Desenhar... e aparecerá uma caixa de diálogo como a da direita com ambas 
opções na seção vigas de laje. 

 A opção por defeito é com ambas ativadas. 



 

 

Saída em formato DXF/DWG 

Se o plano de armadura da laje fungiforme se solicita em formato DXF ou DWG, obtém-se um ficheiro com 
toda a informação do plano, independentemente daquilo que se indique em Resultados>Desenhos>Laje 

Fung.Aligeiradas-Maciças>Desenhar.... Esta informação divide-se nas seguintes parcelas: 

AAIX_ABACOS_INF_X_TEXTO 

AAIY_ABACOS_INF_Y_TEXTO 

AASX_ABACOS_SUP_X_TEXTO 

AASY_ABACOS_SUP_Y_TEXTO 

ARIX_REFS_I_X_TEXTO 

ARIY_REFS_I_Y_TEXTO 

ARMADURA_VIGA 

ARMADURAS_TRANSVERSAIS 

ARSX_REFS_S_X_TEXTO 

ARSY_REFS_S_Y_TEXTO 

ATX__TRANSV_NERV_X_TEXTO 

ATY__TRANSV_NERV_Y_TEXTO 



DESENHO_MOLDES 

DESENHO_MACICADOS 

DESENHO_PILARES 

PUNZ_ARM_PUNCOAM_TEXTO 

SEC_CONTORNO 

VLAJE_SEC_CONTORNO 

Operações 

Sobre os planos de armadura de uma laje maciça ou fungiforme aligeirada, podem-se realizar uma série 
de operações: Para selecionar a laje (fungiforme aligeirada ou maciça) sobre a qual se vai realizar a 
operação, assinalar em qualquer ponto do seu interior com o botão esquerdo do rato. 

As operações possíveis, situadas no menu Resultados>Desenhos>Lajes Fung.Aligeiradas-Maciças são as 
seguintes: 

■ Mover o nome (...>Mover nome) 

Este comando permite mudar de posição o texto com o nome da laje e da série e ficha atribuídos. Para 
isso, selecione a laje e seguidamente assinale o ponto (com o botão esquerdo se for um vértice do 
desenho ou com o botão direito se for da malha) sobre o qual se colocará o texto. 

■ Origem da escala das nervuras (...>Origem Escala) 

Este comando permite modificar a origem da escala de numeração das nervuras. A origem fixada 
passará pela nervura 0 de cada direção. Para isso, selecione a laje e fixe a nova origem (que se deverá 

situar na interseção de duas nervuras ou das suas prolongações) com o botão direito do rato. 

■ Eixos da escala das nervuras (...>Eixos Escala) 

Por meio deste comando pode-se modificar a posição dos eixos numerados das nervuras. Para isso, 
selecione a laje e assinale um ponto do plano (com o botão esquerdo se for um vértice do desenho ou 
com o direito se for da malha) pelo que passarão os eixos da escala de numeração das nervuras. 

■ Agrupar reforços de várias nervuras (...>Agrupar Reforços) 

Em geral, cada nervura tem esforços diferentes dos das adjacentes, pelo que terá uma armadura 
diferente. Porém, para facilitar a execução da obra, é habitual homogeneizar a armadura de forma a 
que várias nervuras tenham como mesma armadura, a envolvente das armaduras dessas nervuras. 

Este comando permite agrupar a armadura de várias nervuras (paralelas mas não necessariamente 
vizinhas), de forma que só aparece desenhada a armadura da nervura que se indique e um grafismo 
que assinala as nervuras que têm essa mesma armadura. Para isso, siga os seguintes passos (que se 
indicam na "janela de ajuda" do programa): 

■ Assinale as nervuras a agrupar (seja com o botão esquerdo do rato, seja englobando-as com uma 

janela de rato com o botão direito). Assinale seguidamente no menu para terminar de selecionar as 
nervuras. 

■ Selecione a nervura cuja armadura se considera representativa do grupo de nervuras anteriormente 
selecionado. 

■ Selecione finalmente um ponto do plano pelo qual se deseje que passe o grafismo utilizado para 
agrupar nervuras (um segmento ortogonal às nervuras com uma marca em cada nervura do grupo). 

■ Desagrupar reforços de nervuras (...>Desagrupar Reforços) 

Este comando desfaz o agrupamento feito com o comando anterior. Para isso, assinale o grafismo de 
agrupamento. O programa recupera a armadura das nervuras existente antes do agrupamento. 

■ Retoque de armaduras de nervuras (...>Igualar Armadura Nervuras) 



 

é possível selecionar a armadura de uma nervura, seja de reforços positivos e/ou reforços negativos 
e/ou montagem inferior de lajes fungiformes aligeiradas (quando for "por nervura") e/ou estribos e 
copiá-la para outras nervuras da mesma laje e direção. 

Em primeiro lugar seleciona-se a nervura da qual se desejam copiar as armaduras (o cursor terá a 
forma de um conta-gotas), posteriormente selecionam-se as nervuras para as quais se deseja copiar a 
armadura (o ponteiro terá forma de ponto de mira). É possível copiar a armadura, para nervuras que 
não tenham qualquer armadura. As armaduras copiadas substituem as existentes do mesmo tipo, nas 
nervuras de destino.  

 

■ Distribuir reforços por zonas: (...>Distribuir Máxima ou Média) 

Estas duas funções, muito similares na sua utilização, distribuem de uma forma muito diferente a 
armadura de uma zona retângular de uma laje, para que resulte num determinado número de varões 
de igual comprimento e diâmetro em cada direção. 

 

 

 Em ambos os casos o processo é o seguinte: 

■ Assinalar a laje sobre a qual se definirá a zona com o botão esquerdo do rato. 

■ Assinalar, pressionando e arrastando sem soltar o botão direito do rato, os varões cuja armadura se 
quer distribuir. (No Rectângulo-1). 

■ Assinalar, com o botão direito do rato, os dois cantos que definirão a zona retângular na qual se 
distribuirá a armadura. (No Rectângulo-2). 

A diferença entre Distribuir Máxima e Distribuir Média reside no cálculo da armadura resultante: 

Distribuir Máxima 

■ Determina a máxima armadura por nervura entre a armadura das nervuras selecionadas 
(Rectângulo-1), estudando para tal cada fatia e cada nervura. 

■ Calcula o número de varões necessários para a máxima armadura obtida no passo anterior, 
em função das opções Método de distribuição e Diâmetros da caixa de Opções Zonas. 

■ Multiplica o número de varões obtidos no passo anterior pelo número de nervuras incluídas 
na zona a distribuir (Rectângulo-2). 

■ Calcula a separação entre os varões em função da dimensão perpendicular às nervuras da 
zona a distribuir (Rectângulo-2). 



Distribuir Média 

■ Determina uma área de aço média dividindo a soma das áreas das nervuras selecionadas 
(Rectângulo-1), pelo número de nervuras incluídas na zona (Rectângulo-2). 

■ Calcula o número de varões necessários para a área obtida no passo anterior, em função das 
opções Método de distribuição e Diâmetros da caixa de Opções Zonas. 

■ Multiplica o número de varões obtidos no passo anterior pelo número de nervuras incluídas 
na zona a distribuir (Rectângulo-2). 

■ Calcula a separação entre os varões em função da dimensão perpendicular às nervuras da 
zona a distribuir (Rectângulo-2). 

Por exemplo:  

Se os retângulos Rectângulo-1 e Rectângulo-2 são os mesmos, e contêm duas nervuras na direção X, e 
numa existem 3 cm2 e na outra 2 cm2, Distribuir Máxima colocará uma armadura total na zona de 6 cm2, 
enquanto Distribuir Média colocará uma armadura total na zona de 5 cm2. 

É aconselhável realizar a distribuição para cada uma das direções X e Y da laje, de forma independente. 

Em relação às dimensões dos retângulos Rectângulo-1 e Rectângulo-2 é aconselhável que sejam 
coincidentes. No sentido paralelo às nervuras, a dimensão do Rectângulo-2 deve de ser maior ou igual à 
do Rectângulo-1, a fim de obter o comprimento envolvente das armaduras a distribuir. No sentido 
perpendicular às nervuras, o Rectângulo-2 deve ser igual ao Rectângulo-1, e no caso de ser maior não 
exceder a metade da distância da discretização a ambos os lados das nervuras selecionadas com o 
Rectângulo-1. 

■ Desfazer zonas: (...>Desfazer Distribuição) 

Esta função desfaz o agrupamento feito nas funções anteriores. Para tal, assinalar um dos varões do 
grafismo do agrupamento. O programa conserva a armadura nas nervuras existente antes do 
agrupamento. 

■ Mover a armadura de uma zona: (...>Mover Armaduras) 

Permite mover a posição na qual se desenha a armadura de uma zona. Para tal, assinale um dos varões 
da zona e em seguida, assinale com o botão direito do rato o ponto pelo qual se deseja que passe esse 
varão. 

■ Opções de Agrupamentos: (...>Opções Zonas...) 

Permite indicar os critérios com os quais se calculará a armadura das zonas que se definam em seguida 
assim como o grafismo utilizado. Também permite fixar e modificar o grafismo da armadura base. 

É possível definir zonas na armadura inferior de lajes fungiformes aligeiradas, apesar de nesse caso, a 
separação entre armaduras ser sempre a distância entre nervuras. 

Nas opções de zonas é possível definir uma distância mínima, distância máxima e um módulo de distância 
(que não afetará as zonas de armadura inferior de lajes fungiformes aligeiradas, onde a distância é sempre 

a distância entre nervuras). 

 



 

 

 

Desta forma, por exemplo, é possível forçar que os reforços das zonas ‘encaixem’ com a armadura de base 
aplicada. 

Depois de criar uma zona de distribuição de armadura, aparece automaticamente uma caixa de diálogo 
que permite validar ou modificar os dados da zona. É a mesma caixa que aparece ao retocar uma das 
zonas já criadas. 

Opções de zonas 

 

Ao selecionar este comando aparecerá uma caixa como a da figura na qual aparecem os seguintes 

elementos: 

Modo de distribuição Indica se deseja obter a armadura da zona com o mínimo número 
de varões possível ou com o mínimo diâmetro possível. 

Diâmetros mínimo e máximo a utilizar. 

Descrição das armaduras  Permite escolher entre três modos de descrever a armadura. A 
separação entre varões arredonda-se para baixo ao múltiplo de 2.5 
cm mais próximo, recalculando-se o número de varões da zona em 
função desta separação arredondada. 

Representação a utilizar nas zonas  Permite escolher entre os dois tipos de grafismo mais habituais. 



Representação da armadura base  Permite escolher entre dois tipos de grafismo para a armadura base. 
O botão Atualizar  >> permite modificar o grafismo de uma 
armadura base já calculada. Para tal selecione o grafismo desejado, 
pressione este botão e assinale a armadura base a Atualizar . 

 

 

■ Mover a Armadura Base: (...>Mover Armadura Base) 

Permite mover o grafismo da armadura base. Para tal, assinale um ponto do círculo que representa a 
armadura base, e em seguida, assinale com o botão direito do rato o ponto, que será o centro desse 
círculo. 

■ Dar dimensões à representação da armadura base: ...>Dimensões Armadura Base 

Permite modificar o tamanho do círculo que delimita a armadura base quando se tem selecionado este 
tipo de grafismo. Ao selecionar esta função, aparecerá uma caixa na qual se indica o raio do círculo 
em centímetros. Assinale em seguida o círculo cujo raio deseja modificar. 

■ Mover Corte Ficha Pré-definida: Permite modificar individualmente a posição na qual se situa 

por defeito o desenho da seção de cada viga de laje com ficha pré-definida. 

Ao aceder à função ...>Mover Corte Ficha Pré-definida aparece o cursor para que se assinale, em 
qualquer ponto do eixo de cálculo das vigas de laje, o desenho da seção que se pretende mover. Em 
seguida tem que se assinalar com o botão direito do rato o novo ponto onde se irá situar a seção da 
viga de laje. 

■ Visibilidade do corte: Permite que, alternadamente, se possa selecionar a visualização ou não 
da seção de uma viga de laje de ficha pré-definida. 

Ao aceder à função ...>Visibilidade do corte aparece o cursor para que se assinale em qualquer ponto 
do eixo de cálculo de vigas em laje cujo desenho de seção quer se visualizar ou não. A opção por 
defeito é sim. 

■ Dimensões do corte: ...>Dimensões do corte: Permite modificar individualmente o tamanho 
de representação da seção de uma viga de laje de ficha pré-definida. 

 

Ao aceder a esta função aparece uma caixa de diálogo como a da figura onde se define o fator de 
ampliação ou redução a aplicar, sempre maior que 0, e em seguida pressione em Aceitar e pressione 
com o cursor em qualquer ponto do eixo de cálculo de vigas de laje cujo desenho de seção se pretende 
alterar as suas dimensões. 

■ Mover tabela Armadura Base: …>Mover Tabela Armadura Base 



 

Esta função permite variar a localização da Tabela de Armadura Montagem – Base de Lajes Fung. 

aligeiradas, e posicioná-la na zona que se pretende. Para esse efeito só tem de se situar na posição 
desenhada e pressionar o botão direito do rato. 

Desenho de armadura de ábacos e vigas de laje 

Considera-se que a armadura superior dos ábacos se amarra dentro da lâmina de compressão da laje. 

Representa-se em planta o desenho da armadura das vigas de laje. No caso das vigas interiores, o 
programa representa a amarração da armadura superior das vigas, introduzindo-se em partes da laje onde 
existem moldes. Neste caso será preciso eliminar esse molde, seja completo ou parcial (1/2 ou 1/3) para 
poder betonar a parte correspondente à amarração da viga. 

Corte da armadura longitudinal de lajes nervuradas e maciças 

Se permite que a armadura longitudinal (montagem, base ou reforços) de lajes nervuradas e lajes maciças 
se corte (e emende) quando o seu comprimento supere o comprimento máximo permitido nas opções de 
armaduras, separador Barras, do menu Desenhos. 

Para essa funcionalidade, cria a nova função Desenhos > Desenhos > Lajes Fung. Alig.- Maciças - 

Fundação > Posições de corte da montagem e reforços… para definir os segmentos de corte. Ao introduzir 
um segmento de corte o utilizador poderá definir quais são os tipos de varões que poderão afetar o 
segmento de corte introduzido. 

Os segmentos de corte unicamente serão visíveis quando o utilizador está dentro desta função. O botão 

da caixa de diálogo Eliminar permite eliminar os segmentos introduzidos que se selecionem com o rato e 
o comando Eliminar todos elimina todos os segmentos de todos os desenhos. 

 



Ao modificar (com a função de retocar) ou eliminar um varão eliminar-se-á o varão completo, pois não se 
pode modificar ou eliminar unicamente um dos troços do mesmo. Se um varão não supera o comprimento 
máximo de reforço não se cortará ainda que atravesse um segmento de corte. 

O cálculo dos cortes realiza-se em tempo real pelo que quando se eliminam os cortes as dimensões dos 
varões voltam a ser as originais. 

Listagens 

Listagens de vigas de laje Resultados>Listagens>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação> Vigas de 

laje(Fichas) 

Esta função permite obter uma listagem, com as opções que se indiquem em 
Resultados>Listagens>Opções..., das fichas das vigas de laje, com os dados do plano ao qual pertencem, 
número de identificação, ficha, seção, armadura longitudinal (superior e inferior) e transversal. 

Listagem de punçoamento 

Resultados>Listagens>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação >Punçoamento Lajes Fung. Aligeiradas… 

Através das funções Punçoamento Lajes Fung. Aligeiradas…, Punçoamento Lajes Maciças… e 
Punçoamento Lajes Fundação… do menu Resultados>Listagens>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação, 
podem-se obter os resultados do cálculo de punçoamento dos ábacos de um determinado plano. Ao 
selecionar a função aparece uma caixa com os planos nos quais existem lajes fung. aligeiradas, lajes 
maciças e lajes de fundação respetivamente, na qual se deve selecionar o plano pretendido para obter os 

resultados. 

Para obter esta listagem deve calcular-se previamente a armadura da laje requerida. Não se obterão 
resultados dos ábacos nos quais não é necessário realizar o cálculo de punçoamento (por exemplo porque 
ao pilar acometem vigas de laje com altura superior à do ábaco). 

 

O significado das colunas é o seguinte: 

Coluna Descrição  

Plano  É o nome do plano ao qual pertence o ábaco. 

Nó  É o número do nó em que se situa o ábaco. 

Pilares  É o número do pilar ou pilares inferiores e superiores que chegam ao ábaco. 

(seção)  São a série e o perfil atribuídos aos pilares (seção dos pilares). 



 

Pol. Crítico  Identifica os polígonos críticos que se estudam no ábaco. Podem existir três tipos: 

Polígono 1.  É o polígono crítico de punçoamento. Calcula-se a necessidade ou não 
de armadura de punçoamento. 

Polígono 2.  É um polígono situado exteriormente à armadura de punçoamento. Nele 
comprova-se a necessidade de armadura de punçoamento. 

Polígono 3.  Este polígono é exclusivo para a regulamentação espanhola EHE. Está 
situado junto ao pilar e nele comprova-se o esgotamento do betão 
devido ao punçoamento. 

Compr. Útil (cm)  Indica o comprimento de cada um dos perímetros críticos realmente úteis para a 
transmissão de esforços tangenciais ao pilar. 

(%)  Indica, de cada perímetro crítico, a percentagem que representa o comprimento 
anterior relativamente ao total do perímetro crítico em questão. O comprimento útil 
não é sempre de 100%, devido à proximidade de bordos da laje, aberturas ou bordos 
de ábacos. Cada regulamentação fixa a distância mínima que deve ter cada ponto de 
um perímetro crítico a um bordo de laje ou abertura para se considerar como válido. 

Área Útil (cm2)  É a área da seção de betão resistente ao punçoamento de cada perímetro crítico. 
Corresponde ao comprimento útil multiplicado pela altura útil do ábaco. 

Dist. Pilar (cm)  Indica a distância à face do pilar de cada perímetro crítico. O seu valor é dependente 
de cada regulamentação. Por exemplo, na norma EHE a distância do perímetro crítico 
ao bordo do pilar é de duas vezes a altura útil do ábaco. 

Comb  Identifica as quatro combinações de esforços que se refletem na listagem. Os 

esforços e combinações são relativos ao sistema de coordenadas principal do plano 
em que está a laje (origem no nó do ábaco, direção X paralela às nervuras X da laje, 
direção Y perpendicular ao plano da laje e direção Z paralela às nervuras Y da laje). 
Estas combinações são: 

N+.  É a combinação com o máximo axial (na direção Y antes indicada) 
transmitida pela laje. 

Mx+.  É a combinação de máximo momento Mx transmitido pela laje. 

Mz+.  É a combinação de máximo momento Mz transmitido pela laje. 

>>.  É a combinação mais desfavorável ao punçoamento. Não tem que coincidir 
com alguma das anteriores, embora na maioria das vezes assim suceda. 

N, Mx, Mz.  Esforços majorados de cada uma das combinações, no sistema de unidades definido 
pelo utilizador. 

Vmáx, Vmín, Vmed  O primeiro conjunto de colunas com estes títulos indica para cada combinação, a 

tensão tangencial de punçoamento máxima, mínima e média no perímetro crítico 1 
e no sistema de unidades definido pelo utilizador. Cada regulamentação utiliza um 
critério diferente para calcular estas tensões em função das excentricidades (ou seja, 
dos momentos) ou do posicionamento do ábaco (central, de fachada ou de esquina). 
Dependendo da regulamentação e da comprovação que se pretende realizar (se é 
necessária ou não armadura de punçoamento, ou que tensão deve absorver essa 
armadura ou se existe esgotamento da seção) utiliza-se o valor máximo ou o valor 
médio. 

Vmáx, Vmín, Vmed  Este segundo conjunto de colunas indica para cada combinação, a tensão tangencial 
de punçoamento máxima, mínima e média no perímetro crítico 2 e no sistema de 
unidades definido pelo utilizador. 



V Pilar.  Esta coluna indica, na regulamentação espanhola EHE, a tensão tangencial de 
punçoamento existente no perímetro crítico 2 (ou seja, junto ao pilar) e no sistema 
de unidades definido pelo utilizador. 

V Arm.  Para cada combinação, onde é necessária armadura de punçoamento, nesta coluna 
indicar-se-á a tensão tangencial de punçoamento que deve ser absorvida pela 
armadura de punçoamento. Caso não seja necessária armadura de punçoamento, 
aparecerá o valor zero. 

Observações.  Nesta coluna indicam-se observações que reflitam o resultado do cálculo do 

punçoamento. Os tipos de mensagem são: 

Em branco.  Indica que é necessária armadura de punçoamento. 

3.5<=4.7 Indica que a tensão de comprovação ao punçoamento (neste caso, 
3.5) é menor que a resistência ao punçoamento do betão sem 
armadura de punçoamento (identificado por vRdI na nomenclatura do 
Código Modelo, que neste caso é 4.7), e que portanto, não é necessária 
armadura de punçoamento. 

7.8>6.4*** Indica que a tensão de comprovação ao punçoamento (neste caso 7.8) 
supera a máxima resistência ao punçoamento do betão com armadura 
de punçoamento (identificado por vRdII na nomenclatura do Código 
Modelo, neste caso é 6.4), e que portanto, falha a comprovação ao 
punçoamento. 

*** Indica que é necessária armadura de punçoamento porém não foi 
possível calculá-la (por exemplo porque as opções de armadura de 
punçoamento impostas são muito restritivas). 

Listagem de vigas de laje  

A função Resultados>Listagens>Lajes.Fun.Alig-Maciças-Fundação permite obter uma listagem das vigas 
de laje da estrutura, onde se recolhem os dados do plano a que pertencem, número de identificação, ficha, 
seção e armadura longitudinal e transversal.  

Retoque de armaduras 

O submenu Resultados>Armaduras>Retocar contém diferentes funções para retocar parte da informação 
contida nos planos de pormenorização de armaduras das lajes fungiformes. 
 

  

Importante 

 
O uso destas funções implica a modificação dos resultados calculados pelo 
programa. A seriedade destas modificações fica ao critério e responsabilidade do 
projetista, dado que  não faz nenhuma comprovação sobre a armadura 

modificada. 

As modificações realizadas por meio destas funções são tomadas em consideração 
tanto nos desenhos como nas medições realizadas pelo programa. 



 

  

Modificar reforços 

Mediante a função Resultados>Armaduras>Retocar>Lajes Fung.Alig.-Maciças: Modificar modifica-se a 
armadura de reforço das nervuras ou ábacos. Para tal selecione a armadura a modificar com o rato, 
aparecendo uma caixa de diálogo como a da figura. O programa indica, mediante um círculo vermelho, o 
extremo inicial do varão a modificar, desde o qual se medem as coordenadas. 

Mediante esta função modifica-se também a armadura base de uma laje maciça. Para tal selecione o círculo 
que identifica a armadura a modificar com o rato, aparecendo uma caixa de diálogo como a da figura. 

Mediante a função ...Modificar também é possível retocar a armadura dos agrupamentos por zonas. Para 
tal, selecione a armadura a modificar com o rato, aparecendo uma caixa de diálogo como a da figura. Se 
a zona possui armadura nas duas direções, modifica-se exclusivamente a direção da armadura que se 
selecionar. As coordenadas iniciais de comprimento e largura medem-se desde a origem da laje à qual 
pertença a zona (aparecerá um círculo vermelho indicando essa origem). 

Incluem-se opções que tornam possível recalcular automaticamente o número de varões, recalcular 
automaticamente a sua separação ou não recalcular o número de varões, no caso de se modificar a 
separação ou a largura da zona. 

A caixa de diálogo de retoque destas zonas de distribuição, que aparece ao selecionar uma das zonas já 
criadas com a função Resultados > Armaduras > Retocar > L. Fung. Alig.-Maciças: Modificar ou depois 
de criar uma zona, apresenta-se agora como a da seguinte figura: 

 
 

Em relação à caixa das anteriores versões, tem os seguintes novos elementos: 

Opção Descrição 

Definir graficamente >> 

 Ao selecionar este botão, desaparecerá temporariamente esta caixa de diálogo e a 
zona atualmente em processo de retoque aparecerá rodeada com um retângulo de 
cor vermelha. Selecione o lado cuja posição deseja alterar com o botão primário do 



rato e de seguida selecione a sua nova posição com o botão secundário do rato. 
Durante este processo pode mover a estrutura ou fazer zoom para facilitar a 
operação. Também pode bloquear ou desbloquear a malha. Quando terminar, 
aparecerá a caixa de diálogo de retoque com os novos valores da zona. 

Mover >> Ao selecionar este botão, desaparecerá temporariamente esta caixa de diálogo e 
poderá reposicionar com o rato o grafismo da zona, do mesmo modo que com a 
função Resultados > Desenhos > Lajes Fung. Aligeiradas-Maciças > Mover 

Armadura. 

Aplicar Ao selecionar este botão redesenham-se os desenhos da laje com os valores atuais 
da caixa de diálogo (mesmo que estes valores não sejam definitivamente 
guardados até que se selecione o botão Guardar). 

Bloquear Se esta opção estiver selecionada, a zona atual (incluindo as suas armaduras) não 
se modificarão mesmo que se recalculem as armaduras da laje ou toda a estrutura. 
No ecrã (mas não em impressora ou DXF) aparecerá um cadeado vermelho sobre 
a armadura da zona indicando que está bloqueada. 

 
 

Nota importante: é preciso ter precaução ao bloquear as armaduras das zonas de distribuição, pois se 
modificar posteriormente as ações ou os materiais da estrutura, as armaduras da zona podem não ser 
suficientes para resistir aos esforços atualizados da laje. 

 

O programa não realiza nenhuma comprovação sobre a armadura retocada (alterada). 

 



 

Eliminar reforços. 

A função ...>Eliminar permite eliminar um reforço da armadura das nervuras. Para isso, assinale a 
armadura a eliminar. 

Unir reforços 

A função ...>Unir permite unir dois varões de reforço da mesma nervura numa só. Para isso assinale com 
o botão esquerdo do rato os reforços a unir. 

Modificar direção da armadura de punçoamento 

Esta função permite modificar a posição do extremo da linha que indica a armadura de punçoamento de 
ábacos numa determinada direção. Para isso, selecione a linha modificar, e selecione a sua nova posição 
da forma habitual (botão esquerdo do rato para pontos já existentes, botão direito para pontos da malha). 

Modificar origem da armadura de punçoamento 

Esta função permite modificar a posição da origem das linhas que indicam a armadura de punçoamento 
de ábacos (cuja posição inicial é no centro do pilar). Para isso, selecione o ponto a modificar, e selecione 
a sua nova posição da forma habitual (botão esquerdo do rato para pontos já existentes, botão direito 

para pontos da malha). 

Medição 

 permite obter uma medição completa dos materiais intervenientes numa laje fungiforme 

aligeirada, enquanto que  permite obter uma medição completa dos materiais de uma laje maciça. 

Por meio da caixa de diálogo Resultados>Medições>Opções... pode-se definir a forma de obter a listagem 
de medição da laje: para ecrã, impressora ou ficheiro; agrupando os dados das lajes ou não, etc. Também 
é possível definir quando se deseja a medição de todas as lajes, só as de um plano ou unicamente uma 
determinada laje. 

A listagem Resultados>Medições>Lajes Fung. Aligeiradas contém a seguinte informação: 

■ Nome do plano e da laje. 

■ Superfície e volume de betão, tanto da zona aligeirada, como dos ábacos e vigas de laje. 

■ Numeração e denominação dos cocos, tanto inteiros como subdivididos. 

■ Armadura longitudinal e transversal de nervuras, ábacos e punçoamento. 

■ Número, ficha e comprimento das vigas de laje. 

■ Na listagem Resultados>Medições>Lajes Maciças exibe-se a seguinte informação: 

■ Nome do plano e da laje. 

■ Superfície da laje, superfície de vigas de laje, superfície total e volume de betão. 

■ Armadura base e reforços em nervuras. 

■ Armadura longitudinal e transversal em ábacos e punçoamento. 



■ A listagem Resultados>Medições>Vigas de laje dá a seguinte informação: 

■ Número, ficha e comprimento de vigas de laje. 

Lajes fungiformes de versões anteriores 

Se utilizar lajes criadas com a versão 2.7, deverá alterar a extensão dos seus ficheiros de CST para TR7. 

Cortes transversais em lajes fungiformes aligeiradas, 
maciças ou de fundação 

As funções do menu Resultados>Desenhos>Cortes permitem introduzir, modificar e eliminar cortes 
transversais nos planos de desenhos que contenham lajes aligeiradas, maciças ou de fundação. 

A função ...>Definir... exibe uma caixa de diálogo com várias opções: 

Opções Descrição  

Texto identificativo  Permite definir dois conjuntos de até 2 caracteres que se representam nos extremos 
da linha de corte definida, junto com os símbolos em forma de seta que 
representam a linha de corte. Permite-se qualquer caractere alfanumérico entre A-

Z e 0-9, e os caracteres ", #, $, &, -. 

Fator de escala  Permite aplicar um fator de escala para a seção resultante 

Fator de escala para varões  

 Permite aplicar um fator de escala aos varões que se seccionam para poder 
visualizá-los melhor. Este fator multiplica-se ao definido na opção Fator de Escala. 

Seções invertidas  Esta opção permite aplicar uma simetria axial às seções para que se visualizem 
invertidas relativamente à situação por defeito. 

Identificar armadura Esta opção permite ativar os textos associados a cada um dos tipos de armaduras 
que se representam. Permite associar até um conjunto de 4 caracteres à armadura 
base e de montagem, aos reforços, à armadura transversal, à armadura dos 
ábacos, à armadura de punçoamento e às armaduras agrupadas em zonas. 

Pressionando o botão Definir desta caixa de diálogo passa-se a introduzir a linha de corte através de dois 
pontos, e a posição da linha de corte através de um terceiro ponto. O programa calcula o desenho 
correspondente ao corte, considerando as armaduras seccionadas. Dependendo das opções de desenho 
de armaduras que estão ativadas em cada momento, nos cortes representam-se exclusivamente essas 
armaduras. Se inserir o desenho de uma laje fungiforme aligeirada ou maciça num plano de composição, 

as armaduras representadas nos cortes são as correspondentes às opções de cada desenho da caixa de 
diálogo ...>Desenhos>Lajes Fung.Alig.-Maciças>Desenhar.... Se inserir várias vezes o desenho num plano 
de composição bastará modificar as opções de desenho de cada bloco inserido para obter nos cortes a 
armadura que se pretende. 



 

 

A função ...>Eliminar apaga os cortes definidos previamente. 

A função ...>Modificar exibe a mesma caixa de diálogo que a função ...>Definir..., permitindo modificar 
as características dos cortes já definidos. 

 

Recalculam-se as armaduras das lajes, não se atualizando de forma automática a informação contida nos 
cortes. A função ...>Recalcular permite Atualizar  a informação dos cortes com o conteúdo existente nas 
bases de dados de armaduras. Quando se acede a um desenho no qual existem cortes definidos, o 
programa exibe a mensagem: 

Respondendo Sempre Não não se voltará a realizar a pergunta até se entrar novamente no programa. 

Nos cortes das lajes fung. aligeiradas e de lajes com ábacos salientes, estes representam-se graficamente 
nos cortes da laje. 

Nos cortes das lajes maciças, representa-se a armadura transversal tipo pé de pato, que se dispõe como 
ajuda de montagem. Esta armadura pé de pato também se considera como armadura de contribuição para 
os esforços transversos das lajes maciças. 

 



Advertências e recomendações 

Nesta alínea indicam-se uma série de advertências e recomendações que julgamos serem úteis para um 
melhor aproveitamento do programa. 

Se bem que a forma que  tem de trabalhar com lajes maciças e com lajes fungiformes aligeiradas 

é muito similar, é conveniente salientar algumas advertências e recomendações específicas das lajes 
maciças. 

■ Rigor excessivo na introdução de lajes fungiformes aligeiradas e lajes maciças 

O excessivo rigor na definição dos limites da laje, ao milímetro, não representa uma melhor 
aproximação dos resultados, mas pode representar um aumento considerável no número de nós e 
barras totais da estrutura, o que, em geral, aumentará o tempo de cálculo. Desta forma por exemplo, 
não parece aconselhável entreter-se a definir os pequenos pormenores (quando menos de 10 cm) de 
uma planta, que não têm nenhuma incidência estrutural. 

■ Tamanho dos ábacos 

Para que um ábaco possa resistir aos esforços de punçoamento, deve ter umas dimensões mínimas 
que garantam que a distância entre o bordo do pilar e o bordo do ábaco seja pelo menos de 2 vezes a 
altura útil da laje maciça. 

■ Cálculo de vigas de laje 

O cálculo das vigas de laje, de lajes maciças, apresenta algumas diferenças em relação ao realizado 
numa laje fungiforme aligeirada. Enquanto numa laje fungiforme aligeirada, a armadura da viga de 

laje se calcula considerando exclusivamente os esforços produzidos nas zonas da viga de laje exteriores 

a qualquer ábaco, nas lajes maciças consideram-se os momentos existentes em todo o comprimento 
da viga de laje e os esforços transversos produzidos nas zonas exteriores a qualquer ábaco. 

Isto é assim devido a que numa laje fungiforme aligeirada, os ábacos contam com armadura 
longitudinal específica que absorve os momentos existentes dentro do ábaco (incluídos os das vigas 

de laje), enquanto nas lajes maciças, os ábacos consideram-se para efeitos exclusivamente de delimitar 
a zona na qual se deve comprovar o punçoamento. 

Portanto, recomenda-se que as vigas de laje, de lajes maciças, não se situem sobre os pilares, mas 
exteriores a eles. Desta forma, as vigas de laje estarão menos armadas dado que o momento existente 
sobre o pilar será absorvido pela armadura da laje maciça. 

■ Tamanho dos ábacos em lajes maciças 

Como já se indicou, os ábacos em lajes maciças não existem realmente, servem exclusivamente para 
delimitar a zona na qual se produz o punçoamento, exceto no caso dos ábacos ressaltados, em que 
terá um significado mais real. Portanto, o seu tamanho não está condicionado pelos critérios habituais 
em lajes fungiformes aligeiradas mas por critérios exclusivamente de punçoamento. Desta forma, o 

ábaco deve ter um tamanho de forma que o seu bordo diste da face do pilar na ordem de quatro vezes 
a altura útil da laje. 

■ Posição dos pilares 

A armadura de uma laje maciça calcula-se discretizando em bandas que se definem como "nervuras". 
Devido a esta discretização, deve-se procurar que as nervuras não coincidam exatamente sobre um 
pilar, dado que então, esta nervura ficaria muito penalizada em relação às outras adjacentes (sofreria 
um momento negativo muito superior). A posição ideal dos pilares é no centro dos quadrados nos quais 
fica discretizada a laje maciça. 



 

Capítulo 24 

Lajes de Fundação e Vigas flutuantes 
 

Introdução 

As lajes de fundação, a que em algumas situações nos referiremos através da abreviatura LF ou Lajes 

Fund., apresentam muitas semelhanças com as lajes fungiformes aligeiradas e com as lajes maciças, tanto 
no aspeto estrutural como de trabalho no programa . Portanto, este capítulo terá referências 

frequentes ao capítulo 23.- Lajes Fung. Aligeiradas e Lajes Maciças. 

O programa calcula e dimensiona lajes de fundação maciças e vigas flutuantes. Em ambos os 

casos são utilizadas as diretrizes definidas na norma EH-91(Espanha) pois em Portugal não existe 
regulamentação para este tipo de elemento estrutural. Geralmente aceita-se que uma laje de fundação é 
mais recomendável que uma fundação à base de sapatas quando a superfície das sapatas supera em mais 
de 50% a superfície total da planta. Isto ocorrerá quando a tensão admissível do terreno é muito baixa ou 
quando as ações são muito significativas. 

Se optarmos por um cálculo de esforços em 2ª ordem sem limitação de combinações, os pontos das lajes 
de fundação que se levantam não transmitem tensões ao terreno. Esta funcionalidade aplica-se também 
aos restantes apoios com molas verticais, como os existentes nas vigas flutuantes.  

Tanto as lajes de fundação como as vigas flutuantes podem ser dispostas em qualquer plano horizontal. 
No mesmo plano podem-se definir várias lajes, tanto de pavimentos como de fundação, ou ainda lajes 
aligeiradas e fungiformes aligeiradas, desde que as lajes de fundação não estejam em contacto com as 
lajes fungiformes aligeiradas ou lajes maciças. Não devem igualmente existir elementos da estrutura, vigas, 
pilares, diagonais ou outros tipos de laje, situados por baixo das lajes de fundação. No entanto, é possível 

definir lajes de fundação a cotas diferentes. 

Podem-se igualmente definir muros de cave apoiados nas lajes de fundação, não sendo imprescindível 
(nem aconselhável) que se situem no contorno da laje de fundação. Não se permite, no entanto, muros 
de caves integrados parcialmente na laje de fundação e na sua sapata. Pode-se, nesse caso, dividir esse 
muro em dois, um na laje de fundação e outro na sua própria sapata. 

Neste capítulo explicam-se as operações necessárias para: 

■ Introduzir planos que contenham lajes de fundação. 

■ Calcular os distintos planos de lajes de fundação. 



■ Obter os documentos gráficos necessários e as medições dos materiais que compõem as lajes 
de fundação. 

Tipologias de lajes de fundação e vigas flutuantes 

De entre os diversos métodos de cálculo de lajes de fundação recolhidos na bibliografia consultada0F

1 
(Métodos gerais como os de elementos finitos, modelação através de grelha ou diferenças finitas, e 
métodos simplificados como os de pórticos virtuais, linhas de rotura ou tabelas) utiliza a 

modelação por elementos finitos. No respeitante à interação terreno-estrutura, de entre os diversos 
métodos aplicáveis, utiliza-se o mais frequentemente aceite que consiste na consideração da 
proporcionalidade entre a tensão aplicada e a deformação produzida. Desta forma, as lajes de fundação 
modelam-se como um conjunto de elementos finitos de seção constante, com apoios elásticos situados 
nos pontos de interseção e em contacto com o terreno em todos os seus pontos. As vigas flutuantes 
modelam-se dividindo-as em segmentos e colocando um apoio elástico nos pontos de divisão. Essas barras, 
juntamente com as do resto da estrutura formam uma única matriz de rigidez que se utiliza para o cálculo 
dos deslocamentos.  

À constante de proporcionalidade entre tensão e deformação do terreno denominar-se-á, em geral, 
coeficiente ou módulo de rigidez (também conhecido como módulo de deformabilidade ou módulo de 
Winkler, por ser este um dos primeiros investigadores deste método). 

Coeficiente de rigidez (ou módulo de deformabilidade) 

Como foi visto no apartado anterior, o método de cálculo utilizado por  baseia-se na hipótese de 

que σ é a pressão transmitida num ponto pelo cimento ao solo, o assentamento y produzido está ligado a 

σ pela relação 

y
K

=


 

onde K é o módulo de rigidez (balastro) e tem como dimensões: força por unidade de volume (Kg/cm3, ou 
MPa/m). 

A determinação de K realiza-se por métodos experimentais, geralmente mediante ensaios de carga com 
placa. No entanto, o dado obtido para um solo depende de numerosos fatores (forma e tamanho da placa, 
pressão exercida, velocidade e repetitividade da aplicação da carga, etc.). 

Portanto, deve adaptar-se (modificar-se), o valor de K obtido num ensaio, à estrutura que se deseja 
calcular. As expressões que permitem esta adaptação são totalmente experimentais e portanto 
aproximadas.  

Autores como J. Calavera, propõem as seguintes: 

Se denominarmos K30 como o coeficiente de rigidez (balastro) obtido com uma placa quadrada de 30x30 
cm, o valor de K a aplicar a uma determinada fundação, e portanto a introduzir como dado no programa, 
é: 

■ Para solos arenosos e lajes quadradas de lado b (em cm): 

 
1 Por exemplo: Capítulo 23 Placas de Hormigón Armado do livro Hormigón Armado de P. Jiménez Montoya e 
outros. Ed. Gustavo Gili; ou o Capítulo 9. Placas de Cimentación do livro Cálculo de estructuras de cimentación 

de J. Calavera, editado por Intemac. 
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■ Para solos argilosos e lajes retângulares de lados b e b·n (b em cm; n>1): 

 

b
K

n
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Em qualquer caso e dentro da imprecisão do método, há que ter em conta que a importância na correta 
fixação de K é pequena: normalmente, duplicar o valor de K conduz a uma variação de resultados de 
esforços de aproximadamente menos de 20%. 

Em deve introduzir-se o valor final de K a adotar. Se bem que tenhamos somente mencionado até 

agora o módulo de rigidez vertical, o programa permite introduzir um valor de constante elástica para 
cada um dos 6 graus de liberdade (três deslocamentos e três rotações). 

No caso do deslocamento horizontal, o valor introduzido representa a resistência ao deslizamento da laje 
sobre o terreno. Dado que o coeficiente de atrito betão-terreno costuma ser a tangente do ângulo de atrito 
betão-terreno, e portanto situa-se entre 0,3 e 0,6, o valor a introduzir na direção horizontal deve ser de 
0,3 a 0,6 vezes o valor correspondente ao deslocamento vertical. 

Os valores das constantes elásticas para rotações não devem ser considerados normalmente nas lajes de 
fundação, pelo que o seu valor será habitualmente zero. No entanto, no caso de vigas flutuantes, pode 
ser importante fixar um valor em KGX e KGZ para indicar uma rigidez à rotação da viga sobre o seu próprio 

eixo longitudinal. 

Se optarmos por um cálculo de esforços em 2ª ordem sem limitação de combinações, os pontos das lajes 
de fundação que se levantam não transmitem tensões ao terreno. Esta funcionalidade aplica-se também 
aos restantes apoios com molas verticais, como os existentes nas vigas flutuantes. Esta opção denomina-
se Considerar que os pontos das lajes de fundação e os nós com mola vertical que se levantam não 

transmitem tensões ao terreno. 

Elementos de uma laje de fundação 

Entende-se por Plano de Laje qualquer plano da estrutura que contenha lajes aligeiradas, fungiformes 
aligeiradas e/ou lajes maciças, seja horizontal ou inclinado (uma planta ou uma água, por exemplo). Num 
mesmo plano podem existir diferentes tipos de lajes, aberturas, etc. 

Entende-se por Laje de Fundação o recinto fechado pertencente a um plano horizontal de laje, que se 
diferencia do resto pelas suas características, quer seja na espessura, direção de nervuras…  

IMPORTANTE: Com não é possível calcular uma laje de fundação que tenha uma aresta ou viga 

comum com lajes fungiformes aligeiradas ou lajes maciças e que estejam no mesmo ou em diferentes 
planos. 

As lajes de fundação têm os mesmos elementos constitutivos (elementos finitos, nervuras -só para cálculo 
de armadura-, ábacos e vigas) que as lajes maciças, pelo que o remetemos para o capítulo 23 do Manual 
de Instruções. 



Lajes de fundação e Vigas flutuantes. Geometria 

Dentro do menu Geometria>Lajes Fung. Alig.-Maciças-Fundação encontram-se todas as funções 
necessárias para a introdução, modificação e cópia, tanto de lajes fungiformes aligeiradas como de lajes 
maciças e lajes de fundação. As funções de Geometria>Barras ou Geometria>Nós não são afetados pelos 
elementos da laje de fundação, mas sim pelas funções específicas situadas no menu Geometria>Lajes 

Fung.Alig. -Maciças-Fundação.  

 

As vigas flutuantes introduzem-se através da função Geometria>Barra>Fazer Viga Flutuante. 

Introdução de lajes de fundação 

É possível definir lajes maciças, lajes fungiformes e lajes de fundação sem ter de previamente ativar o 
plano em que se situará. Para isso, os três primeiros pontos introduzidos do seu perímetro definem o plano 
em que se situa a laje, de forma similar ao que já era possível na definição de lajes aligeiradas sem ter 
previamente ativado um plano. Ao introduzir o terceiro vértice do polígono que define a laje, se o plano 
definido por esses 3 pontos não é nenhum dos já criados, o programa irá criá-lo (solicitando um nome), 
prosseguindo, após definição do nome, com o processo normal de criação da laje. 

Para introduzir uma laje de fundação, selecionar a função Geometria>Lajes Fung.Alig.-Maciças-

Fundação>Introduzir Laje Fundação... Aparecerá uma caixa de diálogo como a da figura. Opere da mesma 
forma que para a introdução de uma laje maciça (capítulo 23). 

Deve salientar-se que a espessura das lajes de fundação costuma ser muito superior ao das lajes maciças. 
Assim, J. Calavera propõe como espessura apropriada h = (L/10 + 30) [cm]; sendo L o vão máximo entre 
pilares. 



 

Operações básicas sobre lajes de fundação 

As operações básicas sobre lajes de fundação: eliminar, dividir, unir, modificar, abertura, eliminar abertura 
e restrições, são as mesmas e funcionam do mesmo modo que as indicadas para lajes fung. aligeiradas e 
lajes maciças explicadas no capítulo 23. 

Ao introduzir ou modificar uma laje maciça, laje fungiforme, laje de escada ou uma laje de fundação, 
aparece uma opção particular para cada laje Indeformável no seu plano (ver Opções de Cálculo). 

Ao ativar esta opção, se a laje é horizontal e nas opções de cálculo de esforços se selecionou a opção 
‘Indeformabilidade de lajes horizontais no seu plano: Segundo as opções de cada laje horizontal’, todos 
os nós situados no seu interior movem-se e rodam de forma solidária. Desta forma, é possível indicar que 
algumas das lajes horizontais da estrutura sejam indeformáveis no seu plano e outras não o sejam. (no 
caso de escadas – rampas, esta opção só é aplicável aos patins). Sugere-se a consulta do capítulo 
correspondente às opções de cálculo de esforços para mais informação. 

 

Se modificar a laje através da função Geometria>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação> Restrições o tipo 
de apoio ou encastramento de uma viga de uma laje de fundação, terá prioridade sobre o apoio elástico 
aplicado por pertencer a uma laje de fundação. 

Copiar ou Mover lajes de fundação 

A função Geometria>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação>Copiar… permite copiar lajes de fundação entre 

planos horizontais, da mesma forma que o indicado no apartado capítulo 23.- Copiar ou mover lajes fung. 

aligeiradas e lajes maciças. No entanto recorda-se que não é possível a existência de elementos 
estruturais: vigas, pilares, lajes, sapatas ou muros, em cotas por debaixo de uma laje de fundação. 

Outras operações com lajes de fundação 

No menu Geometria>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação>Operações encontram-se as funções Mover 

Vértices, Mudar Direção, Mudar Origem, Dividir Lado, Unir Lados e Curvar Lado, que são aplicáveis a lajes 
de fundação da mesma forma que a lajes fung. aligeiradas e lajes maciças (ver o apartado capítulo 23.- 
Outras operações sobre lajes fung. aligeiradas e lajes maciças). 

Introdução de vigas e ábacos 

Ver nos apartados capítulo 23.- Introdução de vigas e Introdução de ábacos. 

Introdução de Vigas flutuantes 

As vigas flutuantes definem-se a partir de vigas já introduzidas, através da função Geometria>Barra>Fazer 

Viga Flutuante. O programa dividirá as barras e colocará os apoios elásticos apropriados nos nós 
resultantes. O apoio elástico a aplicar soma-se ao apoio elástico ou apoios elásticos que foram atribuídos 
aos extremos da barra inicial. 

Para transformar uma barra em viga flutuante deve cumprir-se as seguintes condições: 

■ Deve selecionar-se uma barra horizontal. 



■ A barra selecionada deve estar pré-dimensionada com uma seção de betão de forma 
retângular ou em T. 

Ao selecionar esta função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, com os seguintes elementos: 

 

Opções Descrição  

Método de divisão  Indica-se o critério a utilizar para dividir a barra inicial e transformá-la numa viga 
flutuante. Pode-se selecionar um dos seguintes métodos: 

Por número de tramos  Equivale à função Geometria>Barra>Dividir em N 

partes…. À direita existe um campo na qual se indica o 
número de tramos pretendido. 

Por módulo (cm)  Equivale à função Geometria>Barra>Dividir por 

Módulos…, exceto que a barra é sempre dividida 
simetricamente; se o comprimento da barra não é um 
múltiplo exato do módulo, o valor restante divide-se 
para ambos os extremos da barra. À direita existe um 
campo no qual se deve indicar o módulo pretendido em 
centímetros. 

Rigidez do Terreno.  Indica-se aqui o apoio elástico a aplicar, por unidade de superfície, aos nós nos 
quais se divide a barra. O programa considera como área de influência uma 
superfície de largura igual à largura da viga e de comprimento, metade da 
distância aos nós anterior e posterior nos quais se divide a barra. Ver o apartado 
Coeficiente de rigidez sobre que valores introduzir. As unidades em que se 

introduzem os valores Gx,Gy,Gz são Kg·cm/rad/cm4 ou kN·m/rad/m4: ou seja, 
unidades de momento entre unidades de rotação dividido pela inércia 
relativamente ao eixo de rotação da zona de influência da mola. 

 Selecione a opção Automáticos. Caso se encontre ativada esta opção (que é 
recomendável), o programa fixa o valor das molas à rotação, em função dos 
valores das molas ao deslizamento. 

Resistência do terreno  É a tensão máxima admissível suportada pelo terreno e utiliza-se depois do 
cálculo para comparar com a tensão obtida. 

Uma vez introduzidos os dados, ao clicar no botão Sim, desaparecerá a caixa e poderá selecionar a barra 
ou barras a transformar em vigas flutuantes. Se alguma das barras não for possível de transformar, 



 

aparecerá uma mensagem de advertência com o motivo dessa impossibilidade, como por exemplo, a barra 
não ser horizontal ou de betão. 

Se alterar as condições de uma viga flutuante já introduzida, como por exemplo a sua altura, modifica-se 
a área de influência de cada nó. Portanto, deverá eliminar a barra e voltar a introduzir. Para esse efeito 
podem-se utilizar as funções Geometria>Barra>Unir para eliminar os nós intermédios, e 
Ações>Eliminar>Por Tipos… para eliminar os apoios elásticos dos extremos. Se alterar a rigidez do terreno 
aparecerá uma mensagem no ecrã indicando que deverá voltar a gerar todas as vigas flutuantes 
anteriormente introduzidas. 

Lajes de fundação. Ações 

Além das ações em toda a superfície da laje e que se introduzem no momento da sua definição, também 
é possível definir ações superficiais, lineares, pontuais ou momentos em qualquer localização de uma laje 
de fundação, da mesma forma referida no apartado capítulo 23.- Lajes fung. aligeiradas e Lajes maciças. 

Ações. 

Peso próprio das lajes de fundação 

O peso próprio das lajes de fundação não se tem em conta no cálculo de esforços da estrutura, mas entra 
no cálculo da tensão de trabalho do terreno. Isto deve-se ao facto da laje ser betonada sobre o terreno, 
pelo que a deformação produzida no terreno pelo peso do betão produz-se enquanto o betão está ainda 
fresco, e portanto deforma-se com o terreno sem se produzirem tensões na laje.  

Modificação das características das lajes de fundação 

Através do comando Seções>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação>Fundação-Viga Flutuante: 

Características… é possível indicar as características mecânicas das lajes de fundação, vigas flutuantes e 
do terreno. 

Ao selecionar o comando, aparecerá uma caixa de diálogo com três separadores: Material Lajes, Lajes de 

Fundação e Vigas Flutuantes como a da figura, na qual se indicam as características correspondentes ao 
Módulo de Young, Coeficiente de Poisson, Coeficiente de dilatação térmica, Rigidez do terreno, Rigidez 

à torção e Resistência do terreno. 

Transitando de separador exibem-se as características aplicáveis às lajes de fundação e às vigas flutuantes, 
de forma independente. Estas características são as utilizadas pelo programa para avaliar as tensões 
máximas debaixo destes elementos em função do deslocamento obtido no cálculo. 



 

 

 

 

Opções Descrição  

Módulo de Young  É o módulo de elasticidade longitudinal do betão armado. O seu valor por defeito, 
para o cálculo de esforços, é de 20,5947 GPa, e deve ser alterado consoante o 
material a utilizar. 

Coeficiente de Poisson  É o coeficiente de elasticidade transversal do betão armado. O seu valor teórico 
é 0,20; embora existam autores como Jiménez Montoya que sugerem um valor 

de 0,15 no caso particular de lajes. 

Coeficiente de dilatação térmica 

 O seu valor habitual para betão armado é 0,00001. 

Recalcular de acordo com o material y a regulamentação 

  Permite recalcular o módulo de Young e de Poisson em função da regulamentação 
e resistência do material definido nesse momento. 

Rigidez do Terreno  Aqui deve-se indicar o apoio elástico a aplicar, por unidade de superfície, aos nós 
nos quais se modelam as lajes de fundação. Veja o apartado Coeficiente de 

rigidez sobre que valores introduzir. 

Rigidez a torção (%)  É o valor percentual respeitante à inércia teórica à torção de uma barra que tem 
uma seção de largura igual à separação entre nervuras e de altura igual à laje. 
Na bibliografia já citada, sugere-se que se considere uma inércia à torção de valor 
igual ao dobro da inércia à flexão Iz da nervura, o que é aproximadamente cerca 
de 50% - 60% da inércia à torção teórica para lajes de altura entre 50 e 80 cm e 

separações de 50 cm entre nervuras. 

Rigidez do Terreno.  Indica-se aqui o apoio elástico a aplicar, por unidade de superfície, aos nós nos 
quais se modela a laje de fundação. As unidades em que se introduzem os valores 
Gx,Gy,Gz são Kg·cm/rad/cm4 ou kN·m/rad/m4: ou seja, unidades de momento 
entre unidades de rotação dividido pela inércia relativamente ao eixo de rotação 
da zona de influência da mola. 

 Selecione a opção Automáticos. Caso se encontre ativada esta opção (que é 
recomendável), o programa fixa o valor das molas à rotação, em função dos 
valores das molas ao deslizamento. 



 

 Resistência do terreno  É a tensão máxima admissível suportada pelo terreno. Este valor não se tem em 
conta no cálculo de esforços, comparando-se apenas depois do cálculo com a 
tensão obtida. 

Vigas de lajes de fundação 

As vigas de lajes têm tratamento semelhante às vigas ou fichas pré-determinadas de lajes maciças, pelo 
que se remete para o capítulo 23 do manual em tudo o que é referente à atribuição de fichas a vigas, 

armadura de vigas com seção e criação de fichas de vigas. 

Cálculo de lajes de fundação e vigas flutuantes 

O cálculo dos esforços originados nas nervuras, vigas e ábacos realiza-se de forma integrada com o resto 
da estrutura numa fase anterior (ver capítulo 12 Cálculo). Na etapa de cálculo de esforços verifica-se a 
tensão de trabalho do terreno para todas as combinações de ações, devendo ter-se em conta os seguintes 
fatores. 

Tensões do terreno negativas 

As lajes de fundação modelam-se em  com base na teoria de Winkler, ou seja, a partir do coeficiente 

de balastro obtém-se um conjunto de apoios sob a laje que simulam o comportamento do terreno com 

base numa proporcionalidade linear entre o deslocamento e a reação. 

Se as ações horizontais sobre a estrutura são de certa importância (devidas ao vento, sismo ou impulsos 
do terreno, por exemplo), é possível que algumas zonas da laje de fundação tendam a levantar-se, 
perdendo o contacto com o terreno. 

No cálculo de esforços elástico linear de primeira ordem não é possível considerar que estas zonas da laje 
de fundação perdem o contacto com o terreno e que não apresentem reações com o terreno (o terreno 
não pode ‘puxar’ a laje para baixo). Por isso, quando se dava esta circunstância, o programa avisava 
através da seguinte mensagem: 

 
Neste caso, existem duas soluções possíveis: 

■ Aumentar a rigidez e o peso da laje de fundação ou da viga flutuante aumentando a sua 
espessura. 

■ Adicionar um contrapeso (por exemplo com terreno de escavação) que contraponha a tensão 
negativa do terreno, introduzindo-se ações superficiais, lineares ou pontuais em plano como 
hipótese 0 na zona tracionada. 

Quando se realiza um cálculo de esforços elástico de 2ª ordem, pode selecionar-se uma nova opção que 
permite não considerar, em cada combinação de esforços em estudo, os apoios das lajes de fundação que 
trabalhem à tração, para que assim não transmitam tensões do terreno ‘para cima’. 



Desta forma, o cálculo será mais correto e aproximado do comportamento real do terreno. Tenha em 
conta: 

■ Ao eliminar os apoios destas zonas da laje de fundação, os deslocamentos da estrutura serão 
maiores, provocando que as zonas opostas da laje de fundação aumentem as pressões sobre 
o terreno. 

■ Estruturas que num cálculo em primeira ordem poderiam ser válidas, podem deixar de o ser 
num cálculo em 2ª ordem ao se eliminarem estes apoios ‘tracionados’, tanto por um 
deslocamento excessivo da estrutura como pelas tensões excessivas sobre o terreno. 

■ Este efeito não é possível considerar-se através de métodos simplificados de primeira ordem 
(como o dos coeficientes de amplificação) nem podem substituir um cálculo de 2ª ordem como 
o realizado por . 

Se optarmos por um cálculo de esforços em 2ª ordem sem limitação de combinações, os pontos das 
lajes de fundação que se levantam não transmitem tensões ao terreno. Esta funcionalidade aplica-se 
também aos restantes apoios com molas verticais, como os existentes nas vigas flutuantes. A opção 
denomina-se Considerar que os pontos das lajes de fundação e os nós com mola vertical que se 

levantam não transmitem tensões ao terreno. 

 

Tensões do terreno excessivas 

Através do comando Cálculo>Esforços>Equilíbrio..., o programa lista, entre outros valores, as tensões em 
Xg, Yg e Zg máximas e mínimas do terreno em todos os pontos das lajes de fundação e em todos os 

pontos nos quais exista um apoio elástico, por exemplo, as vigas flutuantes. Quanto mais rígida for a laje 
ou viga flutuante, ou seja, quanto maior seja a sua espessura (altura), mais uniformemente se repartirão 
as tensões sobre o terreno, com o que este problema se minorará. 

Cálculo de armadura de vigas flutuantes 

As vigas flutuantes são formadas por barras do mesmo tipo que o resto das vigas da estrutura, e armam-
se conjuntamente com aquelas através das funções de . Deverá definir-se pórticos quando se 

quiser obter um pormenor de armaduras com continuidade. 

Ao calcular a armadura das vigas flutuantes, comprova-se a tensão sobre o terreno, pelo que podem 
aparecer duas novas mensagens de erro: 

■ Tensão sobre o terreno maior que a admissível por baixo da viga flutuante 

■ A viga flutuante levanta-se em algum ponto 

Características 

Para a avaliação do valor de K(kg/cm3), coeficiente de balastro, a introduzir no cálculo de lajes de fundação 
e vigas flutuante no programa fornecem-se umas tabelas de valores obtidas através de um ensaio no 
terreno com uma placa quadrada de 30x30cm, pelo que estes valores são denominados como K30. Para 
passar de K30 para o valor de K, que é o que se tem de introduzir no programa, utilizam-se as seguintes 
fórmulas: 



 

Solos granulares: 
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Para determinar o valor de b podem-se seguir os seguintes critérios. Para sapatas e vigas flutuantes, b é 
a largura da viga. Para lajes de fundação b pode tomar-se como o vão (distância) média entre pilares; 

para uma estrutura habitual, o valor de b pode estar compreendido entre 5.00 ou 6.00m. 

Se possui um terreno areia seca média e se assume K30=10.0 Kgf/cm3 segundo os estudos de Terzaghi, 
o valor K a introduzir no programa será: 
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Valores K30 propostos por Terzaghi 

Tipo de Solo  K30(Kgf/cm3) 

Areia seca ou 
húmida 

Solta 0.64-1.92 (1.3)* 

Média 1.92-9.60 (4.0)* 

Compacta 9.60-32.0 (16.0)* 

Areia Submersa Solta (0.8)* 

Média (2.50)* 

Compacta (10.0)* 

Argila qu=1-2 Kgf/cm3 1.6-3.2 (2.5)* 

qu=2-4 Kgf/cm3 3.2-6.4 (5.0)* 

qu>4 Kgf/cm3 >6.4 (10.0)* 
qu= carga de afundamento 
() valores médios propostos 

 
Valores K30 propostos por outros autores 

Tipo de Solo  K30(Kgf/cm3) 

Areias  Fina de praia 1.0-1.5 

Frouxa, seca ou húmida 1.0-3.0 

Média, seca ou húmida 3.0-9.0 

Compacta, seca ou húmida 9.0-20.0 

Gravilha Arenosa frouxa 4.0-8.0 

Arenosa compacta 9.0-25.0 

Cascalho Arenoso frouxo 7.0-12.0 

Arenoso compacto 12.0-30.0 

Margas 
argilosas 

 20.0-40.0 

Rochas Brandas ou algo alteradas 30.0-50.0 

Sãs 800.0-30000.0 

 



Valores K propostos por Moraes (1976) 

Tipo de Solo K(kN/m3) 

Turfa leve - solo pantanoso: 5.000 a 10.000 

Turfa pesada - solo pantanoso: 10.000 a 15.000 

Areia fina de praia 10.000 a 15.000 

Aterro de silte, de areia e cascalho 10.000 a 20.000 

Argila molhada 20.000 a 30.000 

Argila húmida 40.000 a 50.000 

Argila seca 60.000 a 80.000 

Argila seca endurecida 100.000 

Silte compactado com areia e pedra 80.000 a 100.000 

Silte compactado com areia e muita pedra 100.000 a 120.000 

Cascalho miúdo com areia fina 80.000 a 120.000 

Cascalho médio com areia fina 100.000 a 120.000 

Cascalho grosso com areia grossa 120.000 a 150.000 

Cascalho grosso com pouca areia 150.000 a 200.000 

Cascalho grosso com pouca areia compactada 200.000 a 250.000 

Considerações sobre o cálculo de armadura em lajes de 
fundação 

Para o cálculo de armadura das lajes de fundação é aplicável o que é indicado sobre lajes maciças no 
apartado capítulo 23 Considerações sobre o cálculo, com as seguintes salvaguardas: 

Armadura Base Longitudinal 

Em toda a superfície da laje de fundação dispõe-se uma armadura longitudinal em ambas as faces e em 
ambas as direções. Esta armadura será constituída por varões ou malhas electro soldadas de um mesmo 
diâmetro e separação, ainda que possam ser diferentes para cada face e direção. 

No cálculo da separação entre varões considera-se as recomendações dos diferentes regulamentos. No 
caso do Art. 58.8.2 de EH-91 a separação deve ser menor ou igual a 30 cm e a duas vezes a altura da laje. 

Processo de cálculo da armadura 

Permite-se calcular a armadura de todas as lajes de fundação da estrutura através da função Cálculo>Lajes 

Fundação>Calcular Todos, ou somente as pertencentes aos planos selecionados, através da função 
Cálculo>Lajes Fundação>Calcular Plano. 

Opções de cálculo 

Através das funções Cálculo>Lajes Fundação>Opções…, fixam-se as opções para o cálculo das lajes de 
fundação. Obtém-se uma caixa onde se podem modificar as distintas opções de armadura dos elementos. 
Esta caixa tem vários separadores, nos quais se podem ir modificando as variáveis. Os separadores 
existentes são: 



 

Separadores Descrição  

Reforços  Opções de reforços tanto em armadura longitudinal como de estribos. 

Armadura Base  Opções de armadura base da laje. 

Ábacos  Opções de armadura de ábacos. 

Punçoamento  Opções de armadura longitudinal e estribos de punçoamento. 

Vários  Opções de recobrimento, tamanho de inerte e torção em vigas laje. 

2ª Ordem  Consideração dos efeitos de segunda ordem. 

Todas as opções são idênticas às correspondentes às lajes maciças, salvo no que se refere a valores 
máximos e mínimos admissíveis. Por exemplo, ainda que a norma EH-91(Espanha) recomende utilizar, 
para qualquer elemento em contacto com o terreno, varões de pelo menos 12 mm de diâmetro, em  

podem utilizar-se varões de pelo menos 10 mm de diâmetro. 

 

Nota sobre o recobrimento 

Dado que nas lajes de fundação existem armaduras nas duas direções, e que a ordem de colocação não é 
conhecida de antemão, convém aumentar o recobrimento relativamente ao valor habitual. Alguns autores, 
e a NTE (Espanha), fixam este aumento em vez e meia o maior diâmetro da armadura utilizada. Este 
aspeto não é muito significativo em lajes de fundação onde as espessuras costumam superar os 60 
centímetros. 

Para obter os valores dos coeficientes de amplificação ver capítulo 12 Efeitos de segunda ordem– 
Distorções horizontais (no entanto recomenda-se a utilização de um cálculo de 2ªordem P-delta, definido nas opções 

de cálculo de esforços). 



Materiais: betão e aço 

Através da função Cálculo>Lajes Fundação>Materiais… é possível indicar o tipo de betão e aço destinado 
a utilizar na armadura das lajes de fundação da estrutura. Estes materiais podem ser diferentes dos das 
outras partes da estrutura (barras, lajes fung. aligeiradas, etc.). 

As vigas flutuantes são, para todos os efeitos, como as restantes vigas da estrutura, e portanto, os seus 
materiais são os utilizados nas vigas, pilares e diagonais. 

 

Os materiais a utilizar na armadura de barras podem selecionar-se dentro do separador Betão Armado. 

É necessário selecionar na lista Aplicar a linha Lajes de Fundação para definir os materiais das lajes de 
fundação ou Barras;... para fixar os materiais das vigas flutuantes. 

Posteriormente é possível indicar o tipo de betão e aço nervurado a utilizar na armadura de todos os 
elementos indicados. 

Ao selecionar um tipo de betão ou aço (B25, por exemplo), a sua direita aparece a sua resistência 
característica no sistema de unidades fixado em Ficheiro>Preferências... (para B25, 1.50 MPa) 

Além dos tipos de betão e aço recolhidos nas distintas normativas, é possível indicar um tipo de betão ou 

aço de resistência característica qualquer. Para isso, selecionar como tipo de betão ou aço OUTROS e 
indicar a resistência característica desejada.  

Para aqueles valores que as normas tabelam exclusivamente para os tipos de betão e aço recolhidos nela 
(comprimentos de suporte, por exemplo), o programa adota o do betão ou aço mais próximo que possua 
um valor pelo lado da segurança (por exemplo, para um betão de 265 kg/cm2, adota-se o comprimento 
de suporte fixado para o betão B25, que é maior que a fixada para o B25). 

Esta caixa também permite fixar os coeficientes de minoração a aplicar ao betão e aço nervurado através 
da seleção do nível de controlo (intenso, normal ou reduzido), assim como o tipo de aço nervurado (de 
dureza natural ou estirado a frio). 



 

Mensagens de cálculo de lajes de fundação 

Uma vez finalizado o cálculo da armadura das lajes de fundação, o programa pode exibir uma série de 
mensagens de erro, que são idênticas às indicadas para lajes maciças no apartado capítulo 23.- Mensagens 

de cálculo. 

Se aparece a mensagem Armadura Incorreta a função Cálculo>Lajes Fundação>Gráfico Erros exibe os 
erros existentes em todas as lajes de fundação. 

Os erros de cálculo de armadura representam-se sempre nos desenhos, em cor vermelha. Isto pretende 
evitar que o utilizador se esqueça de comprovar os erros existentes, antes de imprimir os planos da 
armadura. 

Cálculo de deslocamentos 

Através dos comandos Cálculo>Lajes Fundação>Deslocamentos e Cálculo>Lajes Fundação >Opções 

Deslocamentos… o programa permite obter, de forma gráfica e numérica, a deformação ao longo de 
qualquer segmento que se defina numa laje de fundação, do mesmo modo como indicado no apartado 
capítulo 23.- Cálculo de deslocamentos. 

Saída de resultados 

A saída de resultados de lajes de fundação é constituída por documentos gráficos e listagens. 

Documentos gráficos 

Os documentos gráficos de armadura das lajes de fundação são idênticos aos das lajes maciças. 
Igualmente, todas as operações e retoques que se podem realizar sobre lajes maciças, são possíveis de 
realizar com lajes de fundação. Ver os apartados do capítulo 23 Documentos Gráficos e Retoque de 

armaduras. 

As lajes de fundação (e as vigas flutuantes) possuem também uma saída gráfica específica: o gráfico de 
tensões do terreno. 

Gráfico de tensões do terreno 

Através da função Resultados>Gráficos>Tensões Molas Yg - L. Fundação obtêm-se, de uma forma gráfica 

e através de um código de cores, as tensões verticais sobre o terreno em lajes de fundação e em todos os 
pontos nos quais existe um apoio elástico Ky (por exemplo, nas vigas flutuantes). 

A escala de tensões obtém-se em função da tensão admissível do terreno Rt fixada em Seções>Lajes 

Fung.Alig.-Maciças-Fundação>Fundação-Viga Flutuante: Características… ou em Geometria>Barra> 

Fazer Viga Flutuante, de acordo com o seguinte critério: 

É possível modificar este valor de Rt sem perder por isso os resultados de esforços ou armaduras 
calculados. 

O programa desenha com este critério de cores os retângulos para cada nó: à esquerda, com a máxima 
tensão e à direita com a mínima tensão. Em Resultados>Gráficos>Opções… pode fixar se o gráfico 
correspondente a uma determinada hipótese de ação ou da envolvente. O tamanho dos retângulos de cor 



e da escala gráfica corresponde à escala de texto fixada em Ajudas>Escalas…. A orientação dos retângulos 
é sempre de acordo com os eixos gerais. 

 

Tensão Cor no ecrã e impressora 
Cor em 

DXF/DWG 

σt < −Rt cor azul escuro 6 

Rt ≤ σt < 0 da cor azul escuro ao azul médio 5 

0 ≤ σt < Rt da cor azul claro ao verde claro 4 

Rt ≤ σt < 1,25·Rt da cor amarela escura ao amarelo claro 3 

1,25·Rt ≤ σt < 

2,50·Rt 

da cor laranja ao vermelho 2 

2,50·Rt ≤ σt cor vermelha 1 

Listagens 

Além da listagem de vigas (veja o capítulo 23), que é idêntico ao obtido para lajes fung. aligeiradas e lajes 
maciças, é possível obter, em todos os nós das lajes de fundação e nos nós com apoios elásticos atribuídos 
a vigas flutuantes, uma listagem de tensões em apoios elásticos na qual se indica a tensão aplicada ao 
terreno. 



 

Para isso selecione o comando Resultados>Listagens>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação> Tensões 

molas-L.Fundação. O valor da tensão obtém-se multiplicando o valor do deslocamento produzido (cm para 
deslocamentos e rad para rotações) para o valor da rigidez do terreno (Kg/cm3 e Kg·cm/rad/cm2 

respetivamente). 

Medição 

 permite obter uma medição completa dos materiais de uma laje de fundação. 

Através da caixa de diálogo Resultados>Medições>Opções… pode-se definir a forma de obter a listagem 
de medição da laje: para ecrã, impressora ou ficheiro; agrupando os dados das lajes ou não, etc. Também 
é possível definir se deseja a medição de todas as lajes de fundação, somente as de um plano ou 
unicamente de uma laje. 

O listagem Resultados>Medições>Lajes Maciças fornece a seguinte informação: 

■ Nome da laje. 

■ Volume de betão e betão pobre. 

■ Superfície laje, de vigas de laje e total. 

■ Armadura base e longitudinal de nervuras. 

■ Armadura longitudinal e transversal de punçoamento em ábacos. 

Lajes de fundação e muros de cave 

Podem-se definir muros de cave apoiados nas lajes de fundação, não sendo imprescindível que se situem 
na periferia da laje. Não se permite, no entanto, muros de cave com uma parte na laje de fundação e 
outra na sua sapata, devendo-se nesse caso dividir o muro. 

Para efeitos do programa, os muros de cave situados sobre uma laje de fundação, diferenciam-se dos 
restantes muros de cave em alguns aspetos: 

■ Devem situar-se sobre uma viga da laje de fundação (pode ser uma viga de bordadura ou 
interior), e essa viga deve ser de ficha pré-definida. 

■ Não necessitam de sapata, já que estão apoiados diretamente sobre a laje. Isto faz com que 
a sua aparência e os seus planos de armadura sejam diferentes. 

■ Dado que todas as ações que concorrem no muro devem transmitir-se à laje de fundação, na 
verificação da geometria comprova-se que esta situação assim seja, portanto, todos os pilares 
que chegam ao muro devem de chegar até a laje, toda a viga ou diagonal situada no interior 
do muro deve chegar a um pilar e todo o nó situado no interior de um muro deve estar 

conectado direta ou indiretamente à laje de fundação. 

■ De igual forma, modificaram-se todos os critérios de apoio das vigas de lajes fung. aligeiradas 
e lajes maciças apoiadas em muros deste tipo: em lugar de se considerar um encastramento 
perfeito por defeito, considera-se um apoio livre e modifica-se a rigidez da viga para que as 
ações das lajes se transmitam através dos pilares situados no muro à laje de fundação. Em 
qualquer caso, deve recordar-se que estes critérios podem alterar-se através da função 
Geometria>Lajes Fung.Alig.-Maciças-Fundação>Restrições. 

■ O pré-dimensionamento deste tipo de muros é diferente, tal como se indica no apartado 
seguinte. 



Pré-dimensionamento de muros de cave apoiados em lajes de 
fundação 

Nos muros de cave apoiados em lajes de fundação, é importante considerar a rigidez no plano do próprio 
muro. Para isso é conveniente dotar de uma grande rigidez todas as barras (pilares, vigas, e diagonais) 
situadas no seu interior. Por exemplo, se a viga sobre a qual se situa o muro tem uma seção de 30x60, 
mas ao pré-dimensionar o muro atribui-se-lhe uma seção de 30x150, para efeitos de cálculo de esforços 
considerar-se-á a seção de 30x150, ainda que para efeitos de representação gráfica da viga se considere 

a seção de 30x60. 

Em função da seção atribuída à viga sobre a qual se situa o muro de cave ao pré-dimensionar o muro, 
poder-se-á considerar um maior ou menor encastramento do muro na laje. Geralmente, é habitual 
considerar-se que o muro está praticamente apoiado na laje de fundação. 

Assim, no caso mais habitual (em que a distância entre pilares se situa em cerca de 4 a 5 metros, a 
espessura da laje de fundação é de 60 a 80 centímetros, a espessura do muro é de 30 centímetros, a 
altura do primeiro nível do muro é de 3 metros e dimensiona-se a viga com uma seção de 30x150), pode-
se considerar o muro com um reduzido grau de encastramento na laje. 

Para que se considere um grande grau de encastramento muro - laje, será necessário colocar os pilares 
do muro mais juntos e ter uma seção para a viga com maior altura. Neste caso, dever-se-ia igualmente 
assegurar uma boa amarração da armadura do muro na laje. 

Ao selecionar a função Seções>Muros de Cave-Contenção>Pré-dimensionar e ao escolher um muro de 
cave apoiado numa laje de fundação, aparecerá uma caixa de diálogo como a da figura: 

 

Nela aparecem os seguintes elementos: 

Alturas e Espessuras Mínimas 

 Neste grupo pode-se definir a espessura do muro de cave em cada nível (cada nível vem 
referenciado pelas cotas inferior e superior). Por defeito, o programa propõe como espessura 



 

a décima parte da altura do nível. Selecione com o rato o nível pretendido e introduza no 
campo Espessuras, a espessura do muro nesse nível. 

Muros de cave sobre lajes 

 Neste grupo, que estará desativado (a cinzento) se o muro selecionado não estiver apoiado 
numa laje de fundação, define-se a seção das vigas e diagonais situadas em cada cota do 
muro. Por defeito, o programa atribuirá a mesma largura que o nível inferior do muro para 
esta cota e como altura a altura do nível inferior mais a do nível superior dividido por quatro. 
Selecione com o rato a cota pretendida e fixe os dados da largura e altura. Se está ativada 

a opção Larg. acordo espessura do muro, não poderá fixar a largura das barras, que se 
tomam iguais às do muro. 

Sapata Neste grupo, que estará desativado se o muro está apoiado numa laje de fundação, fixam-
se a altura, a ponteira, o calcanhar e o tacão da sapata do muro.  

Advertências e recomendações 

Neste apartado indicam-se uma série de advertências e recomendações que podem ser úteis para uma 
melhor utilização do programa. 

Se bem que a forma de  trabalhar com lajes de fundação, lajes maciças e lajes fung. aligeiradas 

seja muito semelhante, é conveniente realizar algumas advertências e recomendações específicas para as 
lajes de fundação. 

■ Leis de esforços 

As leis de esforços, momentos, axiais, transversos, das vigas flutuantes e lajes de fundação diferem 
em bastantes aspetos das leis para vigas e lajes maciças. Por exemplo, por baixo dos pilares existem 
momentos positivos e nos vãos momentos negativos. Além disso, ao não existir uma distribuição de 
tensões uniforme, as leis de momentos não são exatamente parabólicas, nem as dos transversos são 
lineares. 

■ Listagem de reações 

Ao distribuírem-se os esforços transmitidos pelo pilar ao terreno por toda a fundação, seja em laje de 
fundação ou viga flutuante, a reação obtida no nó inferior do pilar não equilibra o esforço desse pilar. 
Devem somar-se as reações de todos os nós da fundação, seja em laje de fundação ou viga flutuante, 
situados na zona de influência do pilar para equilibrar os seus esforços. 

■ Outros tipos de fundação 

É importante considerar que as lajes de fundação e as vigas flutuantes trabalham porque o terreno se 
deforma e portanto as lajes de fundação e vigas flutuantes assentam. Devido a isso, não se devem 
introduzir na mesma estrutura vigas flutuantes ou lajes de fundação conjuntamente com apoios 

verticais, pois considerar-se-ia que a estrutura estaria como que suspensa dos apoios; o programa 
avisa para esta situação ao verificar a estrutura. Uma modelação correta deste caso seria introduzir 
apoios elásticos em vez de apoios normais nas sapatas dos pilares situados fora da laje de fundação. 

■ Excessiva flexibilidade de lajes de fundação e vigas flutuantes 

Uma excessiva flexibilidade das lajes de fundação e vigas flutuantes devido a uma espessura 
insuficiente, faz com que as tensões do terreno se concentrem em excesso nas proximidades dos pilares 
e que a parte central dos vãos apenas funcione como fundação não resistente. 

■ Consolas em lajes de fundação e vigas flutuantes 

É aconselhável que os pilares, tanto em lajes de fundação como em vigas flutuantes, não se situem 
nos limites da laje ou em extremos da viga, já que assim produzir-se-ão nesses pontos sobretensões 



no terreno e momentos nas peças muito superiores aos do resto da laje ou viga flutuante. Assim, a 
titulo de exemplo, algumas normativas estrangeiras fixam como valor para a consola das lajes um valor 
de pelo menos 1 metro e entre 0,2 e 0,3 vezes a longitude do vão adjacente. 

 

Na figura observa-se que a viga flutuante da direita, que não possui consolas, apresenta assentamentos 
(e portanto tensões) excessivas nos extremos, enquanto a viga flutuante da esquerda reparte melhor 
os deslocamentos e tensões entre os pilares. 

■ Conceito de unidade elástica e raio elástico 

Define-se como unidade elástica de uma viga flutuante, α, a longitude dada pela expressão 

 =
 



4
4

E I

K b

z

 

onde  

E  é o módulo de elasticidade do betão  

Iz  é a inércia à flexão da viga  

K  é o módulo de balastro do terreno  

b  é a largura da viga. 

Define-se como raio elástico de uma laje de fundação, L, a longitude dada pela expressão 
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onde 

E  é o módulo de elasticidade do betão 

h  é a espessura da laje 

ν  é o coeficiente de Poisson da laje 

K  é o módulo de balastro do terreno. 

Tanto a unidade elástica como o raio elástico representam uma relação entre a rigidez da fundação, 
laje de fundação ou viga flutuante, e o terreno. Estes valores dão uma ideia da área de influência dos 
pilares, e permitem realizar, de modo aproximado, um cálculo por separado da estrutura, substituindo 
a laje de fundação ou as vigas flutuantes por apoios elásticos debaixo de cada suporte. Para avaliar a 
rigidez do apoio elástico a introduzir Ky, deve-se multiplicar o coeficiente de balastro do terreno pela 
área de influência do pilar: 

No caso de vigas, Ky = K·b·α 

No caso de lajes, Ky = K·π·L2 



 

Capítulo 25 

Paredes resistentes 
 

Âmbito de Aplicação 

O programa  permite através do seu módulo 10, calcular estruturas com paredes resistentes de 

qualquer material. É possível calcular a armadura das paredes definidas como sendo de betão armado, e 
comprovar a resistência das paredes como sendo de qualquer outro material, através da comparação das 
tensões máximas de compressão e tração existentes na parede, com as admissíveis. As paredes podem 

ter fundação do tipo sapata corrida, sendo igualmente possível calcular as suas dimensões e a sua 
armadura, após a definição da condição de apoio exterior mais adequada a cada caso, quer seja um apoio 
simples, elástico, articulado ou encastramento. 

A espessura mínima permitida para o cálculo das paredes resistentes de betão armado é de 8 cm. 

As paredes introduzidas devem ser sempre verticais, de espessura constante em cada um dos seus troços 
e com lados de formato retângular. Poderão conter aberturas no seu interior, igualmente retângulares, 
existindo a limitação de uma abertura não poder estar a uma distância inferior à espessura da parede, de 
outra abertura ou do contorno da parede. 

Do ponto de vista da sua funcionalidade estrutural, estas paredes transmitem as ações gravíticas à 
fundação e proporcionam rigidez ao edifício para resistência a ações horizontais (vento e sismo 
fundamentalmente), especialmente no seu próprio plano. Em alguns países as paredes resistentes têm 
como principal missão absorver as ações horizontais, sejam de vento ou de sismo e são o equivalente às 

shear-walls em inglês. 

Daqui em frente, tanto no programa como nos manuais do mesmo, utilizar-se-á a denominação parede 

resistente ou parede para nos referirmos tanto às paredes de carga de alvenaria, pedra ou betão 
submetidos a ações verticais ou segundo qualquer outro eixo, e a paredes de betão armado. 

Podem-se colocar várias paredes adjacentes entre si, tanto num mesmo plano como em distintos planos 
verticais, como por exemplo para modelar um núcleo de ascensores com diferentes espessuras a diferentes 
alturas. 

Podem existir barras no interior das paredes resistentes, sejam vigas, pilares ou diagonais, sempre com a 
condição de que se incluam totalmente dentro da parede. Na interseção de uma parede com uma laje 
fungiforme aligeirada ou laje maciça, ou no apoio de uma parede numa laje de fundação, deverá existir 
uma viga de laje, tal como se faz no caso da união das lajes com os muros de cave. 



Ainda que o habitual seja considerar uma condição de apoio na cota inferior das paredes resistentes, 
poder-se-á também definir qualquer condição de apoio ou mola nos 6 eixos gerais, em qualquer dos quatro 
lados de cada parede, com as seguintes limitações: 

Não se poderá definir uma condição de apoio vertical no lado inferior da parede se esta está situada sobre 
outra parede. 

Se uma parede não está apoiada noutra parede ou numa laje de fundação, deverá ter uma condição de 
apoio vertical ou mola no seu lado inferior. 

Se existe coincidência entre um lado de uma parede e uma viga de laje, não se poderá atribuir condição 

de apoio ou mola na viga de laje: a condição deverá atribuir-se ao lado da parede resistente. Como caso 
particular, no apoio de uma parede resistente numa laje de fundação (que necessariamente deve de 
produzir-se numa viga de laje, como indicado anteriormente), não será necessário indicar nenhum tipo de 
condição de apoio ou mola à parede ou à viga de laje: aplica-se a condição de apoio elástico da laje de 
fundação. 

Paredes apoiadas em vigas e vigas de grande altura 

Não se pode apoiar uma parede resistente numa viga, laje fungiforme aligeirada, laje maciça ou laje de 
fundação. Não se poderá igualmente modelar uma viga parede com uma parede resistente. Esta proibição 
pode no entanto contornar-se se ao lado inferior da parede se lhe atribui como única condição de apoio 
uma mola vertical de valor suficientemente pequeno (Ky=1Kg/cm, por exemplo). Em qualquer caso, estas 
tipologias apresentam grandes concentrações de tensões em pontos localizados, pelo que o tipo de 
armadura realizado pelo (constante em toda a parede) não será o mais adequado ou económico 

para estes casos. No caso de paredes de materiais diferentes do betão armado, produzem-se para estes 
casos trações consideráveis, muito superiores às permitidas para estes materiais. 

Há que ter presente a enorme rigidez de uma parede no seu próprio plano: uma parede de tijolo perfurado 
de 3 metros de altura e com um pé de espessura (E25000 Kg/cm2) tem uma rigidez à flexão semelhante 
a uma viga de betão de 25 cm de largura por 135 cm de altura. No entanto, a resistência à flexão desta 
parede é muito pequena: da ordem de 0,3 m·t. Portanto, caso se apoie uma parede destas dimensões 
sobre uma viga de 25x35, o que realmente ocorre é que a parede sujeita a viga, pelo que se produzem 
fissuras muito facilmente. Na figura seguinte representam-se as tensões de uma viga de grande altura 
com dois vãos. Aproveitando a sua simetria, na parte esquerda representam-se as tensões horizontais, e 
na direita as tensões verticais. Pode apreciar-se as grandes variações de tensões entre os distintos pontos 
do elemento, que ao calcular-se a sua armadura em função do ponto mais desfavorável provoca o 
desaproveitamento da armadura em muitas zonas do elemento. 

 

Compressão horizontal 

Tracção horizontal 

Compressão vertical 

 



 

Núcleos rígidos 

É habitual em certos edifícios, concentrar a rigidez horizontal da estrutura num núcleo formado por paredes 
resistentes de betão, situado aproximadamente no centro do edifício (o núcleo de ascensores e escadas). 
Esta solução é correta para a maioria dos casos. No entanto, quando a estrutura é esbelta e/ou as ações 
horizontais são importantes, concentram-se as tensões excessivamente neste núcleo, chegando a 
produzirem-se ao nível da sua fundação fortes compressões e inclusive trações, com o consequente 
sobredimensionamento das suas sapatas, enquanto os pilares da estrutura apenas possuem momentos e 
transversos significativos. Será aconselhável nestes casos repartir a rigidez horizontal através da colocação 
de paredes resistentes no perímetro do edifício. 

Definições 

■ Parede resistente 

Uma parede resistente é constituída por dois lados horizontais e dois verticais.  

Podem definir-se paredes em qualquer posição do piso, isoladas ou com interseções com outras 
paredes, formando qualquer ângulo. É possível definir e modificar o tamanho da discretização das 
paredes definidas. Todas as paredes resistentes incluídas no mesmo plano vertical agrupam-se em 
planos verticais e devem de ter os mesmos valores de discretização. 

Uma parede resistente que em altura possua vários pisos, poderá dividir-se em distintas zonas ou 
alturas dentro das quais se permitem distintas espessuras ou características, sendo cada uma destas 
zonas uma parede independente. 

Quando se tem que definir uma parede em vários pisos da estrutura, pode-se introduzir uma única 
parede desde a cota inferior ou base à cota superior ou coroamento, com uma única espessura, ou 
podem-se introduzir diferentes paredes em cada um dos pisos, podendo ter em cada altura diferentes 
espessuras e características. Esta última solução resulta mais económica pois calcula a armadura de 
cada parede com os esforços que se produzem em cada troço. 

■ Sapata da parede resistente 

Na cota de fundação de cada parede resistente deve definir-se uma sapata contínua, cujo 
dimensionamento e cálculo se inclui no módulo . A sapata pode ter a mesma dimensão 

longitudinal da parede ou pode ter duas extremidades adicionais (à direita e à esquerda), a fim de 
possuir maior área resistente para as tensões produzidas nos contornos da parede. 

■ Eixos de uma parede resistente 

Uma parede resistente possui eixos locais nos quais se expressam ou se referem diferentes magnitudes: 
os posicionamentos da sua seção, as armaduras, as ações de pressão do terreno ou fluidos. O eixo X 

define-se na direção longitudinal da parede, sendo o seu sentido positivo dependente da posição em 
planta; o eixo Y é sempre vertical, e o eixo Z é o que forma um sistema dextrogiratório com os dois 
anteriores. O eixo Z é importante para a identificação das armaduras da parede, pois as armaduras 
sempre se referem à face Z+, no sentido positivo do eixo Z, e a face Z- no sentido negativo. Na 
introdução de ações de pressão de terrenos e fluidos, define-se igualmente se é na face Z+ ou Z- que 
se aplica a ação. 

■ Aberturas 

Dentro de uma parede podem incluir-se aberturas de forma retângular, devendo ter uma distância de 
outra abertura ou dos contornos da parede igual ou superior à espessura da parede. Podem modificar-
se os lados das aberturas posteriormente à sua definição, com as mesmas funções de modificação dos 
lados da parede. 



■ Discretização 

Para todas as paredes contidas no mesmo plano, quer sejam paredes com diferentes alturas ou com 
diferentes localizações no piso, podem-se fixar os valores que determinam o tamanho dos elementos 
a utilizar na sua modelação. Estes valores definem a dimensão horizontal e vertical dos elementos, 
sendo o valor por defeito 50 cm. 

■ Elemento 

Cada uma das paredes modela-se através de elementos tridimensionais de forma retângular, com 
quatro nodos, um em cada vértice. Por necessidades de modelação o elemento retângular pode 

adaptar-se a uma forma poligonal. 

■ Nó 

Em cada um dos vértices de cada elemento finito define-se um nodo. Após o cálculo, podem obter-se 
os deslocamentos nos nodos, bem como as tensões. 

Funções de Geometria 

 

Introdução e modificação de Paredes resistentes 

Através da função Geometria>Paredes Resistentes>Introduzir realiza-se a introdução de novas paredes 
resistentes. As paredes resistentes devem ser necessariamente verticais, com os seus lados igualmente 
verticais e paralelos ao eixo Yg. As paredes podem ter qualquer orientação em planta, não devendo ser 
necessariamente paralelos aos eixos gerais Xg ou Zg.  

Para introduzir uma nova parede resistente não paralela aos eixos gerais X ou Z, não é necessário ter pré-
definido no plano ao qual pertence. Ao selecionar os três pontos necessários para criar a parede, o plano 
fica pré-definido automaticamente, aparecendo uma caixa na qual se deve introduzir o nome desse plano. 



 

A definição de novas paredes pode realizar-se de diversas formas: 

■ Definição em planta com um plano horizontal ativado 

Selecionam-se os dois pontos extremos da parede, que podem coincidir com nós já existentes ou 
pontos de um ficheiro DXF ou DWG, para o que se utilizará o botão esquerdo do rato, ou podem-se 
capturar pontos da malha, para o que se utilizará o botão direito do rato. Uma vez definidos estes dois 
pontos, aparece a caixa de introdução e/ou modificação de paredes resistentes. 

■ Definição em alçado com um plano vertical ativado 

A definição é semelhante ao ponto anterior, tendo neste caso de selecionar 3 pontos. Dois definem a 

dimensão longitudinal da parede, e um terceiro ponto a sua altura.  

■ Definição em três dimensões, sem planos ativados 

A definição realiza-se selecionando três nós já existentes, que definam as extensões horizontais e 
verticais da parede. 

Uma vez finalizada a definição da parede, aparece uma caixa de diálogo na qual se devem introduzir 
os seguintes dados: 

 

Opções Descrição  

Nome/Nível:  No campo Nome define-se um conjunto de até 8 caracteres alfanuméricos que 
identificam a parede. No campo Nível pode-se definir um número, entre –9 e 99 
que se utiliza para adicionar ao nome da parede quando se dividir 
automaticamente em várias alturas. Por exemplo, caso defina uma parede de 4 
alturas com um nome igual a PAR, e o número definido no campo Número é igual 
a 0, o programa criará automaticamente 4 paredes com os nomes: PAR0, PAR1, 
PAR2 e PAR3. Caso defina como número o valor -2, as 4 paredes criadas chamar-
se-ão: PAR-2, PAR-1, PAR0 e PAR1. 

Posicionamento  Esta opção permite fixar o tipo de posicionamento da parede relativamente ao 
plano definido. Os tipos de posicionamento permitidos nesta caixa são Centrado, 
Interior ou seja no sentido negativo do eixo Z da parede (Z-), ou Exterior 
segundo o sentido positivo do eixo Z (Z+). Com a função Geometria>Paredes 



Resistentes>Posicionamento da Parede…, podem-se fixar posicionamentos a 
uma determinada distância, tanto das faces da parede como do seu eixo. 

Cota Superior  Representa a cota da parte superior da parede, em centímetros e em eixos gerais. 
No caso de ter definido a parede em alçado ou em três dimensões, representa-
se a altura definida; no caso de ter definido a parede em planta aparece a casa 
em branco. 

Cota Inferior  Representa a cota do ponto inferior de entre os utilizados para a definição da 
parede, em centímetros e em eixos gerais. Podem utilizar-se cotas positivas ou 

negativas. No grupo Cota Inferior define-se a condição de apoio do lado inferior 
da parede. No caso de tratar-se de uma parede que se apoia sobre uma sapata 
de fundação é necessário definir a condição de apoio, quer seja articulada, 
encastrada ou com apoio elástico, seguindo os mesmos critérios da definição de 
apoios para nós. No caso em que a parede se apoie numa laje de fundação 
definida com , não é necessário definir na parede nenhum tipo de 

condição de apoio, tal como se procede com os nós. 

Sapata  Neste grupo de opções determina-se a existência ou não da sapata no lado de 
cota inferior da parede, bem como o posicionamento da sapata, entre as opções 
Centrado, Exterior ou Interior, com o mesmo critério que o utilizado para o 
posicionamento da parede. Através da função Geometria>Paredes 

Resistentes>Posicionamento da Sapata…, pode-se fixar posicionamentos a uma 
determinada distância tanto das faces da parede como do seu eixo. 

Dimensões A partir deste botão acede-se a uma caixa de diálogo onde se especificam os 
valores da Altura, Largura, Vão X+ e Vão X-, em centímetros da sapata da 
parede. No caso de estar ativada a opção Sem sapata na caixa de introdução de 
paredes, todos os campos deste grupo estarão desativados. Os campos Altura e 
Largura fazem referência a dimensões mínimas da sapata. Quando se introduzem 
dimensões nestes campos o programa toma estes valores como dimensões 
mínimas, não dando nunca como resultados dimensões menores que as 
especificadas. Os valores do Vão X+ e Vão X- permitem fixar dimensões da sapata 
à direita e à esquerda da parede. 

Propriedades  Este botão permite aceder à caixa de diálogo de definição das propriedades de 
cada parede: tipo de material, características do material, espessura, e dimensões 
da sapata: largura, altura e extremidades. 

Propriedades: Material   

 Pode-se selecionar entre diferentes materiais para as paredes: Betão, Tijolo, 
Pedra Granito, Pedra Arenisca, Blocos de betão e Outros. Para cada material 
selecionado utilizam-se as seguintes opções por defeito e escala de valores para 

as variáveis Densidade, Módulo de Young, Coeficiente de Poisson, Resistência à 

Compressão(fd) e Resistência a tração(ftd): 



 

Material 
Espessura 

e (cm) 
Densidade 
d (kN/m3) 

Módulo Young 
E (kg/cm2) 

C. Poissonν 
Compressão 
fd kg/cm2 

Tração 
fdt kg/cm2 

Betão  25 
(20-100) 

24,52 
(20,39-30,59) 

210.000 
(200.000-400.000) 

0,2 
(0.1-0.5) 

- - 

Tijolo  25 
(20-100) 

14,71 
(10,20-20,39) 

50.000 
(5.000-100.000) 

0,2 
(0.1-0.5) 

20,0 
(5,0-100,0) 

2,0(NBE-FL90) 
(0.1-10,0) 

Pedra  
Granito 

25 
(20-100) 

25,50 
(20,39-30,59) 

100.000 
(100.000-500.000) 

0,2 
(0.1-0.5) 

10,0 
(2,0-250,0) 

1 
(0.1-5,0) 

Pedra  
Arenisc
a 

25 
(20-100) 

23,54 
(20,39-30,59) 

100.000 
(100.000-500.000) 

0,2 
(0.1-0.5) 

5,0 
(1,0-20,0) 

0,5 
(0,1-2,0) 

Blocos  
de 
betão 

25 
(20-100) 

15,69 
(1,02-81,57) 

50.000 
(5.000-100.000) 

0,2 
(0.1-0.5) 

10,0 
(1,0-100,0) 

1,0 
(0,1-10,0) 

Outros 25 
(20-100) 

14,71 
(10,20-30,59) 

50.000 
(5.000-400.000) 

0,2 
(0.1-0.5) 

20,0 
(1,0-250,0) 

2,0(NBE-FL90) 
(0,1-10,0) 

 Os valores dos campos Resistência à Compressão(fd) e Resistência à tração(ftd) só 
se podem especificar para materiais diferentes do Betão. Para paredes de betão o 
material fixa-se na caixa de diálogo Cálculo>Paredes Resistentes>Materiais…. 

 

Propriedades: Considerar o peso próprio  

 Esta opção por defeito está ativada, e permite considerar o peso próprio da 
parede como ação permanente, na hipótese 0. O peso próprio calcula-se a partir 
dos valores da espessura e da densidade definidos nos campos correspondentes 
desta caixa de diálogo.  



Fatores que modificam a rigidez  

 Ainda que as Paredes de fábrica constituam um elemento claramente anisótropo 
(não são um material homogéneo), habitualmente realiza-se o seu estudo como 
um material elástico e isótropo (de iguais características em qualquer direção do 
espaço) caracterizado por um módulo de Young e um coeficiente de Poisson 
determinados. Às vezes é conveniente (e inclusive imprescindível) poder definir 
diferentes características nas direções horizontais e verticais da Parede. Para isso 
definem-se coeficientes de Rigidez plana horizontal, Rigidez a flexão no eixo X e 
Rigidez a flexão no eixo Y distintos da unidade. Veremos no capítulo "Fatores que 
modificam a rigidez da Parede" mais adiante. Excentricidade mínima / espessura. 

Para cada Parede pode-se indicar um valor mínimo de excentricidade a 
considerar, como o fator de espessura da Parede. 

Fator de rigidez à flexão  

 Este fator, que deve estar no intervalo 0.01 a 2.00, permite modificar a rigidez à 
flexão da parede resistente no seu comportamento à flexão de placa. Desta forma 
podem-se modelar materiais que não são isotrópicos, como as paredes de tijolo, 
blocos ou pedra, cuja resistência à tração é muito escassa em relação à 
resistência à compressão, pelo que a sua rigidez à flexão é também pequena, 
pelo que se introduzirá um valor menor que a unidade. Neste caso a matriz D 
para flexão de placa é idêntica à de um material isotrópico, salvo que o módulo 
de Young é multiplicado pelo fator aqui introduzido. 

O botão … existente à direita da seleção do material somente está ativo quando se seleciona como material 
a opção Tijolo, e permite aceder às especificações de paredes de tijolo (tipo de tijolo, resistência da 
argamassa, plasticidade…), recolhidas na Norma Básica de Edificação de Paredes de Tijolo, NBE-FL90 
(Espanha). As opções existentes detalham-se no apartado seguinte. 

O botão Capturar >> permite capturar as propriedades de uma parede resistente da estrutura. Uma vez 
pressionado o botão, o cursor toma forma de conta-gotas sendo possível selecionar qualquer parede 
existente na estrutura; as propriedades da parede selecionada aparecem no quadro de diálogo e podem 
ser designadas a parede que está a ser criada ou modificada nesse momento. 



 

O botão Aceitar e propagar permite atribuir as propriedades da parede resistente que se acaba de definir 
a outras paredes existentes na estrutura. Quando se pressiona este botão, mostra-se uma caixa de diálogo 
como a da imagem, que consta das seguintes opções: 

 

Opção Descrição 

Propagar propriedades a 

 Este quadro permite selecionar se pretende propagar as propriedades da parede 
que se acaba de criar ou modificar a todas as paredes resistentes da estrutura, 
ou só às que sejam do mesmo material, ou só às que sejam do mesmo material, 
espessura e peça base. Este último caso só é aplicável a paredes de peças, 
como tijolos, blocos, etc. 

Propriedades a propagar 

 Este quadro permite selecionar se pretende propagar às outras paredes todas 
as propriedades ou só as que se estejam modificando. Este último caso pode 
utilizar-se só quando se está a modificar uma parede resistente. 

Se uma parede se encontra já calculada e utiliza-se a função “Geometria>Paredes resistentes>Modificar” 
para modificar unicamente o seu nome, os resultados do cálculo mantêm-se. 

Propagar apoios elásticos em paredes resistentes.  

Ao criar ou modificar uma parede resistente, na caixa de diálogo onde se definem os seus apoios do tipo 
“Elástico”, incluem-se os botões “Capturar” e “Propagar”. O primero permite capturar os valores dos 
apoios elásticos que estejam definidos em outra parede que se seleccione. O segundo, permite copiar os 
valores dos apoios elásticos desta parede para outras paredes. 



 

Quando se pressiona o botão “Propagar”, mostra-se uma caixa de diálogo em que se oferecem dois modos 

possíveis de propagação: 

 

● Propagar a todas as paredes que já estejam apoiadas (com apoio não livre). 

● Propagar a todas as paredes que tenham um apoio do tipo “Elástico”. 

Ao pressionar-se o botão “Aceitar”, mostra-se uma caixa de diálogo, a título informativo, que indica as 
paredes que serão afetadas pela alteração. 



 

 

 
 

Divisão de Paredes resistentes em altura 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Introduzir permite definir uma parede resistente entre duas 
cotas, a cota inferior e a cota superior. Quando entre estas duas cotas existem lajes fungiformes aligeiradas 
ou lajes maciças, será preciso definir uma viga de laje na interseção da parede com cada laje, a fim de 
que o programa modele corretamente a união com as lajes. Nestes casos pode resultar mais conveniente 
para efeitos económicos a divisão da parede resistente em tantas paredes como alturas ou lajes tem a 
estrutura. Desta forma será possível atribuir diferentes espessuras a cada altura da parede, e o programa 
calculará a armadura de cada altura segundo os esforços máximos de cada uma delas; definindo uma 
única parede em toda a altura, a espessura deve de ser única e a armadura será a determinada para o 

ponto mais desfavorável. 

 

Utilizando a função Geometria>Paredes Resistentes>Introduzir ou …>Modificar, existe o botão Alturas 
que permite dividir uma parede em distintas alturas. Esta divisão pode realizar-se especificando o valor de 
cada uma das alturas, ou no caso de que todas sejam iguais especificando o número de alturas. 



 

 Uma vez dividida uma parede em distintas alturas pode voltar a definir-se uma única altura através da 
função Geometria>Paredes Resistentes>Modificar. 

Introdução de aberturas em Paredes resistentes 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Introduzir abertura permite definir aberturas dentro de 
paredes já definidas. As aberturas devem ser necessariamente retângulares e estarem afastadas dos lados 
da parede ou de outras aberturas de, pelo menos, uma distância igual à espessura da parede. 

Para introduzir uma abertura, primeiro deve-se definir um plano de trabalho vertical o que contenha a 
parede, o mais fácil é utilizar a função Geometria>Plano>De Parede-Muro para definir como plano de 
trabalho o que contém a parede. Selecionar a parede pressionando o botão esquerdo do rato sobre a 
etiqueta do nome da parede, e indicar dois pontos: a esquina superior esquerda e inferior direita da 
abertura, utilizando a forma habitual, de selecionar nós existentes, pontos de um ficheiro DXF/DWG ou 
pontos da malha. 

Permite-se a definição de aberturas em que o lado inferior esteja em contacto com o perímetro da parede 
resistente; o exemplo habitual é a definição de uma porta em uma parede resistente na qual é possível 

que o lado inferior da porta esteja em contacto com o perímetro da parede. 

Os vértices das paredes resistentes podem selecionar-se para a definição de outros elementos da estrutura 
como, por exemplo, barras ou outras paredes, sendo para estes efeitos equivalente a um nó, porém sem 
a necessidade de o definir previamente. 

Eliminação de Paredes resistentes e aberturas 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Eliminar elimina uma parede resistente já definida, incluindo 
todas as aberturas que possam conter. 

Dividir 

Nova função Geometria > Paredes Resistentes > Dividir, que permite dividir uma parede resistente por 

uma linha vertical. Para esse efeito, primeiro seleciona-se a parede a dividir e posteriormente um ponto 
ou um nó pelo qual se realizará a divisão. 

Se esta linha de divisão passa ou toca numa abertura (seja uma janela ou uma porta) da parede original, 
não será possível realizar-se a divisão. 

Modificação dos lados 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Modificar Lado modifica os lados de uma parede resistente. É 
preciso definir previamente um plano de trabalho vertical, utilizando a função Geometria>Plano>De 

Parede-Muro para definir como plano de trabalho a que contém a parede. Seguidamente selecionar o lado 



 

a modificar e definir dois pontos que definam o vetor de deslocamento do lado. Os lados resultantes são 
sempre paralelos aos existentes. 

Posicionamento das seções de Paredes resistentes e sapatas 

As funções Geometria>Paredes Resistentes>Posicionamento da Parede… e Geometria> Paredes 

Resistentes>Posicionamento da Sapata… permite modificar os posicionamentos das paredes e da sua 
sapata. Podem definir-se posicionamentos centrados, exteriores e interiores. As opções do grupo 

Deslocamento, À face a: e A Eixos a: permitem fixar a distância entre o eixo da seção da parede ou da 
sapata e o plano de definição da parede. 

 

A opção Igualar posicionamento na vertical permite que todos os troços em altura de uma parede 
resistente tenham o mesmo posicionamento. 

A função de posicionamento de paredes resistentes permite também o ajuste do posicionamento de forma 
gráfica. Ver o indicado no posicionamento de barras. 

Ajuste gráfico de posicionamento 

A função de crescimento de paredes resistentes permite agora também o ajuste do posicionamento de 
forma gráfica.  

Desenho 

A opção …>Desenhar Eixos ativa ou desativa o desenho dos eixos locais das paredes definidas. 

A opção ...>Desenhar Modelação ativa ou desativa o desenho dos elementos finitos criados na modelação 
das paredes resistentes. É necessário que a parede esteja previamente modelada, seja por ter realizado o 
cálculo, ou ter utilizado a função …>Modelar. 

A opção …>Desenhar Número dos Nós desenha um número em cada um dos nós criados. Na listagem de 
deslocamentos identificam-se os valores obtidos com os números de cada nó.  



Modelação e discretização de paredes 

A função …>Discretização… permite modificar as dimensões dos elementos finitos que se irão utilizar para 
modelar as paredes. As dimensões devem ser iguais em cada um dos planos que contenham paredes, 
porém podem ser diferentes entre cada plano. Por defeito o valor utilizado é de elementos finitos quadrados 
de 50x50cm. O utilizador decidirá em cada caso se é necessário aumentar ou diminuir o tamanho dos 
elementos utilizados. 

Quando se seleciona a função …>Discretização…, exibe-se uma caixa de diálogo com todos os planos que 
têm paredes definidas. Quando se seleciona um plano exibem-se ainda as paredes definidas nesse plano, 
e o valor da dimensão dos elementos na horizontal e na vertical. 

 

Verificação da geometria de Paredes resistentes 

Quando se executa a função Geometria>Verificar, e existem paredes resistentes definidas, além das 
verificações correspondentes a barras, nós e lajes, realizam-se as seguintes verificações correspondentes 
às paredes: 

Mensagens Parede com condição de apoio vertical no seu lado inferior e esse lado está parcialmente 
sobreposto com outra parede do mesmo plano.  

Descrição É necessário evitar a sobreposição, ou eliminar a condição de apoio. 

Mensagens  Parede sem condição de apoio vertical no seu lado inferior, e não apoiado noutra parede 
nem numa laje de fundação.  

Descrição  É necessário introduzir uma condição de apoio na parede. 

Mensagens  Barras que cruzam ou estão parcialmente contidas em paredes resistentes.  

Descrição  É necessário dividir as barras introduzindo um nó na interseção com o lado da parede. 

Mensagens  Barras de inércia variável e no interior de paredes resistentes.  

Descrição  É necessário eliminar as barras de inércia variável, ou introduzir uma seção constante. 

Mensagens  Inexistência de viga de laje na interceção da parede resistente com laje fung.aligeirada ou 
laje maciça.  

Descrição É necessário introduzir uma viga de laje na união de uma laje fungiforme aligeirada, maciça 
ou de fundação com cada parede. Costuma ser habitual esquecer introduzir uma viga de 
laje em cada interseção com lajes quando se define uma única parede e altura. 

Mensagens Nós muito próximos de uma parede resistente porém fora do seu plano de definição.  

Descrição Posicionar novamente estes nós colocando-os dentro da parede e mais distantes. 



 

Mensagens  Interseção entre Paredes resistentes e muros de cave.  

Descrição  É necessário evitar esta interseção. 

Todos estes erros devem de ser solucionados já que impedem continuar com o cálculo da estrutura. 

Mover vértice 

Com a função Mover Vértice do menu Geometria>Paredes Resistentes, podem-se deslocar os vértices 
das paredes resistentes. Se só se deslocar um dos vértices podem-se realizar paredes com o lado superior 
inclinado. 

A forma de mover o vértice é selecionando o vértice a mover com o botão esquerdo do rato, e indicar o 
vetor de direção correspondente ao deslocamento do vértice pretendido. 

 

Ver Muro/Parede 

Esta função serve para localizar muros de cave, paredes resistentes e muros de contenção periférica a 
partir do seu nome. O seu funcionamento é similar às funções “Ver Barra…” ou “Ver Nó…”. Esta função 
pode chamar-se desde duas partes diferentes do menu (Geometria/Muros de cave-contenção-paredes e 

Geometria/Paredes resistentes) apesar de ser a mesma função. A parede a visualizar pode selecionar-se 



nas listagens, ou poderá teclar o seu nome diretamente na lista de nomes. Se teclar um nome na lista de 
nomes e carregar em Aceitar, o programa procura o tipo de parede e o plano ao que pertence e 
atualizando-se as outras 2 listagens. 

 

Ações 

Ações em planos já existentes 

Nos planos que contenham paredes resistentes, é possível definir e introduzir todas as ações do tipo Em 

Planos existentes no programa: ações superficiais, ações lineares, ações pontuais, ações de temperatura, 
e ações do tipo momento, com qualquer vetor de Atuação. Por exemplo, caso queira introduzir uma força 
superficial de vento diretamente sobre uma parede resistente, introduzir-se-á uma ação do tipo Superficial 

distribuída na superfície atuante como vento, com vetor horizontal, e nas hipóteses correspondentes ao 
vento. As ações Em Planos introduzidas em planos verticais não se podem colocar fora das paredes 
resistentes aparecendo a mensagem de erro Ação fora da parede resistente durante a verificação da 
geometria. 

Tipo de ações 

 incorpora um tipo de ação denominado Terreno>Fluidos, dentro do grupo de ações Em Planos 

que se acede através da função Ações>Definir… Este tipo de ação aplica-se aos planos que contenham 
paredes resistentes, e permite considerar o impulso de terras e de fluidos sobre a parede, quer seja na 
direção Z+ ou Z-, ou seja, de fora para dentro ou de dentro para fora da parede.  

Na caixa de diálogo existem dois grupos de variáveis a definir, as pertencentes à definição da ação do 
impulso do terreno e as pertencentes ao impulso do fluído. 

Pressão do Terreno  Definem-se as variáveis que intervêm no cálculo do impulso do terreno: densidade 

seca, densidade húmida, densidade submersa, ângulo de atrito interno, ângulo de 
atrito parede-terreno, sobrecarga no coroamento do terreno e cota da rasante, sendo 
possível aceder a base de dados de terrenos do programa para indicar as 
características do impulso de terreno. 

Impulso  Para efeitos de calcular o impulso sobre a parede, pode-se indicar o tipo de impulso 
a considerar: impulso ativo, impulso passivo e impulso em repouso. Quando se está 
a calcular uma parede enterrada, deve considerar-se o impulso ativo, desde a base 
da escavação até à cota superior da parede, e fixar a opção Z+ ou Z- para que o 
impulso atue de dentro do edifício; a cota da rasante é a da parte superior da parede. 
Neste mesmo exemplo de parede enterrada, deve considerar-se o impulso passivo 
na zona enterrada da parede no terreno, debaixo da cota de fundação, e atuando 



 

em sentido contrário ao anterior, ou seja, de fora do edifício; a cota da rasante neste 
segundo caso, toma o valor da cota da fundação da parede. É possível indicar um 
coeficiente de minoração do impulso passivo (válido para qualquer normativa). Para 
a modelação da parede enterrada introduzir-se-á uma parede resistente com uma 
condição de encastramento no seu lado inferior de encastramento. Deverá tentar-se 
a longitude da parte da parede enterrada no terreno para que o seu ponto inferior 
não tenha deslocamentos nem rotações (ver a listagem de reações). 

Ângulo de inclinação do Terreno 

 Permite indicar o ângulo de inclinação do terreno da mesma forma como que fazia 
em versões anteriores em muros de cave-contenção.  

 

No caso de querer calcular paredes de cave, deve-se utilizar o impulso em repouso, tal como efetua o 
. 

É permitido copiar ações do tipo Pressão de Terreno/Fluidos entre paredes resistentes. Para isso, deve 
selecionar o plano a que pertence a parede que possui a ação a copiar (com a função Ações>Copiar>Entre 

Planos…) e seleciona a ação deste tipo que se deseja copiar, pressiona-se o botão Copiar a..., aparecendo 
uma janela como a da figura na qual deve selecionar o plano e a parede resistente pertencente a esse 
plano que se deseja copiar a ação. 

  Também é possível copiar outros tipos de ação de planos de paredes resistentes a outro plano de paredes 
resistentes. Para isso, procede-se de forma similar, exceto se ao selecionar a ação (linear, pontual ou 
superficial) e pressionar o botão Copiar a... aparece uma caixa na qual se seleciona o plano de destino, 
que deve ser paralelo ao plano de origem da ação a copiar. 



Cópia de Ações entre Paredes Resistentes 

Possibilita-se a cópia de ações do tipo Pressão do Terreno>Fluidos entre paredes resistentes. Para esse 
efeito, deverá selecionar o plano ao qual pertence a parede que possui a ação a copiar (com a função 
Ações>Copiar>Entre Planos…) e selecionar a ação (deste tipo) que se pretende copiar. Seguidamente 
pressiona-se o botão Copiar a…, aparecendo uma janela como a da figura na qual deve selecionar o plano 
e a parede resistente (pertencente a esse plano) para a qual pretende copiar a ação. 

Também é possível copiar outros tipos de ações entre planos de paredes resistentes. Para esse efeito 

procede-se de forma similar, salvo que ao selecionar a ação (linear, pontual ou superficial) e ao pressionar 
o botão Copiar a… aparece uma caixa na qual se seleciona o plano de destino, que deve ser paralelo ao 
plano origem. 

Ação Sísmica 

Quando se ativa o cálculo de ações sísmicas através de métodos dinâmicos, o programa calcula os modos 
de vibração e frequências naturais na forma especificada no manual. As ações sísmicas transformam-se 
em ações em plano em cada um dos nós de cada parede. 

Modelação e cálculo de esforços 

As paredes resistentes modelam-se como elementos finitos tridimensionais de quatro vértices. Os outros 
tipos de elementos, quer sejam vigas, pilares, diagonais, lajes fungiformes aligeiradas e lajes maciças ou 
de fundação modelam-se como elementos lineares tipo barra. 

Uma viga, um pilar ou uma diagonal é formada por dois nós unidos através de uma barra; uma laje 
fungiforme aligeirada ou uma laje maciça é formada por uma reticula de nervuras que, com as suas 
interseções, formam um conjunto de nós e barras. De forma semelhante, uma parede resistente é formada 
por um conjunto de elementos finitos justapostos definidos pelos seus nós e vértices. 

Quando numa estrutura se definem vigas, pilares, diagonais, lajes e paredes resistentes, o método de 
cálculo de esforços consiste em formar um sistema de equações lineares que relacionem os graus de 
liberdade que se desejam obter, os deslocamentos e rotações dos nós e nodos, com as ações exteriores, 
as ações, e as condições de fronteira, apoios e encastramentos. Matricialmente, trata-se da equação 

[K] · {D} = {F} 

onde  

[K]  é a matriz de rigidez da estrutura 

{D}  é o vetor de deslocamento e rotação dos nós e nodos 

{F}  é o vetor de forças exteriores.  

Uma vez resolvido o sistema de equações, e portanto, obtidos os deslocamentos e rotações dos nós e 
nodos da estrutura, é possível obter os esforços (no caso das vigas, pilares, diagonais e nervuras das lajes) 
e as tensões (no caso das paredes resistentes) de toda a estrutura. 

Para obter o sistema [K]·{D} = {F}, opera-se de igual forma que com uma estrutura formada 
exclusivamente por nós e barras: cada parte da estrutura (barra, troço de nervura ou elemento finito) 
possui uma matriz de rigidez elementar, [K]e, que após transformá-la no sistema de eixos gerais da 
estrutura, pode-se adicionar ou incluir na matriz geral da estrutura. A única diferença entre as barras e os 
elementos finitos é a dimensão e significado de cada linha ou coluna das suas matrizes de rigidez 
elementares (no apartado do capítulo 5.- Características geométricas e mecânicas dos perfis aparece a 



 

matriz de rigidez elementar de uma barra). Pode-se dizer, portanto, que o método matricial espacial de 
cálculo de estruturas de barras é um caso particular do método de elementos finitos, em que o elemento 
finito é uma barra. 

O método dos elementos finitos 

Este manual não pretende explicar os fundamentos do método dos elementos finitos; somente os aspetos 
que permitem conhecer o processo de cálculo utilizado pelo programa  Para mais informações, 

podem consultar-se textos como O método dos Elementos Finitos, de O. C. Zienkiewicz e R. L. Taylor 
(editorial McGraw-Hill), Cálculo de Estruturas pelo Método de Elementos Finitos. Análise estática linear, 
de Eugénio Oñate (editado pelo CIMNE) ou O método dos Elementos Finitos na Engenharia de Estruturas, 
de José María Fornons (editado pela Universidade Politécnica de Barcelona). 

Para o cálculo de uma estrutura, é muito conveniente dividi-la em partes mais simples, ou seja, discretizá-
la. Essa discretização é às vezes muito evidente, como a divisão em vigas, pilares e diagonais. Outros 
elementos estruturais são fundamentalmente planos (as lajes, as paredes), laminares (abóbadas, cúpulas) 
ou tridimensionais (maciços, presas), e a sua discretização não é sempre óbvia. Em utiliza-se o 

método dos elementos finitos nas paredes resistentes, que são essencialmente planos (uma dimensão, a 
sua espessura, é nitidamente menos significativa que as outras duas). Portanto, discretizam-se através de 
elementos planos e utilizam-se os conceitos da elasticidade bidimensional. 

Elasticidade bidimensional 

Elementos isoparamétricos 

Os elementos planos, como as paredes resistentes objeto deste capítulo, costumam discretizar-se em 
elementos poligonais (triângulos ou retângulos, fundamentalmente). Cada polígono no qual se discretiza 
um meio continuo, constitui um elemento finito. Cada elemento finito possui pontos específicos nos quais 
se definem os graus de liberdade que se desejam calcular. A estes pontos costuma-se denominar nodos. 
Em função do número de vértices do polígono, e do número de nodos, seu posicionamento e dos graus 
de liberdade associados a cada um, existe um grande número de tipos de elementos finitos. Cada tipo de 
problema que se deseja resolver possui vários tipos de elementos finitos mais idóneos que outros. 

Os elementos mais adequados são o triângulo e o quadrilátero no qual os nodos coincidem com os vértices. 
Existem outros elementos mais complexos, como os das famílias lagrangiana e serendíptica. Por exemplo, 
os da família serendíptica possuem nodos nos vértices e nos lados do polígono. Além disso, nem todos os 
nodos de um elemento têm de apresentar os mesmos graus de liberdade: por exemplo, existem elementos 
nos quais os nodos dos vértices possuem graus de liberdade de deslocamentos enquanto nos lados 

possuem graus de liberdade de rotação relativamente ao eixo que coincide com o próprio lado. 

Nem em todos os elementos nos quais se discretiza um meio continuo devem ser do mesmo tamanho ou 
estarem orientados do mesmo modo: a discretização deve adaptar-se à forma do elemento estrutural 
(neste caso à forma da parede resistente), e às uniões dessa parede com outras partes da estrutura. 
Também é habitual realizar uma discretização mais fina com elementos mais pequenos, nas zonas com 
grandes gradientes de tensões. Além disso, para formar a matriz de rigidez elementar do elemento [K]e e 
seu vetor de ações nodais (vetor de ações, {F}e), devem-se utilizar integrações em domínios 
bidimensionais. Tudo isto faz com que seja conveniente utilizar um sistema de coordenadas especiais (de 
modo a tornar mais simples a integração), para seguidamente, através de uma alteração de sistema de 
coordenadas obter [K] e {F} no sistema cartesiano global. Este sistema de coordenadas denomina-se 
sistema de coordenadas naturais. 



Assim, através de um sistema de coordenadas naturais pode-se transformar qualquer triângulo num 
triângulo retângulo isósceles (ou seja, com os seus catetos iguais); e qualquer quadrilátero num quadrado. 
Para passar das coordenadas naturais para as coordenadas cartesianas utilizam-se as denominadas 
funções de forma. Como exemplo, indicam-se as funções de forma dos elementos quadriláteros de 4 
nodos. 

 

À esquerda, quadrilátero genérico em coordenadas cartesianas (x, y). À direita, sua transformação num 
quadrado de lado l=2 em coordenadas naturais (ξ, μ). 

As coordenadas cartesianas e naturais destes quatro vértices, assim como as suas funções de forma 
associadas são: 

Nod

o 

x y ξ μ Função de forma 

1 x1 y1 -1 -1 N1 = ¼·(1-ξ)·(1-μ) 

2 x2 y2 1 -1 N2 = ¼·(1+ξ)·(1-μ) 

3 x3 y3 1 1 N3 = ¼·(1+ξ)·(1+μ) 

4 x4 y4 -1 1 N4 = ¼·(1-ξ)·(1+μ) 

As coordenadas cartesianas, (x, y), de um ponto genérico de coordenadas naturais (ξ, μ), são: 

x = ¼·(1-ξ)·(1-μ)·x1 + ¼·(1+ξ)·(1-μ)·x2 + ¼·(1+ξ)·(1+μ)·x3 + ¼·(1-ξ)·(1+μ)·x4. 

y = ¼·(1-ξ)·(1-μ)·y1 + ¼·(1+ξ)·(1-μ)·y2 + ¼·(1+ξ)·(1+μ)·y3 + ¼·(1-ξ)·(1+μ)·y4. 

Na forma matricial, escreve-se: 
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Os elementos isoparamétricos são aqueles nos quais, conhecidos os valores dos graus de liberdade 
(deslocamentos e rotações, no caso do ) dos nodos, para obter o valor de um dos graus de liberdade 

em qualquer ponto do interior de um elemento, se utilizam as mesmas funções de forma (ou de 
interpolação) que utilizámos para obter a sua posição. Por exemplo, caso se conheça o deslocamento x, 
δ, dos quatro nodos do exemplo anterior, o deslocamento x de um ponto de coordenadas naturais (ξ,μ) 

será: 



 

δ = ¼·(1-ξ)·(1-μ)· δ 1 + ¼·(1+ξ)·(1-μ)· δ 2 + ¼·(1+ξ)·(1+μ)· δ 3 + ¼·(1-ξ)·(1+μ)· δ 4. 

Tensão plana e flexão de placa 

Qualquer parede resistente possui um sistema de coordenadas principal no qual o eixo X é horizontal e 
está contido no plano da parede, o eixo Y é vertical e o eixo Z é horizontal e ortogonal à parede.  

As paredes resistentes possuem rigidez (e portanto, apresentam resistência) tanto a ações situadas no seu 
plano como a ações perpendiculares a ele. Dado que os graus de liberdade e os termos da matriz de rigidez 

que representa ambos os fenómenos são diferentes, e não existem termos que relacionem ambos os 
conjuntos de graus de liberdade, é possível estudar ambos os problemas em separado e sobrepô-los. 

■ Tensão plana 

As ações contidas no plano XY de uma parede, produzem deslocamentos e tensões no plano XY que 
são constantes em toda a sua espessura para as mesmas coordenadas (x,y). Ainda que se produzam 
deslocamentos diferentes sobre o eixo Z (uma parede comprimida tende a aumentar a sua espessura), 
estes deslocamentos não produzem tensões. Devido a tudo isto, diz-se que a parede responde neste 
caso a um problema de tensão plana. 

■ Campo de deslocamentos da tensão plana 

Para caracterizar um problema de tensão plana, basta definir os deslocamentos na direção X e Y de 
todos os nodos. Portanto, os graus de liberdade relevantes são u (deslocamento na direção X) e v 
(deslocamento na direção Y). O vetor de deslocamentos fica então como d = {u, v}. 

■ Campo de deformações da tensão plana 

Os deslocamentos diferenciais d = {u, v} entre diferentes pontos de uma parede produzem as 
seguintes tensões: 
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A deformação εz não é nula, porem a tensão σz é nula, pelo que não intervêm na tensão plana. Portanto, 

o vetor de tensões fica ε = {ε x, ε y, γxy}. 

■ Campo de tensões de deformação plana 

As tensões significativas do problema de tensão plana são σ = {σx, σy, τxy}. As tensões estão 

relacionadas com as deformações através da expressão σ = D·ε, onde D, no caso de materiais 

isotrópicos, é 
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sendo E o módulo de Young e ν o coeficiente de Poisson. 

■ Flexão de placa 



As ações perpendiculares ao plano da parede produzem deslocamentos w na direção Z, bem como 
rotações θx e θy. Existem várias teorias sobre o comportamento de placas, que se diferenciam, 

fundamentalmente, nas hipóteses sobre a rotação das normais ao plano médio. Explica-se aqui a teoria 
das placas grossas de Reissner-Mindlin, por ser a utilizada no programa. A teoria baseia-se nas 
seguintes premissas: 

Nos pontos do plano médio cumpre-se que u = v = 0. Ou seja, os pontos do plano médio só se movem 
na direção Z. 

Todos os pontos contidos numa normal ao plano médio têm o mesmo deslocamento vertical. 

A tensão normal σz é desprezável. 

Os pontos que antes da deformação estavam sobre uma mesma normal ao plano médio da placa, 
permanecem ao deformar-se sobre uma mesma reta, sem que esta tenha que ser necessariamente 
ortogonal à deformada do plano médio. 

■ Campo de deslocamentos de flexão 

A flexão de uma placa pode caracterizar-se pelo deslocamento do seu plano médio segundo o seu eixo 
Z e pelas rotações da normal a esse plano médio: d = {w, θx, θy}. Da quarta premissa, deduz-se que 
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sendo φx e φy as rotações adicionais da normal relativamente à ortogonal do plano médio deformado 

da placa. 

■ Campo de deformações e tensões de flexão 

Os movimentos diferenciais da teoria das placas grossas de Reissner-Mindlin produzem as seguintes 
deformações: 
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Portanto, o vetor de deformações significativas fica ε = {ε x, ε y, γxy, γxz, γyz}. As tensões significativas 

(não nulas) produzidas por estas deformações, são σ = {σx, σy, τxy, τxz, τyz }. Observa-se que as 

deformações longitudinais (ε x, ε y) e suas tensões correspondentes (σx, σy), não são constantes na 

espessura da placa, dependendo da coordenada z. As tensões de corte (τxz, τyz) são constantes. 

Realmente, estas tensões têm uma distribuição parabólica ao longo da espessura da placa, porém não 
se distorcem os resultados se supusermos existirem tensões médias e constantes em toda a espessura. 

As três primeiras tensões (σx, σy, τxy) são devidas aos efeitos de flexão, enquanto as duas últimas (τxz, 

τyz) são nitidamente devidas ao cortante transversal. Por isso, pode-se escrever: 
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sendo Df e Dc as matrizes constitutivas de flexão e transverso, respetivamente, que podem escrever-
se como 
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Caso se integrem as tensões ao longo da espessura, obtêm-se os esforços relativos ao plano médio da 
placa 























=

















=































=





































−

+


f

c

y

x

xy

xz

yz

x

y

xy

xz

yz

t

t

M

M

M

T

T

z

z

z
dz

 2

2

 

onde My é o momento fletor, por unidade de comprimento vertical de parede produzido pelas tensões 
normais σx, e cujo eixo é o eixo Y da parede; Mx é o momento fletor, por unidade de comprimento 

horizontal da parede, produzido pelas tensões normais σy, e cujo eixo é o eixo X da parede; Mxy é o 

momento torsor, por unidade de comprimento horizontal ou vertical de parede produzido pelas tensões 
tangenciais τxy; Txz é o transverso, por unidade de comprimento vertical de parede produzido pelas 

tensões tangenciais τxz, e cujo eixo é o eixo Z da parede; e Tyz é o transverso, por unidade de 

comprimento horizontal de parede produzido pelas tensões tangenciais τyz.  

Integração numérica 

O deslocamento de um ponto qualquer do elemento, d = {u, v}, fica definido pelos deslocamentos dos 

seus nodos (englobados na matriz ae) e pelas funções de forma. Na forma matricial, d = N·ae. 

As deformações relacionam-se com os deslocamentos através de derivadas parciais; matricialmente pode-
se escrever, ε = B·ae. Por sua vez, as tensões relacionam-se com as deformações através da expressão 

σ = D·ε. 

Aplicando o princípio dos trabalhos virtuais, chega-se a Ke·ae = fe, onde (em elasticidade bidimensional), 
se tem 

K B D B t dAe T

Ae
=      

sendo t a espessura. 



Resolver este integral duplo pode ser muito complexo (e em alguns casos impossível), necessitando-se de 
recorrer a métodos de integração numérica, sendo a mais habitual a quadratura de Gauss-Legendre. 
Consiste, essencialmente, em avaliar as funções a integrar numa série de pontos especiais do elemento 
(os denominados pontos de Gauss) e substituir a dupla integração por um duplo somatório (obtendo uma 
espécie de média ponderada). 

A matriz de um elemento é formada por n·n sub-matrizes, onde n é o número de nodos do elemento. Cada 
uma dessas sub-matrizes, Kij

e, em elasticidade bidimensional, pode obter-se por integração numérica 
através de uma expressão do tipo (a abaixo representada corresponde à de um elemento quadrilátero) 
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onde Je é a matriz Jacobiana, np e nq são o número de pontos de integração em cada direção, e Wp e Wq 
são os pesos (fatores de ponderação) dos pontos de integração p e q respetivamente. 

Tipo de elemento finito utilizado por  

Em  utiliza-se um elemento finito isoparamétrico quadrilátero de 4 nodos. Cada nodo possui cinco 

graus de liberdade (u, v, w, θx e θy), sendo os 2 primeiros de tensão plana e os 3 seguintes de flexão de 

placa. A matriz de rigidez elementar tem, em coordenadas naturais, 4·5 = 20 linhas e 20 colunas, não 
existindo termos que relacionem os graus de liberdade de tensão plana com os de flexão de placa. 
Portanto, o elemento utilizado procede da conjugação de um elemento quadrilátero de quatro nodos de 
tensão plana com outro também quadrilátero de quatro nodos de flexão de placa. Concretamente, para a 
flexão utilizou-se o elemento quadrilátero de quatro nodos com deformações de transverso lineares CLLL 
(placa grossa de Reissner-Mindlin baseada em campos de deformações de cortante transversal impostos). 

Para a obtenção da matriz de rigidez, utiliza-se uma integração numérica através de uma quadratura de 
Gauss-Legendre de 2 x 2 pontos. A posição dos 2 x 2 pontos de Gauss em coordenadas naturais, assim 
como os pesos atribuídos a esses pontos, é a seguinte: 

G1,1 = {1/ AA, 1/ AA}; W1,1 = 1,0 G1,2 = {1/ AA, -1/ AA}; W1,2 = 1,0 

G2,1 = {-1/ AA, 1/ AA}; W2,1 = 1,0 G2,2 = {-1/ AA, -1/ AA}; W2,2 = 1,0 

Uma vez obtidos os deslocamentos de todos os nós e nodos da estrutura (resolvendo o sistema 
[K]·{D}={F}), obtêm-se as tensões nos pontos de Gauss de cada elemento através de uma quadratura 
de Gauss-Legendre de 2 x 2 pontos. As tensões nodais de cada elemento obtêm-se extrapolando, através 
das funções de forma do elemento, as dos pontos de Gauss. Este procedimento produz valores nodais 

descontínuos entre elementos adjacentes, descontinuidades que se reduzem consoante se faz a malha de 
elementos mais apertada, até desaparecer no limite. 

No programa realiza-se um alisamento das tensões nodais através de uma média quadrática das tensões 
procedentes de cada elemento ao qual pertence o nodo em questão. Este alisamento produz-se parede a 
parede; ou seja, os nodos situados no interior de uma parede possuirão um único vetor de tensões, porém 
os situados na fronteira entre duas paredes possuirão um vetor diferente para cada parede ao qual 
pertença o nodo. Isto faz-se assim porque normalmente, nas uniões entre paredes (as uniões na horizontal 
costumam realizar-se por alterações na direção da parede, e as uniões na vertical costumam realizar-se 
nas lajes), produzem-se saltos bruscos das tensões. 

As tensões (esforços) que se produzem num troço de parede elementar de dimensões dx, dy relativamente 
ao sistema de coordenadas principal da parede, são as seguintes: 



 

 

Tensão Esforço Tipo Descrição 

σx Fx·dy Tensão Plana Axial horizontal 

σy Fy·dx Tensão Plana Axial vertical 

τxy Txy·dy, 
Tyx·dx 

Tensão Plana Transverso contido no plano 

 dz z y  
 

Mx·dx4 Flexão Momento fletor relativamente a um eixo horizontal 

 dz z x  
 

My·dy Flexão Momento fletor relativamente a um eixo vertical 

 dz z xy  
 

Mxy·dy, 
Myx·dx 

Flexão Momento Torsor relativamente a um eixo contido no 
plano. 

 dz xz   

Txz·dy Flexão Transverso horizontal perpendicular ao plano 

 dz yz   

Tyz·dx Flexão Transverso vertical perpendicular ao plano 
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T xy ·dx 

T xy ·dy 

T xy ·dx 
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F y ·dx 
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Axiais e Transversos de Tensão Plana. 

Momentos Fletores de Flexão de placas. 



Momentos Torsores de Flexão de placas. 

Transversos de Flexão de placas. 

Limitações 

O tipo de elemento finito utilizado por  na modelação de paredes resistentes possui, como se viu, 

cinco graus de liberdade por nodo: (u, v, w, θx e θy). Ou seja, a rotação em redor do eixo perpendicular à 

parede, θz, não é um grau de liberdade. Em princípio, isto não traz nenhum problema, já que se podem 

obter todas as tensões existentes na parede. No entanto, se a uma parede chega uma barra (uma viga, 
por exemplo) situada no mesmo plano que a parede, não se produz coação à rotação θz na união, pelo 

que o momento fletor da viga na união, será zero. Para solucionar, basta criar no prolongamento da viga 
outra barra situada no interior da parede. 

Na figura seguinte seguiu-se este procedimento na viga da direita. Observe-se a diferença no gráfico de 
momentos com a viga da esquerda. Ao prolongar a viga com outra barra situada no interior da parede, o 
momento de encastramento da viga produz-se através de um par de forças (no exemplo, uma força de 
baixo para cima no bordo da parede e outra de cima para baixo no extremo da viga interior à parede). 



 

 

O tipo de elemento finito utilizado é uma solução de compromisso entre simplicidade (o que implica 
velocidade de cálculo) e precisão. Apresenta muito bons resultados tanto em tensão plana como em flexão 
de placas delgadas e grossas. Unicamente cabe destacar como contra uma excessiva rigidez à flexão no 
seu plano quando as ações horizontais contidas no seu plano são muito grandes e o número de elementos 
nos quais se discretiza a parede na direção horizontal é pequeno. O grau de convergência é também muito 
bom (ou seja, a exatidão dos resultados aumenta ao diminuir o tamanho dos elementos), sempre que o 
tamanho dos elementos não seja inferior à espessura da parede. 

Assim, em problemas de tensão plana e para um mesmo número de graus de liberdade, alcança-se um 
erro menor com elementos quadriláteros que com elementos triangulares (inclusive sendo nitidamente 
superior o quadrilátero de 4 nodos e 8 graus de liberdade que o triângulo de 6 nodos e 18 graus de 
liberdade). 

Interação com barras e lajes 

Barras incluídas no interior de paredes resistentes 

Normalmente não será necessário introduzir barras no interior de paredes resistentes. No entanto, existem 

dois tipos de casos nos quais será necessário: 

■ Quando existe um pilar ou viga que acrescenta rigidez à parede e que possui uma seção 
bastante maior que a da parede (por exemplo, uma parede com pilares salientes). 

■ Quando é necessária uma viga na qual apoiar as vigotas de uma laje aligeirada, tanto para a 
introdução de uma ação superficial sobre barras como para o cálculo da laje aligeirada. 

Em qualquer caso, a rigidez dessas barras adiciona-se à rigidez da parede na qual se introduzem e portanto 
adiciona-se à matriz de rigidez geral da estrutura. Quando se introduz uma barra no interior de uma parede 
resistente, no processo de modelação da estrutura divide-se essa barra primária em tantas barras 
secundárias quanto seja necessário para que passe pelos nodos dos elementos da parede que atravessa. 
Estas barras secundárias são as que se utilizam para formar a matriz de rigidez da estrutura, e são as 



barras sobre as quais se obterá as listagens de solicitações (através das funções Resultados>Listagens> 

Esforços>Esforços em nós e Resultados>Listagens>Esforços>Esforços por seções) e os gráficos de 
esforços. Se a rigidez das paredes é elevada relativamente às das barras incluídas no seu interior, (o que 
é o mais habitual), a maioria das tensões serão absorvidas pela parede, e as barras apresentarão esforços 
baixos. Nos pilares incluídos em paredes resistentes, não se tem em conta a opção de cálculo de esforços 
Fator multiplicador da rigidez axial dos pilares. 

Não é permitida a introdução de reforços ou vigas de seção variável metálicas no interior de paredes 
resistentes. 

A armadura e comprovação das seções destas barras são realizadas de forma semelhante ao resto da 
estrutura, com as seguintes correções: 

■ A armadura realiza-se diretamente sobre as barras primárias, pelo que as barras secundárias 
não aparecerão nem nos planos de armadura nem nos quadros de pilares nem nas listagens 
de armaduras. 

■ A comprovação de seções realiza-se sobre as barras secundárias, se bem que na barra 
primária aparecerão os dados resumidos de toda a barra (tanto em Resultados>Listagens> 

Perfis Metálicos>Comprovação Metálicas como em Cálculo>Perfis Metálicos>Listar Erros). 
Este caso é muito semelhante ao tratamento dado às barras de inércia variável. 

Barras unidas a paredes resistentes 

Qualquer barra se pode unir a uma parede resistente. Se uma barra está no mesmo plano de uma parede, 
é necessário que um dos seus extremos esteja no bordo da parede: ou seja, não se permite que uma barra 

possua parte do seu comprimento no interior ou no bordo da parede e parte no exterior. Nestes casos 
deve-se utilizar a função Geometria>Barra>Dividir para criar um nó na interseção da barra com a parede.  

Se uma barra não está no mesmo plano da parede, poderá ter um dos seus extremos em qualquer parte 
da parede. O que não se permite é que uma barra atravesse a parede (deverá dividir-se a barra em duas 
criando um nó na interseção entre a barra e o plano da parede resistente). 

União entre paredes resistentes e lajes fungiformes aligeiradas e lajes 
maciças e de fundação 

Dado que as paredes resistentes têm de ser verticais, e as lajes fungiformes aligeiradas e as lajes maciças 
não podem ser verticais, nunca serão coplanares uma parede resistente e uma laje fungiforme aligeirada 
ou laje maciça. A interseção entre uma parede resistente e uma laje fungiforme aligeirada ou laje maciça 
deve coincidir com uma viga de laje (de bordadura ou interior) da laje fungiforme aligeirada ou da laje 
maciça. Essa viga de laje não deve ter nenhum tipo de condição de apoio atribuída, encastramento ou 

apoio elástico: caso se deseje introduzir algum tipo de coação, deve-se faze-lo na parede resistente. 

Quando existem paredes resistentes apoiadas sobre lajes de fundação, o bordo inferior da parede deve 
coincidir com uma viga de laje (de bordadura ou interior) da laje de fundação. Não é necessário introduzir 
nenhum tipo de apoio, encastramento, nem apoio elástico à viga de laje e à parede: bastam as condições 
de apoio da laje de fundação. O programa atribuirá o apoio elástico adequado aos nodos da parede 
contidos na laje de fundação. 



 

Indeformabilidade de lajes horizontais no seu plano 

A opção de cálculo de esforços que permite considerar as lajes aligeiradas, fungiformes aligeiradas e lajes 
maciças horizontais, indeformáveis no seu plano, afeta também os nós e nodos das paredes resistentes 
situadas nessas lajes. 

Convém recordar que uma parede submetida a ação vertical, devido ao seu módulo de deformação 
transversal (seu coeficiente de Poisson), tende a aumentar a sua dimensão horizontal. Se na interseção 
da parede com uma laje horizontal se impede este aumento devido a esta indeformabilidade de lajes no 

seu plano, aparecerão nessa interseção determinadas tensões de compressão horizontal na parede. Estas 
tensões, no entanto, são pouco significativas e não afetarão, geralmente, o comportamento da parede 
resistente. 

Cálculo de vigas de carga em paredes de tijolo 

O programa permite introduzir barras, vigas, pilares ou diagonais contidas dentro das paredes resistentes. 
Quando se introduzem estas barras, o programa adiciona a rigidez das barras à rigidez dos elementos 
finitos nos quais os nós e nodos são comuns a ambos. 

Esta modelação não é válida para o cálculo de vigas de carga, ou vigas que suportem a carga das paredes 
por cima de aberturas. Nestes casos, a viga é muito menos rígida que toda a parede resistente, pelo que 
a viga não recebe apenas esforços. Portanto, não se devem utilizar como válidos os resultados de vigas 
na parte superior de paredes resistentes. Para calcular uma viga como sendo de carga, a solução é definir 
uma viga apoiada-apoiada e introduzir sobre ela a carga apropriada da parede que descansa sobre ela. 

Armadura de paredes resistentes de betão 

Processo de cálculo das armaduras 

As funções Cálculo>Paredes Resistentes>Calcular Todos e Cálculo>Paredes Resistentes> Calcular Plano 
permitem calcular as armaduras de todas as paredes resistentes de betão definidas, ou só as contidas nos 
planos que se selecionem, respetivamente. No caso em que as paredes não sejam de betão realiza-se a 
comprovação das suas máximas tensões de compressão e de tração. 

Uma vez finalizado este processo, o programa mostrará a mensagem de cálculo, 

no caso da comprovação de alguma parede não ser correta. As funções …>Listar Erros e …>Gráfico Erros 
permitem localizar os erros existentes.  

Resultados parciais de armadura de paredes 

Quando alguma das paredes apresenta algum erro durante o processo de cálculo de armaduras, no caso 
de paredes de betão armado, ou de comprovação, no caso de paredes de tijolo ou pedra, o programa 
permite obter os resultados parciais das paredes que estão corretas. Através das funções Cálculo>Paredes 

Resistentes>Listar Erros e Cálculo>Paredes Resistentes>Gráfico Erros podem listar-se os tipos de erros 
que apresenta cada parede e localizá-los graficamente. 

As paredes com erros representam-se nos desenhos com um símbolo em forma de cruz, de cor vermelha; 
se o erro se produz na sapata da parede, também se assinala a sapata com este símbolo. No caso de 



paredes de betão armado, ainda que estas paredes não estejam comprovadas pelo programa, representa-
se as armaduras que correspondem à última solução que o programa conseguiu calcular. 

 

Paredes resistentes de betão armado: Reforços 

Até versão 7.5, as paredes resistentes de betão armado possuíam uma armadura constante em toda a sua 
superfície. Desde esta revisão, poderão contar com uma armadura base e uma série de reforços em 
determinadas zonas. Desta forma consegue-se uma armadura mais otimizada e portanto uma economia 
de material, ainda que a custa de uma armadura mais complexa. 

A armadura numa parede resistente de betão poderá ser constituída por: 

■ Uma armadura base. Formada por varões horizontais e verticais em ambas as faces da 
parede com possibilidade de estarem interconectadas através de estribos. Equivale à (única) 
armadura disposta nas versões anteriores salvo que os varões verticais e os estribos podem 
não estar distribuídos em toda a superfície da parede. 

■ Reforços nos bordos laterais. Nos bordos laterais dos paredes que não estejam unidos a 
outras paredes de betão (do mesmo plano ou não) é possível definir um reforço formado por 
uma armadura longitudinal vertical unida através de estribos, de forma similar a um pilar 
embebido na parede. Este reforço cobrirá toda a altura da parede e a sua largura será o menor 
dos valores entre 1/5 do comprimento total da parede e 10 vezes a espessura da parede. Caso 
exista este reforço, nesta zona não haverá outra armadura exceto os varões horizontais da 
armadura base. 



 

Este tipo de reforços é típico das denominadas ‘shear walls’ ou ‘núcleos rígidos’, responsáveis por 
resistir à maioria das ações horizontais que solicitam o edifício no seu próprio plano (devidas 
fundamentalmente a vento e sismo). 

Este reforço não se colocará se o comprimento horizontal da parede é demasiado pequena. A sua 
largura também não poderá ser maior que a distância ao bordo lateral. 

■ Reforços verticais no topo e na base da parede. Se a armadura base que foi disposta 
não resiste aos esforços existentes perto da base da parede ou perto do seu topo (a altura 
dessas zonas será 1/5 da altura total da parede), podem colocar-se reforços verticais nestas 

zonas. 

Este tipo de reforço é típico em paredes que suportam ações horizontais perpendiculares ao seu plano 
(paredes de contenção, por exemplo) ou esforços procedentes de flexões provocadas por lajes apoiadas 
num só lado da parede. 

Os reforços calculados, um múltiplo (não maior que 3) ou um submúltiplo da separação entre os varões 
da armadura base. Este reforço não será colocado se a altura total da parede resistente é demasiado 
pequena. 

No separador ‘Paredes de Betão’ das opções de armadura e comprovação de paredes resistentes aparece 
um novo botão “Reforços…” que permite indicar as seguintes opções: 

 
■ As características das armaduras longitudinais destes reforços: seu diâmetro mínimo e máximo 

e se pretende minimizar o número de barras de reforço (ainda que de maior diâmetro) ou 
não. 

■ As características dos estribos: o seu diâmetro mínimo e máximo, a sua separação mínima e 
o módulo das separações entre estribos. 

■ Caso se pretenda colocar reforços verticais e estribos nas zonas laterais das paredes não 
unidas a outras paredes de betão armado. Em caso afirmativo, pode-se obrigar a que os 
reforços verticais de ambas as faces da parede sejam iguais. 

■ Caso se pretenda colocar reforços verticais na zona inferior da parede. 

■ Caso se pretenda colocar reforços verticais na zona superior da parede. 



Opções de armadura 

Através das funções Paredes Resistentes>Opções…, fixam-se as opções para o cálculo das paredes 
resistentes. Obtém-se uma caixa onde se podem modificar as distintas opções de armadura dos elementos. 
Esta caixa tem vários separadores, nos quais se podem ir modificando as variáveis. Os separadores 
existentes são: 

Armadura parede  Opções de armadura da parede. 

Sapata  Opções de armadura da sapata da parede. 

Instabilidade  Opções de encurvadura. 

■ No grupo Longitudinal do separador Armadura parede, fixam-se as opções da armadura 
longitudinal, horizontal e vertical, de paredes e sapatas. Existem as seguintes opções: 

Varões de aço ou Malhas electro soldadas  

 Consoante se utilize um tipo ou outro de armadura. 

 mínimo  É o diâmetro inicial que o programa utiliza para calcular a armadura 
necessária. 

 máximo  É o máximo diâmetro que se pode utilizar 

Sep. Mínima (cm)  É a distância mínima livre entre varões da armadura longitudinal. 

Módulo (cm)  É o valor múltiplo para arredondar as separações da armadura. 

Igualar afastamentos em ambas as faces  

 Permite igualar os afastamentos das armaduras das duas faces, Z+ e Z- 

de cada parede. 

Igualar diâmetros em ambas as faces  

 Permite igualar os diâmetros das armaduras das duas faces, Z+ e Z- de 
cada parede. 

Mínimo número de varões Permite indicar ao programa que deverá aumentar-se o diâmetro das 
armaduras antes de diminuir a sua separação até à mínima separação 
fixada. 

Separação máxima Permite fixar a máxima separação permitida na armadura longitudinal, 
tendo em conta que não pode ser maior que a máxima permitida pela 
regulamentação escolhida. 

■ No grupo Estribos, fixam-se as opções dos estribos, quando necessários: 

 mínimo  é o diâmetro inicial que o programa utiliza para calcular os estribos. 

 máximo  é o máximo diâmetro que se pode utilizar para os estribos. 

Colocar sempre Permite forçar a colocação de armadura transversal, ainda que não seja 
necessário por resistência ou pela regulamentação. 

Colocar caso se necessite 

 Permite forçar a colocação de estribos só se forem necessários 

Não colocar nunca Permite forçar o programa a não colocar nunca armadura transversal, ainda que 
seja necessário por resistência ou devido a normativa. O programa trata de 
aumentar a armadura longitudinal para evitar a colocação de estribos. Depois do 
cálculo é possível conhecer as zonas onde a necessidade de estribos, a partir do 
gráfico de erros. 



 

■ No grupo fenda aparecem as seguintes opções: 

Comprovar  é opcional a comprovação do estado limite de utilização de fissuração. Permite-
se a introdução de diferentes valores para a largura da fissura nas faces exterior 
e interior da parede, especialmente útil para paredes resistentes de contenção de 
fluídos, nos que a impermeabilidade da face em contacto com o fluido exige um 
tamanho máximo de fissura menor. 

Aumentar armadura se não comprovar   

 O programa pode opcionalmente propor uma armadura maior para solucionar o 
muro, no caso da abertura máxima de fenda, superar o admissível fixado nas 
opções. 

Fenda(0,1-0,4 mm) Permite fixar o limite da fissura a comprovar em mm. 

■ No grupo Paredes de betão e outros materiais fixam-se as opções da percentagem da parede 
a cobrir. 

Mínima % de superfície da parede a validar  

 é a percentagem da superfície da parede que deve cumprir para que se dê por 
válido o cálculo. 

■ No separador Sapata aparecem as seguintes opções: 

Armadura  idênticas opções que para a armadura longitudinal da parede aplicadas à armadura 
da sapata da parede. 

■ No grupo Dimensionamento encontram-se as seguintes opções: 

Tensão terreno (MPa)  É possível introduzir a resistência do terreno de forma direta através de um 
valor de Tensão admissível em MPa ou Kgf/cm2 ou indicar que o programa a 
calcule de forma automática segundo indicações de CTE (ou México D.F.), a 
partir dos dados de terreno introduzidos no separador Terreno. 

Recobrimento (mm) Valor em milímetros do recobrimento. 

Altura constante (cm) Fixa-se o valor da altura constante para as sapatas das paredes. 

Comprovação ao deslizamento   

Permite ativar a comprovação a deslizamento as sapatas das paredes. Para esta 
comprovação são utilizados os dados do terreno existentes no separador 
Terreno. É possível definir o coeficiente de segurança redutor de impulso 
passivo. 

Comprovação ao derrubamento   

Permite ativar a comprovação ao derrubamento as sapatas das paredes. É 
possível definir diferentes coeficientes de segurança para as ações 

estabilizadoras e desestabilizadoras. 

Calcular o seu tamanho considerando a excentricidade da ação  

 Permite ativar a consideração da excentricidade da reação da sapata frente à 
situação das ações da parede. No caso de sapatas centradas, não existe essa 
excentricidade, porém no caso de sapatas de fachada existe. Quando esta 
opção está ativada o programa calcula as dimensões da sapata para que o seu 
peso próprio equilibre a excentricidade da ação da parede. No caso de paredes 
de betão, textos especializados* comentam que pode considerar-se uma 
repartição uniforme de tensões no terreno debaixo da sapata, com o que para 
determinar a área da sapata bastaria considerar as ações atuantes sem a 



excentricidade, considerando o conjunto sapata-parede como um sistema que 
atua conjuntamente (Ver apartado do capítulo 10 Paredes Resistentes, do texto 
citado). Esta é a hipótese utilizada por  Cálculo e armadura de muros 

de cave, para o dimensionamento das sapatas dos muros de cave. No caso das 
paredes resistentes de outros materiais como tijolo ou pedra, pode ser 
aconselhável ativar esta opção para centrar a excentricidade da ação com o 
peso da sapata, já que não é de todo garantido o funcionamento como um 
sistema único da parede e da sapata. 

Tipo de sapata  Permite selecionar distintos tipos de sapata em função da regulamentação 
selecionada, e da relação entre a altura e o vão da sapata da parede, com o 
mesmo significado que em sapatas de pilares. Por exemplo para a EHE os tipos 
selecionáveis são Flexível, Rígida e Em massa. 

 

O cálculo de esforços em 2ª ordem geométrico (considerando a posição das ações na posição deformada 
da estrutura) permite que os resultados desse cálculo possam ser utilizados para os resultados de esforços 
(deslocamentos, rotações, axial, transversos e momentos) e o dimensionamento de barras (de betão, aço 
ou madeira), lajes fungiformes aligeiradas, lajes maciças, escadas – rampas, lajes de fundação, paredes 
resistentes, sapatas, maciços de encabeçamento, lintéis de fundação e ligações de barras de aço (T-
Connect). 

Como consequência, nas opções de instabilidade (encurvadura) de paredes resistentes (função Cálculo > 

Paredes resistentes > Opções) é possível indicar diferentes opções para as combinações de primeira 
ordem, que para as combinações de 2ª ordem. 

 



 

■ No separador Instabilidade podem-se selecionar as opções correspondentes à comprovação 
da encurvadura de paredes resistentes de betão e de outros materiais. As opções têm o 
mesmo significado que as utilizadas nos pilares. 

■ No separador Terreno é possível indicar as características do terreno sobre o que se assenta 
a fundação das paredes. Estas características utilizam-se no cálculo da sapata da parede. 

Opção Descrição 

Copiar de... Permite aceder a base de dados de terrenos existente no programa para selecionar 
as características do terreno que produzem o impulso ou indicar os dados do 

mesmo de forma direta. 

Características do terreno  

 Este opção contém todas as variáveis necessárias para caracterizar um terreno 
determinado. 

 

Na função Cálculo>Paredes Resistentes>Opções…, a opção Calcular a sua dimensão de acordo com a 

excentricidade das ações situada no grupo Sapata, permite ativar a consideração da excentricidade da 
reação da sapata comparativamente à situação das ações da parede.  

No caso de sapatas centradas, não existe essa excentricidade, porém no caso de sapatas de excêntrica 
existe. Quando esta opção está ativada o programa calcula as dimensões da sapata para que o seu peso 
próprio equilibre a excentricidade da carga da parede ou muro.  

Nos casos de paredes de betão, textos especializados 1F

2** comentam que pode considerar-se uma 
distribuição uniforme de tensões do terreno debaixo da sapata, com o que para determinar a área da 
sapata bastaria considerar as cargas atuantes sem a excentricidade, considerando o conjunto sapata-
parede como um sistema que atua conjuntamente (Ver apartado do capítulo 10.- Muros de Cave, do texto 

 
2* Muros de contenção e Muros de cave, de J. Calavera, Dr. Ingeniero de Caminos, Intemac Espanha 1987 



citado). Esta é a hipótese utilizada por  Cálculo e armadura de muros de cave, para o 

dimensionamento das sapatas dos muros de cave.  

No caso de Paredes resistentes de outros materiais, como tijolo ou pedra, pode ser aconselhável ativar 
esta opção para centrar a excentricidade da carga com o peso da sapata, já que não é de todo garantido 
o funcionamento como um sistema único do muro e da sapata. 

Homogeneização 

Dentro do menu Cálculo>Parede Resistentes, aparece uma nova função Envolvente Armadura Paredes 

de Betão, que permite uniformizar as armaduras entre diferentes paredes. Ao solicitar a função aparece a 
caixa de diálogo Envolvente Armaduras, onde poderá especificar as condições necessárias para que se 
possa realizar a envolvente de armaduras. Estas condições fazem referência à diferença de quantias 
expressas em cm2/ml (Diferença não maior que __ cm2/m') ou em % (ou que __ %) e a diferença de 
espessuras entre as paredes a homogeneizar (e cujas paredes tenham uma diferença de espessura não 

maior que ____ cm) 

 

Dentro do mesmo menu, cria-se uma função Informação de Envolventes, que informa sobre as 
modificações realizadas. Também se realiza a homogeneização dos estribos das paredes.  

 

Quantia mínima 

A quantia mecânica mínima de tração simples ou composta das normas espanholas EHE e EHE-08 só se 
aplicará, desde esta versão, se o axial de tração de cálculo é maior do que a resistência à tração do betão, 



 

Ac·fct,d. O resto das normas suportadas pelo programa não é aplicável uma vez que não se exige uma 
quantia mecânica mínima em el caso tração simples ou composta. 

Em todo caso, sempre é respeitada da quantia geométrica mínima estabelecida em todas as normas. 

Processo de cálculo das armaduras 

As armaduras das paredes resistentes de betão armado calculam-se constantes em cada parede, e estão 
formadas por varões longitudinais em ambas as faces, tanto na horizontal como na vertical. Caso seja 

necessário, coloca-se também uma armadura transversal (estribos em forma de ganchos), que unem as 
armaduras de ambas as faces. Estes estribos dispõem-se sempre nas interseções da armadura horizontal 
e vertical, ainda que não necessariamente em todas as interseções. 

Para o cálculo da armadura de cada parede, consideram-se as tensões (esforços) de todos os seus nodos. 
Das sete tensões existentes, que produzem outros tantos esforços, consideram-se as seguintes: 

Para o cálculo da armadura longitudinal horizontal consideram-se os esforços Fx (axial produzido pela 
tensão σx de tensão plana), Txy (transverso produzido pela tensão τxy de tensão plana) e My (momento 

fletor produzido pela tensão σx de flexão).  

Para o cálculo da armadura longitudinal vertical consideram-se os esforços Fy (axial produzido pela tensão 
σy de tensão plana), Txy (transverso produzido pela tensão τxy de tensão plana) e Mx (momento fletor 

produzido pela tensão σy de flexão).  

Para o cálculo da armadura transversal consideram-se os esforços Txz (transverso produzido pela tensão 
τxz de flexão) e Tyz (transverso produzido pela tensão τxz de flexão). 

Nos esforços de transverso, utiliza-se a teoria habitual de bielas de betão comprimidas e tirantes de aço 
tracionados, teoria de Ritter-Mörsch. Desta forma, o transverso Txy provoca bielas de betão paralelas ao 
plano da parede e inclinadas 45º relativamente à horizontal, sendo os tirantes constituídos pela própria 
armadura longitudinal (horizontal e vertical) da parede. O transverso Txz, provoca bielas de betão 
horizontais e inclinadas 45º relativamente ao plano da parede, sendo os tirantes constituídos pela 
armadura longitudinal horizontal e pela armadura transversal. O transverso Tyz, provoca bielas de betão 
verticais e inclinadas 45º relativamente ao plano da parede, sendo os tirantes constituídos pela armadura 
longitudinal vertical e pela armadura transversal. 

Uma vez avaliada a armadura por unidade de comprimento da parede, propõe-se como armadura da 
parede, a mais desfavorável das armaduras calculadas em cada nodo. 

Se algum dos erros existentes nas paredes se pretende desprezar, é possível fazê-lo através da função 
“Resultados>Armaduras>Retocar>Apagar marca de erro”, ou com o ícone “Apagar a marca de erro” 
situado acima da listagem de erros. 

Esbelteza e encurvadura 

Para o cálculo da armadura longitudinal tem-se em conta a encurvadura produzida pelos esforços de 
compressão, tanto horizontais como verticais. As diferentes regulamentações possuem distintos critérios 
para avaliar tanto o comprimento de encurvadura, como a esbelteza e os esforços de encurvadura. 

Em todo o caso, o comprimento de encurvadura de uma parede vem em função, entre outras coisas, da 
sua largura (longitude horizontal) e da sua altura. Para avaliar a largura e altura de uma parede num 
determinado ponto,  divide, em primeiro lugar, a parede em tantas alturas como lajes aligeiradas, 

fungiformes aligeiradas ou lajes maciças horizontais atravesse (ainda que a laje não divida totalmente a 
parede). Calcula-se então a largura e altura da parte de parede à qual pertence o ponto considerado. 



Como caso particular, se a parede não está unida a nenhuma laje na sua parte superior, considera-se 
como altura do último tramo o dobro do real, para considerar a falta de apoio na parte superior da parede. 

O programa avalia o comprimento de encurvadura de forma independente para as duas direções 
(horizontal e vertical) de cálculo. Em cada uma delas, é opcional considerar ou não a encurvadura e 
considerar a estrutura como de nós móveis, nós fixos ou com o fator de comprimento de encurvadura fixo. 

Ver anexos correspondentes a cada regulamentação. 

Limitações construtivas 

As diferentes regulamentações impõem uma série de restrições para as armaduras de paredes resistentes 
de betão armado, relativas às distâncias entre varões, quantias mínimas e máximas, etc. Ver anexos 
correspondentes a cada regulamentação. 

Amarrações e reforços no contorno 

Nos bordos laterais das paredes resistentes de betão, que possuem outras paredes adjacentes no seu 
plano, a armadura longitudinal horizontal amarra-se por prolongamento reto num comprimento de 
amarração em função da aderência da armadura. No bordo superior, caso exista outra parede adjacente, 
a armadura longitudinal vertical amarra-se por prolongamento reto do dobro do comprimento de 
amarração em função da aderência da armadura. Isto deve-se ao facto de que em baixo nunca se amarra 
a armadura longitudinal vertical, dado que não pode atravessar a junta de betonagem. 

Em todos os bordos de uma parede resistente (incluídos os bordos pertencentes às aberturas), que não 

se possa amarrar a armadura longitudinal numa parede adjacente, devem-se dispor nos bordos, reforços 
em forma de U que amarrem os varões de ambas as faces da parede. A sua quantia será a máxima entre 
as quantias de ambas as faces (na direção considerada), e o seu diâmetro será o maior dos diâmetros dos 
varões amarrados. O comprimento dos lados do U é o comprimento básico de amarração em 
prolongamento reto e em função da aderência.  

 

O programa calcula a amarração necessária introduzir no encontro de paredes resistentes com lajes de 
fundação. Essa amarração representa-se no quadro de reforços de bordo das paredes, na linha Esperas, 
como nos cortes verticais da Parede. 

Comprovação da fissuração 

Realiza-se a comprovação da fissuração nas paredes resistentes de betão armado. Para esse efeito, nas 
opções de armadura de paredes resistentes indica-se a largura máxima da fissura permitida. 

Se necessário, o programa aumentará a armadura necessária por resistência para que as fissuras não 
superem este valor máximo permitido. 



 

Existem ainda, mensagens de erros de armadura que avisam quando a fissura é maior que a admissível. 

Mensagens de erro 

O cálculo da armadura de paredes resistentes de betão armado pode produzir as seguintes mensagens de 
erro: 

Mensagens  Resistência Flexo-compressão horizontal. 

Descrição  Não foi possível armar uma combinação de esforço axial de compressão horizontal Fx e um 
momento fletor My. 

Mensagens  Resistência Flexo-compressão vertical.  

Descrição  Não foi possível armar uma combinação de esforço axial de compressão vertical Fy e um 
momento fletor Mx. 

Mensagens  Resistência Flexo-tração horizontal.  

Descrição  Não foi possível armar uma combinação de esforço axial de tração horizontal Fx e um 
momento fletor My. 

Mensagens  Resistência Flexo-tração vertical.  

Descrição  Não foi possível armar uma combinação de esforço axial de tração vertical Fy e um momento 
fletor Mx. 

Mensagens  Quantia máxima horizontal.  

Descrição  A armadura horizontal necessária supera a máxima quantia permitida pela regulamentação. 

Mensagens  Quantia máxima vertical.   

Descrição  A armadura vertical necessária supera a máxima quantia permitida pela regulamentação. 

Mensagens  Armadura de transverso (tensão plana).  

Descrição  A armadura longitudinal não é capaz de resistir ao transverso Txy. 

Mensagens  Armadura de transverso (flexão).  

Descrição  Não foi possível obter uma armadura transversal para resistir ao transverso Txz ou Tyz. 

Mensagens  Esgot. betão por transverso (tensão plana).  

Descrição  O transverso Txy produziu o esgotamento por compressão das bielas de betão. 

Mensagens  Esgot. betão por transverso (flexão).  

Descrição  O transverso Txz ou Tyz produziu o esgotamento por compressão das bielas de betão. 

Comprovação de Paredes resistentes de tijolo e outros 
materiais 

A comprovação das paredes resistentes de tijolo e outros materiais diferentes do betão armado consiste 
em comprovar que não se supera, em nenhum nodo da parede, a resistência à flexo-compressão, flexo-
tração ou transverso do material. Como estas paredes são formadas por peças mais ou menos prismáticas 
unidas com argamassa (sem nenhum tipo de armadura), a sua resistência à tração e ao transverso é muito 
escassa (da ordem de 10 vezes menos que a compressão). Também por isso, a resistência à flexão é 
pequena. 



Utiliza-se como seção de referência, um cubo de lado igual à espessura. Para a comprovação destas 
paredes, consideram-se as tensões (esforços) de todos os seus nodos produzidos na seção de referência. 
Das sete tensões existentes, que produzem outros tantos esforços, consideram-se as seguintes: 

Para a comprovação à flexo-compressão e flexo-tração horizontal, consideram-se os esforços Fx (axial 
produzido pela tensão σx de tensão plana) e My (momento fletor produzido pela tensão σx de flexão).  

Para a comprovação à flexo-compressão e flexo-tração vertical, consideram-se os esforços Fy (axial 
produzido pela tensão σy de tensão plana) e Mx (momento fletor produzido pela tensão σy de flexão).  

Para a comprovação ao transverso consideram-se os esforços Txy (transverso produzido pela tensão τxy de 

tensão plana), Txz (transverso produzido pela tensão τxz de flexão) e Tyz (transverso produzido pela tensão 

τxz de flexão). 

Se a normativa selecionada for Espanhola, EHE... comprovam-se as paredes utilizando a minuta do "Código 

Técnico de Edificação. Documento Básico. Segurança Estrutural. Estruturas de Alvenaria", publicado em 
Janeiro de 2004. Se a normativa selecionada for Espanhola, EH91...comprovam-se as paredes utilizando a 
normativa espanhola NBE-FL-90 "Paredes resistentes de alvenaria de tijolo". Se a normativa selecionada 
for Portugal, RSA... comprovam-se as paredes utilizando EC-6 

Critérios da comprovação Norma Básica de Edificação, 
Alvenaria de Tijolo (NBE-FL-90) 

Esbelteza e encurvadura 

Para a comprovação da parede tem-se em conta a encurvadura produzida pelos esforços de compressão, 
tanto horizontal como vertical. As diferentes normas possuem distintos critérios para avaliar tanto o 
comprimento de encurvadura, como a esbelteza e os esforços de encurvadura. Em qualquer caso, utilizam-
se os mesmos critérios das paredes resistentes de betão armado, salvo na normativa espanhola, que se 
utilizam os critérios específicos da norma NBE-FL-90. 

Em qualquer caso, o comprimento de encurvadura de uma parede vem em função, entre outras coisas, da 
sua largura (comprimento horizontal) e da sua altura. Para avaliar a largura e altura de uma parede num 
determinado ponto,  divide em primeiro lugar a parede em tantas alturas como lajes horizontais 

atravesse (ainda que a laje possa não dividir totalmente a parede). Calcula-se então a largura e altura do 
troço de parede ao qual pertence o ponto considerado. Como caso particular, se a parede não está unida 
a nenhuma laje na sua parte superior, considera-se como altura do último tramo o dobro do real, para 
considerar a falta de travamento na parte superior da parede. 

O programa avalia o comprimento de encurvadura de forma independente para as duas direções 
(horizontal e vertical) de cálculo. Em cada uma delas, é opcional considerar ou não a encurvadura e 

considerar a estrutura como nós móveis, nós fixos ou com o fator de comprimento de encurvadura que se 
fixe. 

Define-se, para a encurvadura vertical, l como a altura da parede e s como a sua largura; e para a 
encurvadura horizontal l como a largura da parede e s como a sua altura. 

Norma Espanhola (NBE-FL-90) 

O comprimento de encurvadura, lo, vem dado pela expressão lo = β·l. 

Caso a estrutura seja de nós fixos, o fator β  tem um valor compreendido entre 0,5 e 1,0, em função da 

relação l/s. Caso a estrutura seja de nós móveis, o fator β  tem um valor compreendido entre 1,0 e 2,0, 

em função da mencionada relação l/s. A tabela seguinte resume os valores de β, tendo em conta que os 

valores intermédios se interpolam linearmente. 



 

l/s nós móveis nós fixos 

≤ 1 1,0 0,5 

2 1,6 0,8 

≥ 4 2,0 1,0 

A esbelteza de uma parede (horizontal ou vertical) é dada pela expressão λ = lo/t. A norma espanhola não 

dá nenhum tipo de limitação ao valor da esbelteza. 

A deformabilidade unitária a longo prazo, ε, é função do tipo de tijolo e do tipo de argamassa, e está 

relacionada com a resistência de cálculo à compressão da parede, fd, e do módulo de elasticidade 
longitudinal, E, através da expressão ε = fd/E. 

A excentricidade unitária de encurvadura simples, μ, é função da esbelteza da parede λ e da 

deformabilidade unitária a longo prazo ε, segundo a tabela 5.9 de NBE-FL-90. É um valor compreendido 

entre 0 e 0,5; sendo maior quanto maior é a esbelteza e quanto maior seja a deformabilidade unitária. 
Caso se desative a comprovação à encurvadura, pelo menos esta excentricidade é sempre tida em conta. 

Sejam as excentricidades em e en obtidas como: 

■ Em encurvadura horizontal, em = en é a excentricidade de primeira ordem no ponto em estudo. 

■ Em encurvadura vertical em é a máxima excentricidade de primeira ordem entre a parte inferior 
e a superior do troço de parede considerado, e en a excentricidade do extremo oposto. 

■ Se em é negativo, altera-se o sinal de em e en. 

■ Obtêm-se os valores auxiliares es = (em+en)/2 e ed = (em-en)/2. A excentricidade por 
deformação tem o valor ep = μ·(t+1,8·es). 

■ Caso a estrutura seja de nós móveis, a excentricidade de flexo-encurvadura valerá 

ef = em+ μ·(t+1,8·em) 

■ Caso a estrutura seja de nós fixos e ed2·ep, a excentricidade de flexo-encurvadura valerá 

ef = em 

■ Caso a estrutura seja de nós fixos e ed<2·ep, a excentricidade de flexo-encurvadura valerá 

ef = em+ ep·(t+1,8·es) 

A excentricidade a ter em conta, será a máxima entre a excentricidade de primeira ordem da combinação 
considerada e a excentricidade de flexo-encurvadura, ef. 

Critérios de comprovação 

Realizam-se as seguintes comprovações: 

■ Flexo-compressão e flexo-tração 

Comprova-se que 

¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 

■ Axial com transverso 

Comprova-se que 
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Nd Normal majorado existente na seção de referência, sendo positivo caso seja de compressão. Para 
a comprovação na direção horizontal, será Fx; para a comprovação na direção vertical será Fy. 

Md Momento fletor majorado existente na seção de referência, considerando a encurvadura se Nd>0. 
Para a comprovação na direção horizontal, será My; para a comprovação na direção vertical será 
Mx. 

W Módulo resistente à flexão da seção de referência (seção quadrada de lado igual à espessura t da 
parede), de valor t3/6. 

A Área da seção de referência, de valor t2. 

fd Resistência de cálculo à compressão da parede. 

fdT Resistência à flexo-tração e a transverso da parede. 

Vd Transverso majorado na seção de referência. Para a comprovação na direção horizontal é a raiz 
quadrada de Txy

2+Txz
2. Para a comprovação na direção vertical é a raiz quadrada de Txy

2+Tyz
2. 

Mensagens de erro 

A comprovação de paredes resistentes de tijolo e outros materiais pode produzir as seguintes mensagens 
de erro: 

Mensagens  Resistência Flexo-compressão horizontal.  

Descrição  Superou-se a resistência à compressão produzida por uma combinação de axial de 
compressão horizontal Fx e um momento fletor My. 

Mensagens  Resistência Flexo-compressão vertical.  

Descrição  Superou-se a resistência à compressão produzida por uma combinação de axial de 
compressão vertical Fy e um momento fletor Mx. 

Mensagens  Resistência Flexo-tração horizontal.  

Descrição  Superou-se a resistência à tração produzida por uma combinação de axial de tração 
horizontal Fx e um momento fletor My. 

Mensagens  Resistência Flexo-tração vertical.  

Descrição  Superou-se a resistência à tração produzida por uma combinação de axial de tração vertical 
Fy e um momento fletor Mx. 

Mensagens  Resistência ao transverso.  

Descrição  Superou-se a resistência ao transverso do material produzido por uma combinação de axial 
Fx com transversos Txy e Txz ou uma combinação de axial Fy com transversos Txy e Tyz. 

Minuta do "Código Técnico da Edificação. Documento 
Básico. Segurança Estrutural. Estruturas de Alvenaria" 

Âmbito de aplicação 

O programa  realiza a comprovação das paredes resistentes de tijolo existentes na estrutura de 

acordo com a norma ENV 1996-1-1 "EUROCÓDIGO 6: Projeto de estruturas de alvenaria. Parte 1-1: Regras 

gerais para edifícios. Regras para alvenaria e alvenaria armada", publicado em 1995. Em Janeiro de 2004 
publicou-se em Espanha uma minuta do "Código Técnico de Edificação. Documento Básico. Segurança 



 

Estrutural. Estruturas de Alvenaria", que é uma transcrição quase literal deste Eurocódigo e que substituirá 
a norma NBE FL-90 atualmente vigente. Adiante, iremos referir-nos a estes documentos como EC-6 e CTE 

SE-F respetivamente. 

Às tipologias já existentes neste programa, adicionar-se-á a possibilidade de introduzir e calcular estruturas 
formadas por paredes de tijolos (com ou sem armadura de junta horizontal) segundo o EC6.  

O cálculo de acordo com a NBE FL-90, que é o cálculo que se vinha realizando até ao momento, pode 
continuar-se a realizar somente quando estiver selecionado o conjunto de normas Espanha (EH-91, EA-
95, EF-96 e NBEs). 

Quando se abrem estruturas que contenham paredes de alvenaria realizadas com versões anteriores ou 
calculadas com normas antigas e se volta a calcular de acordo com o EC6, na listagem de erros de cálculo 
aparecerá a mensagem "As propriedades da parede são incoerentes", uma vez que existem novas 
variáveis que não puderam ser consideradas. Nestes casos é necessário modificar as propriedades da 
parede (voltar a selecionar o material tijolo) para que se restabeleçam as variáveis.  

Propriedades das paredes de tijolo 

 

Opção Descrição 

Parede No cabeçalho da caixa de diálogo aparece o nome da parede que se 
está a editar. 

Material É possível selecionar como material da parede Tijolo aparecendo, 
por defeito, valores para as variáveis de resistência e densidade, que 
podem ser modificadas pelo utilizador. 



Considerar o peso próprio Se ativar esta opção o programa terá em conta o peso próprio da 
parede como uma carga permanente em hipótese 0. O peso próprio 
calcula-se a partir dos valores de espessura e de densidade definidos 
nos correspondentes campos desta caixa de diálogo.  

Espessura Permite selecionar a espessura da parede. Se selecionar como 
material o Tijolo, o programa permite a escolha de qualquer 
espessura de entre as existentes na base de dados de tijolos. 

Densidade Permite definir a densidade do material. Esta variável inicia-se com 

valores diferentes em função do tipo de tijolo utilizado (maciço 1,8 
T/m3; perfurado=1,4 T/m3; oco=1 T/m3)  

Módulo de Young Poderá especificar-se um valor qualquer, se bem que o programa 
proponha como valor por defeito o estabelecido no artigo 3.8.1 de 
EC-6.  

Coeficiente de Poisson Poderá especificar-se um valor qualquer, ainda que inicialmente seja 
0,25 quando se escolhe paredes de tijolo, termoargila, blocos de 
betão ou pedra aparece um valor de 0,3. 

Fatores que modificam a rigidez Ainda que as Paredes de alvenaria constituam um elemento 
claramente anisótropo (não é um material homogéneo), 
habitualmente realiza-se o seu estudo como um material elástico e 
isótropo (de iguais características em qualquer direção do espaço) 
caracterizado por um módulo de Young e um coeficiente de Poisson 
determinados. Por vezes é conveniente (e inclusive imprescindível) 
poder definir diferentes características nas direções horizontais e 
verticais da Parede. Para isso definem-se coeficientes de Rigidez 

plana horizontal, Rigidez a flexão no eixo X e Rigidez a flexão no 

eixo Y distintos da unidade. Veremos no capítulo "Fatores que 
modificam a rigidez da Parede" mais adiante. Excentricidade mínima 

/ espessura. Para cada Parede pode-se indicar um valor mínimo de 
excentricidade a considerar, como o fator de espessura da Parede. 

Excentricidade mínima / espessura  

 Para cada parede pode ser indicado um valor mínimo de 
excentricidade a considerar, como fator da espessura da parede. 

Definir o Nº de lados verticais restringidos 

 Permite especificar, para cada parede, o número de lados em que 
existe uma restrição perpendicular ao seu plano, para considerar este 
efeito quando realizar as comprovações à encurvadura do mesmo. 

É de Fachada Permite definir se uma parede é de fachada. Impõe-se uma limitação 
ao comprimento das paredes de fachada de valor igual a 12 metros. 

■ Dentro do grupo Peças existem as seguintes opções: 

Tipo (Grupo)  É possível selecionar o tipo de parede em função do tipo de tijolo 
empregue na mesma. Existem os seguintes grupos: Maciço (Grupo 
1), Perfurado (Grupo 2a), Aligeirado (Grupo 2b), Oco (Grupo3). As 
paredes de Blocos de Termoargila consideram-se sempre do tipo 
aligeirado (Grupo 2b).  



 

Categoria  Pode definir a categoria em função do controlo da alvenaria ação: 
I ou II (os produtos com selo AENOR são considerados de categoria 
I) 

Resist. à compressão vert. (fb,v) Resistência dos blocos à compressão, na direção perpendicular às 
juntas horizontais. 

Resist. à compressão horiz.(fb, h) Resistência dos blocos à compressão, na direção paralela às juntas 
horizontais. 

■ Dentro do grupo Argamassa existem as seguintes opções: 

Tipo Poderá escolher entre: 

■ Argamassa ordinária.  

■ Argamassa de junta fina. Permite juntas (juntas verticais) entre 
1 a 3 mm. Não é habitual em blocos de Termoargila. 

■ Argamassa ligeira (densidade entre 700 e 1500 kg/m3).  

■ Argamassa ligeira (densidade entre 600 e 700 kg/m3). 

Designação (resistência) Poderá selecionar a resistência à compressão da argamassa (fm), a 
qual influenciará na resistência final da alvenaria. 

Juntas verticais sem argamassa É possível definir se a junta vertical se realiza com argamassa ou 
sem argamassa (junta vertical vazia) ou que afeta a resistência ao 
esforço transverso. Nas paredes de Termoargila deve estar sempre 
ativado, pois a junta vertical realiza-se sempre sem argamassa. 

■ Dentro do grupo Resistência de Alvenaria existem as seguintes opções: 

à compressão vertical (fk,v)  Resistência característica da alvenaria à compressão, na direção 
perpendicular às juntas horizontais. 

à compressão horizontal (fk,h) Resistência característica da alvenaria à compressão, na direção 
paralela às juntas horizontais. 

ao corte puro (fvko)  Resistência ao corte puro. 

ao máximo transverso (fvk,máx)  Máxima resistência da alvenaria ao transverso. 

à flexão no eixo X (fxk1)  Resistência a flexão na direção X principal da parede. 

à flexão no eixo Y (fxk2)  Resistência a flexão na direção Y principal da parede. 

 Os valores das variáveis deste grupo calculam-se automaticamente 
se pressionar o botão "..." situado à direita da casa de especificação 
do material, em função dos dados introduzidos nos grupos Blocos 
e Argamassa. 

Existe uma banda anti-humidade no seu terço inferior  

 Pode indicar se a parede dispõe de uma banda anti-humidade. 
Nesse caso, o utilizador deve indicar um fator (menor que 1) que 
reduz a resistência ao transverso nessa zona da parede.  

Fatores que modificam a rigidez da Parede 

Existem três fatores que permitem modificar a rigidez da Parede segundo a direção de espaço do estudo. 
Isto permite considerar diferentes módulos de Young e/ou de Poisson em cada direção principal da Parede 
(a horizontal, a vertical e a perpendicular a Parede). 



■ Fator de rigidez plana horizontal. Este fator, que deve estar entre 0.01 a 2.00, permite 
modificar a rigidez horizontal da Parede no seu comportamento a tensão plana. Desta forma 
podem-se modelar materiais que não são isótropos, cuja resistência a esforços verticais é 
maior que os esforços horizontais no seu plano, para que se introduza um valor menor da 
unidade. Permite, por exemplo, controlar a diferente deformabilidade da fabricação na direção 
paralela e perpendicular as juntas. Por defeito para Paredes de Tijolo ou Termoargila, aparece 
um valor de 0,3. 

■ Fatores de rigidez a flexão. Estes fatores devem estar entre 0.01 a 2.00, permitindo modificar 

a rigidez a flexão da Parede resistente no seu comportamento a flexão de placa 
independentemente para cada direção. Desta forma podem-se modelar materiais que não são 
isótropos, cuja resistência a tração é muito escassa em relação a resistência a compressão, a 
sua rigidez a flexão também é pequena, para que se introduza um valor menor da unidade 
(no caso da Parede contar com armadura de junta mas não de travessão, pode reduzir-se o 
fator de rigidez a flexão no eixo X, mas não no eixo Y para ter em conta o aumento de 
resistência e rigidez que proporciona a armadura da junta). Permite também reduzir a rigidez 
a flexão da fabricação (por exemplo devido ao cálculo sismo-resistente). Por defeito para 
Paredes de Tijolo ou Termoargila aparece um valor de 0,3 em ambas as direções. 

Ao definir as propriedades da Parede, juntamente os valores correspondentes a estes fatores de rigidez, 
existe um botão com um sinal de informação que permite aceder a um assistente que propõem valores 
adequados a estes fatores. 

Os valores propostos baseiam-se nas características da fabricação (resistência a compressão e flexão da 
fabricação em ambas as direções) como nas seguintes opções: 

 

Opção Descrição 

Armadura Pode-se definir se a fabricação possuí ou não armadura horizontal de reforço 
(armadura de juntas) e/ou armadura vertical (travessões). A existência de armadura 
numa direção aumenta o fator de rigidez a flexão no eixo perpendicular a direção da 
armadura. 

Impulso do terreno Pode-se indicar se a Parede é de cave e por tanto resistente aos impulsos do terreno. 
De acordo com EC-6, os impulsos do terreno devem transmitir-se por flexão segundo 
um eixo vertical (plano de rotura perpendicular as juntas), logo se ativar esta opção 
reduzira o fator de rigidez a flexão no eixo X. 

Paredes escoroadas Se a Parede esta escorada (numa viga ou em qualquer elemento que trabalhe 
fundamentalmente a flexão, ou noutra Parede que por sua vez está escorada), 



 

convêm reduzir a rigidez plana horizontal, para evitar que a Parede trabalhe como 
uma viga aparente, e seja por tanto a Parede que 'sujeite' a viga em vez do inverso. 

Lados não travados 

Em geral convêm realizar um desenho, onde as Paredes da estrutura tenham tensões de trabalho similares, 
deve-se procurar que as Paredes introduzidas que vão receber menos carga sejam de menor dimensão 
que as Paredes mais solicitadas, para evitar problemas de esforço transverso na união entre ambas, já que 

as Paredes mais carregadas tratam de descer arrastando no seu movimento as menos carregadas. 

Muitas vezes atendendo a outras condicionantes de desenho diferentes aos estruturais, não é possível 
dispor de Paredes de diferentes espessuras. Nestes casos a possível solução passa por não realizar o 
travamento tradicional entre as Paredes e utilizar um tipo de ligação (através de travamentos ou outros 
elementos adequados) que permitam o movimento diferencial entre ambos. 

 permite o cálculo de uma estrutura com Paredes cuja união permita abrandar determinados 

movimentos ou rotações relativas entre ambas, que a partir de agora consideramos como Parede não 
travadas. Através do ponto de vista matemático, isto consegue-se modificando a matriz de rigidez dos 
elementos da Parede não travada adjacentes ao bordo em questão. 

Através da função Geometria>Paredes Resistentes>Lado não Travado pode selecionar-se o lado da 
Parede que se vai libertar de travamento, este lado passará a representar-se através de uma linha 
descontínua. Ao selecioná-lo, aparecerá a seguinte caixa onde poderá definir exatamente que graus de 
liberdade se desejam libertar. 

As possibilidades são: 

Opção Descrição 

Txy (transverso de tensão plana) Esta opção permite não transmitir o esforço transverso de tensão 
plana, e equivale a permitir o movimento vertical relativo entre 
ambas as Paredes. 

Fx (Axial horizontal) Esta opção permite não transmitir esforços axiais horizontais, e 
equivale a permitir o movimento horizontal relativo entre ambas 
as Paredes. 

Mx (flexão segundo eixo horizontal) Esta opção permite não transmitir flexões segundo o eixo 
horizontal entre ambas as Paredes. 

My (flexão segundo eixo vertical) Esta opção permite não transmitir flexões segundo o eixo vertical 
entre ambas as Paredes e equivale a permitir a rotação relativa 
entre ambas as Paredes em relação a um eixo vertical. 

Na listagem Informação de Paredes de Peças mostram-se para cada Parede o número de lados livres de 

travamento para a sua localização e a mensagem Lados verticais de Parede não travados com outras 

Paredes.  

Nos planos de desenhos os lados que tenham atribuída esta propriedade aparecem representados com 
uma linha de símbolos em função dos graus de liberdade liberados: 

■ Se libera Txy, o símbolo terá uma aspa. 

■ Se libera Fx , o símbolo terá 2 linhas horizontais separadas. 

■ Se libera Mx, o símbolo terá uma linha horizontal no meio. 

■ Se libera My, o símbolo terá uma linha vertical no meio. 



Lado Superior com Junta Horizontal 

Tricalc permite o cálculo de uma estrutura com Paredes cujo lado superior não tenha união com o elemento 
estrutural coincidente com o seu lado superior de maneira a que nessa união de permitam deslocamentos 
e rotações relativas entre ambos os elementos. Através do ponto de vista matemático, isto se consegue 
modificando a matriz de rigidez dos elementos da Parede com lado superior com junta horizontal 
adjacentes ao bordo em questão. 

Através da função Geometria>Paredes Resistentes>Lado Superior com Junta Horizontal pode selecionar-

se o lado da Parede que se vai libertar de travamento, esse lado passará a representar-se através de uma 
linha descontínua de cor azul celeste. 

Na listagem Informação de Paredes de Tijolo mostra-se para cada Parede o número dos lados livres de 
travamento para a sua localização e a mensagem "Lados superiores da Parede com junta horizontal de 

movimento".  

Nos planos de desenhos os lados que tenham atribuída esta propriedade aparecem representados com 
uma linha de símbolos constituídos pela união de uma cruz e uma aspa. 

Introdução de vergas em paredes de alvenaria 

É possível definir vergas sobre o lado superior das aberturas que foram introduzidas nas paredes de tijolo 
através da função Geometria>Paredes Resistentes>Vergas. Depois de executar a função deve selecionar 
o lado sobre o qual deseja introduzir a verga e definir os parâmetros existentes na seguinte caixa de 
diálogo. 

 

Opção Descrição 

Nome Permite designar um nome para a verga introduzida 

Material Permite definir o material da verga a introduzir e procurar a seção do mesmo na base de 
blocos. 

Série Permite selecionar uma série de perfis entre os existentes na base de dados para a geração 
da verga. Não é possível gerar vergas de outro material que não seja do tipo aço. 

Base de dados de Tijolos 

Através da função Seções>Paredes Alvenaria>Tijolos pode aceder a base de dados dos Tijolos. A base é 
estruturada de forma hierárquica, podendo ser consultada, modificada ou ampliada pelo utilizador.  



 

 

Esta base inclui peças de distintas dimensões e tipos. É possível especificar o tipo de aparelho que se pode 
gerar com cada uma das peças (comprimento, altura, comprimento + altura) e posteriormente selecionar 
e definir as propriedades da parede. A espessura da parede coincide necessariamente com o aparelho que 

se selecione.  

O quadro de diálogo Base de dados de tijolos mostra estruturalmente uma hierarquia de árvore e um 
conjunto das peças de tijolo base a utilizar na formação da parede. Cada peça base pode ter associado às 
suas dimensões diferentes tipos de aparelhos. Aparecem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Novo fabricante...  Permite definir um novo fabricante de tijolos e introduzir informação 
referente ao mesmo. De forma automática são geradas as pastas com os 
possíveis tipos de tijolos especificados na Norma. 

Informação do fabricante... Permite visualizar a informação associada a cada fabricante. 

Novo tijolo...  Permite aceder à caixa de diálogo onde pode especificar a geometria da 
nova peça de tijolo e o tipo (grupo) a que pertence.  

Eliminar  Permite eliminar a peça que esteja selecionada nesse momento. 

Ver tijolo... Permite visualizar as propriedades da peça que esteja selecionada nesse 
momento. 



 

A geração dos tijolos requer a introdução de vários parâmetros. Abaixo especifica-se o significado dos 
mesmos: 

Opção Descrição 

Modelo  Neste campo introduz-se o nome do novo tijolo ou visualiza-se o nome da peça 
selecionada nesse momento. 

Dimensões É possível introduzir as dimensões (largura, comprimento e altura) do tijolo em mm. 

Aparelhos e número de tijolos/m2  

 É possível ativar os diferentes aparelhos permitidos pela peça de tijolo, bem como 
indicar o número de peças necessárias para construir um m2 de parede do aparelho 
considerado. 

Tipo(grupo) Neste campo pode indicar o tipo de tijolo. Existem os seguintes tipos: Maciço (Grupo 
1), Perfurado (Grupo 2a), Aligeirado (Grupo 2b), Oco (Grupo3). As paredes de blocos 
de termoargila consideram-se sempre do tipo aligeirado (Grupo 2b).  

Preço(€) Neste campo pode especificar o preço de cada tijolo existente na base de dados. Este 
preço vai ser utilizado para obter o orçamento das paredes de tijolo a partir da função 
Resultados>Preparação de obra>Listagem de paredes de tijolo. 

Base de dados de armaduras de juntas horizontais em paredes de tijolo 

O programa incorpora uma base de dados de armaduras que pode ser consultada, modificada ou ampliada 
pelo utilizador. As armaduras incluídas na base de dados poderão ser utilizadas para reforçar a parede 

resistente de tijolo na horizontal se for necessário. Pode ser formada à base de varões e os seus cordões 
podem ser simples ou duplos. 

Abaixo explicam-se as funções necessárias para definir estas armaduras: 



 

 

Opção Descrição 

Modelo  Mostra o nome do modelo de armadura selecionado nesse momento ou permite 
introduzir o nome de um novo modelo a gerar. 

 Através do botão Procurar... pode aceder a base de dados de armaduras de 
Juntas/Travessas. 

■ Dentro do grupo Dimensões existem as seguintes opções: 

Comprimento (L)  Neste campo especifica-se o comprimento total de fabricação da armadura em mm. 

Largura (b) Neste campo especifica-se a largura total de fabrico da armadura em mm medida 
pelas faces exteriores dos varões. 

Espessura (t)  Neste campo especifica-se a espessura máxima da armadura em mm medida pelas 
faces exteriores dos varões, quer seja para armaduras simples ou duplas. 

Passo (p)  Representa a distância entre soldaduras consecutivas das diagonais medidas em 
mm. 

Sobreposição Neste campo especifica-se o comprimento total da sobreposição das diferentes 
armaduras (este comprimento pode variar segundo a qualidade do aço, sendo os 
seus valores usuais 15 - 25 cm.). 

■ Dentro do grupo Cordões existem as seguintes opções: 

Varões  Se estiver ativada especifica-se que os cordões são formados por varões de aço. 

Barras  Se estiver ativada os cordões são formados por barras feitas de aço laminado. 

Largura / diâmetro Especifica o diâmetro ou a largura do varão. 

Altura  Especifica o diâmetro ou largura do varão  

Duplo Especifica se os cordões são compostos por 1 ou 2 varões. 

■ Dentro do grupo Diagonais existem as seguintes opções: 

Varões Se estiver ativada especifica-se que as diagonais estão formadas por arames de 

aço. 



Barras Se estiver ativada especifica-se que as diagonais estão formadas por barras de aço 
laminado. 

Largura/diâmetro  Especifica o diâmetro do varão ou a largura da barra dependendo do caso. 

Altura Especifica o diâmetro do varão ou a largura da barra. 

■ Dentro do grupo Aço é possível indicar o tipo de aço a implementar. Ao selecionar o tipo de 
aço aparece à sua direita a sua resistência característica no sistema de unidades selecionado.
 Além dos tipos de aço mencionados nas várias normas é ainda possível indicar como 
tipo OUTROS e escrever a resistência característica desejada. Existem as seguintes opções: 

Nervurado (alta aderência)  

 Caso esteja ativada a armadura disposta será de aço nervurado. 

Proteção  Podem selecionar-se os diferentes tipos de aço a utilizar (carbono, galvanizado, 
inoxidável, epóxi). 

Preço Neste campo especifica-se o preço de cada armadura existente na base de dados. 
Este preço vai ser utilizado para obter o orçamento de Paredes de Tijolo a partir da 
função Resultados>Preparação de Obra>Listagem de Paredes de Tijolo. 

Ainda que segundo o artigo 5.2.4 de EC-6, o diâmetro mínimo das armaduras é de 6 mm, o programa 
permitirá selecionar diâmetros de 5 mm como mínimo para a armadura longitudinal, e de 4 mm para a 
transversal. 

Materiais de paredes de peças 

Através da função Cálculo> Materiais... pode aceder à caixa de diálogo Materiais de Paredes de Peças 
onde é possível especificar os materiais com que se vão executar diferentes elementos das paredes de 
peças como são as padieiras e juntas (só no caso de paredes de tijolo). 

 



 

■ Dentro do menu Padieiras podemos encontrar as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Aço Laminado Pode selecionar o tipo de aço laminado a utilizar nas padieiras. Esta caixa também 
permite fixar os coeficientes de minoração a aplicar ao aço laminado. Para a 
normativa espanhola, só é utilizado γM0, que na norma NBE-EA95 se denomina γs. 

■ Dentro do menu Juntas podemos encontrar as seguintes opções: 

 

Opção Descrição 

Ligante Permite definir o tipo de ligante a utilizar na união dos diferentes blocos, podendo 
selecionar betão ou argamassa. 

Aço A definição do aço a armar realizar-se-á de acordo com a norma de betão armado 
selecionada. 

 O coeficiente parcial de segurança de aço de armar, ©s, fixa-se de acordo com o 
grau de controlo da sua fabricação: 1,15 para controlo normal e 1,53 para 
controlo reduzido, de acordo a EHE. Quando o grau de controlo é o normal, este 
valor coincide com o estabelecido na tabela II.5.3 do CTE SE-F. 

Nível de controlo Em algumas normativas é permitido definir o coeficiente parcial de segurança das 
armaduras a introduzir. 

Nervurado (alta aderência)   

 Se estiver ativada a armadura disposta será de aço nervurado. 

Proteção  Podem selecionar-se distintos tipos de aço a utilizar (Carbono, Galvanizado, 
Inoxidável, epóxi). 

O coeficiente parcial de segurança da alvenaria (e do betão de enchimento), ©M, poderá fixar-se 
livremente pelo utilizador (onde o caso será único para toda a estrutura) ou indicar que deve ser 
calculado pelo programa. 



■ Dentro do menu Vários podemos encontrar as seguintes opções: 

 

Opção Descrição 

Calcular em função da tabela 2.3 do EC-6 

 Se estiver ativada esta função o programa calculará os coeficientes parciais de 
segurança segundo a tabela 2.3 de EC-6 função de: 

■ Categoria da alvenaria pelo seu controlo e execução  

■ Categoria dos blocos pelo seu controlo de fabricação (I ou II). Este parâmetro 
fixa-se para cada parede. 

©m da Parede Coeficiente parcial de segurança da parede. 

©m para amarração das armaduras  

 Coeficiente parcial de segurança para o cálculo do comprimento de amarração 
das armaduras. 

Categoria de Execução da alvenaria  

 Poderá selecionar entre três categorias (A, B ou C). Este parâmetro será global 
para todos os muros da estrutura. Se a categoria for a C, a possível armadura da 
alvenaria não pode ser considerada para efeitos resistentes (de acordo com o 
anexo 7 do CTE SE-F). 

Opções de armadura e comprovação 

Através das funções Cálculo>Paredes Resistentes>Opções…, pode aceder à caixa de diálogo Armadura e 

Comprovação de Paredes Resistentes onde pode modificar as distintas opções de armadura e 
comprovação das paredes. Esta caixa tem várias opções, onde pode ir modificando as variáveis. As opções 
existentes são: 

Gerais Opções de armadura e comprovação de paredes de peças. 



 

Armadura da Parede  Opções de armadura e comprovação de paredes de betão. 

Sapata Opções de armadura de sapatas para qualquer tipo de parede resistente. 

Instabilidade  Opções de encurvadura para qualquer tipo de parede resistente. 

 

■ Dentro do menu Gerais existem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Utilização do Edifício Permite selecionar o tipo de utilização do edifício entre a opção de permanente 
e esporádico com a finalidade de verificar o comprimento máximo das 
paredes. 

Clima Permite selecionar o clima onde se encontra o edifício entre continental e 
marítimo a fim de verificar o comprimento máximo das paredes. 

Mínima % de superfície da parede a validar 

 É a percentagem de superfície da parede que deve cumprir para se dar como 
válido o cálculo. 

Considerar a excentricidade por posicionamento da parede superior 

 Se estiver ativada esta função o programa terá em conta a excentricidade 
produzida pela modificação de posição da parede superior relativamente à 
parede inferior.  

■ No menu Instabilidade pode selecionar as opções correspondentes a comprovação de 
encurvadura da parede de termoargila.  

O cálculo de esforços em 2ª ordem geométrico (considerando a posição das ações na posição deformada 
da estrutura) permite que os resultados desse cálculo possam ser utilizados para os resultados de esforços 
(deslocamentos, rotações, axial, transversos e momentos) e o dimensionamento de barras (de betão, aço 
ou madeira), lajes fungiformes aligeiradas, lajes maciças, escadas – rampas, lajes de fundação, paredes 
resistentes, sapatas, maciços de encabeçamento, lintéis de fundação e ligações de barras de aço (T-
Connect). 



Como consequência, nas opções de instabilidade (encurvadura) de paredes resistentes (função Cálculo > 

Paredes resistentes > Opções) é possível indicar diferentes opções para as combinações de primeira 
ordem, que para as combinações de 2ª ordem. 

 

 

Para a comprovação da parede tem-se em conta a encurvadura produzida pelos esforços de compressão, 
tanto na horizontal como na vertical. O programa avalia o comprimento de encurvadura de forma 
independente para as duas direções (horizontal e vertical) de cálculo. Em cada uma delas, é opcional 
considerar ou não a encurvadura além de se poder considerar a estrutura como sendo de nós móveis ou 
fixos, bem como o fator de comprimento fixado. 

O comprimento de encurvadura de uma parede é função, entre outras coisas, da sua largura (comprimento 
horizontal) e da sua altura. Para avaliar a largura e altura de uma parede num determinado ponto, o Tricalc 
divide em primeiro lugar a parede em tantas alturas como lajes aligeiradas atravesse (embora a laje não 
divida totalmente a parede). Calcula-se então a largura e a altura da parte da parede que pertence ao 
ponto considerado. Como caso particular, se a parede não está unida a nenhuma laje na sua parte superior, 
considera-se como altura do último tramo o dobro da real, para considerar a falta de travamento na parte 
superior. 

O programa avalia o comprimento de encurvadura de forma independente para as duas direções 
(horizontal e vertical) de cálculo. Em cada uma delas é opcional considerar ou não a encurvadura e 
considerar a estrutura como sendo de nós móveis, fixos ou com o fator de comprimento de encurvadura 
definido pelo utilizador. 



 

Cálculo de parede de peças 

As funções Cálculo>Paredes Resistentes>Calcular Todos e Cálculo>Paredes Resistentes> Calcular Plano 
permitem comprovar e/ou calcular as armaduras de todas as paredes de peças ou só dos planos que se 
selecionem. Na fase de comprovação das paredes realiza-se o cálculo das padieiras e comprimentos de 
entrega. Uma vez finalizado este processo, no caso da comprovação de alguma parede não estar correta, 
o programa mostrará a seguinte mensagem:  

 

As funções Cálculo>Paredes Resistentes>Listagem de Erros... e Cálculo>Paredes Resistentes>Gráfico de 

Erros permitem listar os tipos de erros que se apresentam em cada parede e localizá-los graficamente.  

O gráfico de erros mostra as zonas da parede que, por um ou outro motivo, foram invalidadas pelo 
programa no cálculo de armadura ou na comprovação de tensões, desenhando a cor vermelha essas zonas. 

A listagem de erros mostra uma relação das paredes existentes indicando a percentagem da superfície que 
está falhar e se a superfície que cumpre é menor que a percentagem indicada na opção Mínimo % de 

superfície da Parede a validar. A percentagem da superfície que não cumpre corresponderá à área que se 
desenha com a cor vermelha no gráfico de erros. Mostrará também qual foi o motivo pelo qual estas 
superfícies foram invalidadas. 

Comprovação de paredes de peças não armadas 

A comprovação das paredes de tijolo consiste na verificação de que não se supera, em nenhum nodo da 
parede, a resistência à flexo-compressão, flexo-tração ou ao transverso do material.  

Comprovação de paredes de tijolo armadas 

As armaduras representam um tipo de componente auxiliar na preparação da obra, cuja missão consiste 
em garantir a distribuição homogénea de tensões à volta da seção do elemento. Desta maneira é possível 
melhorar as características mecânicas da parede.  

As paredes resistentes de tijolo, podem contar, se necessário e assim se definir nas opções, com armaduras 
de juntas, mas não armaduras verticais. 

A armadura da alvenaria pode evitar a fissuração quando aparecem tensões locais de tração devidas a 
flexão no plano da parede ou perpendicularmente ao seu plano. 

A armadura nas juntas pode reduzir a concentração de tensões em redor dos ocos da alvenaria. 

As armaduras a dispor tomam-se da base de dados de armaduras. Estas armaduras são formadas por dois 
cordões (de um ou dois varões ou barras laminadas) e uma armadura transversal em zig-zag que os une. 

Cada armadura possui uma determinada qualidade de aço (limite elástico) uma aderência (nervurada ou 
não) e uma determinada proteção (ao carbono, inoxidável, galvanizado ou epóxi). O programa escolherá 
entre as armaduras ativas que possuam a qualidade e proteção especificadas nas opções e que cumpram 
os requisitos de recobrimentos exigidos na normativa. 

Se bem que no artigo 5.2.4 do EC-6 se indique que o diâmetro mínimo a utilizar é de 6 mm, o programa 
permite utilizar armaduras com cordões de 5 mm como mínimo e diagonais de 4 mm como mínimo. 

As paredes resistentes armadas consideram-se homogéneas, ou seja, que se calcula uma resistência média 
proporcionada pela armadura que se supõe constante em toda a superfície da parede. Para que essa 
hipótese seja válida, o programa limita a distância máxima entre armaduras exigidas por EC-6. 



Processo de armadura de juntas 

Para o cálculo da armadura de cada parede, consideram-se as tensões (esforços) de todos os seus nodos. 
Das sete tensões existentes, que produzem outros tantos esforços, consideram-se as seguintes: 

Para o cálculo da armadura longitudinal horizontal consideram-se os esforços Fx (axial produzido pela 
tensão σx de tensão plana) e My (momento fletor produzido pela tensão σx de flexão).  

Resistência a solicitações normais 

São considerados os domínios de deformação definidos no EC-6 (similar aos da EHE): um diagrama de 
tensões retângular com profundidade da cabeça de compressão 0,8·x e tensão de compressão fk/©M ou 
fck/©M. Quando uma zona comprimida é constituída por parte de alvenaria e parte de betão, como 

resistência de cálculo à compressão assume-se a do material menos resistente. 

Resistência ao Transverso 

Para poder contabilizar a contribuição da armadura transversal, esta deve respeitar o mínimo indicado no 
artigo 5.2.6. de EC-6: quantia geométrica não menor do que 0,001·b·d e separação de estribos não maior 
do que 0,75·d nem 300 mm. 

Se existem barras longitudinais em compressão, a distância da armadura transversal também não poderá 
ser superior à espessura da parede nem 12 vezes o diâmetro dessa armadura longitudinal (artigo 5.2.7 de 
EC-6). 

As armaduras pré-fabricadas de juntas existentes no mercado possuem diagonais que são dotadas de 
rigidez. Contudo, não cumprem estes requisitos mínimos exigidos pelo EC-6 para serem considerados como 
armadura transversal. Portanto, estas armaduras não possuem nenhum benefício para a resistência ao 
transverso da parede, logo a resistência ao transverso de uma parede armada de tijolo calcula-se como se 
não estivesse armada. 

A comprovação de paredes de tijolo armadas pode produzir as seguintes mensagens de erro adicionais 
relativamente às paredes não armadas: 

Mensagem Não existe nenhuma armadura de juntas possível  

Descrição Na base de dados de armaduras pré-fabricadas não existe nenhuma que cumpra com as 
opções fixadas (tipo de aço, proteção) ou com os requisitos geométricos das paredes 
(largura e espessura máxima permitida). 

Esbelteza 

O programa comprova a esbelteza das paredes resistentes com ação vertical de maneira a que não seja 
maior que 27. Caso supere esta esbelteza, mostra-se uma mensagem de erro. Em paredes de peças, de 
acordo com o EC-6, não se considera a encurvadura nem o limite de esbelteza indicado (27) quando nSd 
<= 0,1·fk/©m. 

Lintéis 

O lintel é um elemento ou conjunto de elementos construtivos que definem o fecho superior de uma 
abertura com intradorso reto. 



 

Os lintéis nas paredes de peças são formados por um perfil metálico, que deve resistir por si mesmo às 
solicitações existentes. Além disso, para evitar a aparição de fissuras, limita-se a flecha desta padieira 
metálica a L/500 considerando-a bi-apoiada. O programa ordena todos os perfis úteis da série designada 
para a padieira (HEA, HEB, IPE, …) do menor para o maior peso (em igualdade de peso, primeiro o de 
menor altura), selecionando o primeiro que resista aos esforços solicitantes e possua uma flecha menor 
de L/500. 

Após o seu cálculo podem surgir as seguintes mensagens de erro: 

Mensagem Série não encontrada ou sem perfis ativos  

Descrição A série de perfil designada para a padieira não existe ou dentro da mesma não se encontra 
nenhum perfil ativado 

Mensagem Resistência  

Descrição O perfil disposto na verga não é suficiente para resistir aos esforços existentes. 

Comprova-se a existência de altura suficiente de parede sobre as padieiras. No caso de não existir altura 
suficiente indicar-se-á essa situação na listagem Informação de paredes de peças dentro do apartado 
Advertências através da seguinte mensagem "A padieira não é uma viga de grande altura (método de 

cálculo da norma)". 

Alvenaria confinada 

 contempla a possibilidade de calcular alvenaria confinada através de pilares e vigas. Estes 

receberam a parte de esforços e tensões que lhes corresponde devido à sua rigidez relativamente à 

alvenaria que confinam. 

Os panos de alvenaria calculam-se de acordo com a sua tipologia como alvenaria simples ou armada. 

Se existe algum pilar de betão dentro de uma parede, assume-se que a parede se comporta como alvenaria 
armada e portanto comprovar-se-á o cumprimento dos requisitos do artigo 5.2.9 (2) e (3) do EC-6. Em 
caso de incumprimento, indicar-se-á na listagem "Informação de paredes de peças" através da seguinte 
mensagem "Alvenaria armada e confinada insuficientemente".  

Se a alvenaria estiver confinada, colocar-se-á uma armadura de junta a 600 mm ou menos de altura, de 
acordo com o artigo 5.2.9 (5) do EC-6. 

Não se calculará a armadura dos elementos confinantes (pilares e vigas), embora se considere a sua rigidez 
no cálculo de esforços. 

Detalhes da armadura 

Cada parede de tijolo poderá ter armadura horizontal (armaduras de junta), mas caso exista, estará 
uniformemente distribuída em toda a sua superfície. Não se poderá eliminar a armadura em determinadas 
zonas, mantendo-se a mesma constante nas várias alturas nas quais possa estar dividida a parede. 

A armadura da junta terá a mesma quantia em ambos os cordões. O programa utilizará para a eleição e 
disposição desta armadura a série de armaduras existente na base de dados de armaduras de 
junta/travessa. 

Amarrações e empalmes 

A amarração realiza-se por prolongação reta, gancho ou patilha e de acordo com a especificação do EC-6. 



Nas armaduras de junta e travessa, são indicados, em forma de texto, os comprimentos de empalme por 
sobreposição necessários. Se na base de dados destas armaduras pré-fabricadas se especificar um 
comprimento de sobreposição diferente de zero, utilizar-se-á este valor. Caso contrário, este comprimento 
calcular-se-á como 2 vezes o comprimento básico de amarração sem a contribuição favorável da armadura 
transversal soldada (o que corresponde a barras tracionadas quando a sobreposição é 30% ou mais da 
armadura da seção e a distância livre entre sobreposições é menor que 10 diâmetros, ou o recobrimento 
de betão ou argamassa é menor que 5 diâmetros). 

Separação entre armaduras 

A separação entre armaduras de junta limita-se a 600 mm.  

Juntas de movimento 

O programa emitirá uma mensagem de advertência quando o Comprimento de uma Parede supere os 30 
metros no caso de Paredes de Tijolo calculadas segundo o Código Técnico de Edificação ou quando o 
comprimento de um Parede supere os valores da seguinte tabela que é calcula segundo EC-6: 

 Utilização 

Permanente Esporádico 

Clima marítimo 40 m 30 m 
Clima continental 30 m 25 m 

Para o caso da parede estar armada, os valores da tabela anterior são ampliados em 20%. 

Ações concentradas em paredes de peças. 

Através da função Cálculo>Paredes Resistentes>Ações Concentradas... é possível indicar em qualquer nó 
ou nodo de uma parede, como peritagem posterior à comprovação da parede, o tamanho da área 
carregada a considerar. Para isso deve selecionar o nó ou nodo da parede que se queira estudar e indicar 
as dimensões do apoio da carga, indicando tanto a dimensão paralela ao comprimento da parede, como a 
dimensão perpendicular à mesma. A dimensão paralela à parede deste apoio não poderá definir-se como 
menor de 100 mm. O programa entende que o valor da dimensão paralela à parede é repartido em partes 
iguais à esquerda e direita do nodo indicado. A dimensão perpendicular à parede poderá ter como máximo 
a espessura da mesma; se indicar uma dimensão de valor maior que a espessura da parede o programa 
ajusta automaticamente o valor da altura eficaz da espessura da parede. Se selecionar um nodo situado 
sobre uma das esquinas da parede, o programa entende que o valor da largura indicado não pode dispor 
da totalidade da sua largura, eliminando a parte de apoio que fica fora da parede e, portanto, tomando 

um valor de largura eficaz igual a metade do valor indicado. 

 

Em lintéis, a área carregada e calculada comprova-se automaticamente pelo programa. 

Depois de realizar a peritagem da parede devido à ação concentrada existente, o programa exibirá 
informação do axial solicitante à compressão, o axial resistente à compressão e as dimensões do apoio 



 

que foram consideradas, indicando se a comprovação é correta ou não. O resultado em forma de listagem 
de peritagem de ações concentradas poderá enviar-se para a janela de listagens existente no ecrã do 
programa, para um ficheiro ou para a impressora como se realiza com outras listagens do programa. Uma 
vez terminada a sessão de trabalho, esta informação não se armazena, tendo que voltar a solicitar a 
peritagem das ações concentradas que se pretendam imprimir em uma nova sessão de trabalho. 

 

A listagem apresenta os seguintes dados: 

■ Nome da parede e plano em que se encontra o nó selecionado. 

■ Coordenadas do nó selecionado. 

■ Valores da largura e altura do apoio da ação concentrada: largura eficaz e altura eficaz. 

■ Axial solicitante de compressão e axial resistente de compressão. 

■ Resultado da comprovação da ação concentrada. 

Resultados: Listagem de Informação de paredes de peças 

Através da função Resultados>Listagens>Paredes Resistentes>Informação de paredes de peças, obtém-

se uma listagem com os dados sobre as características geométricas e mecânicas da parede, opções de 
cálculo consideradas ou resultados de cálculo como excentricidades e solicitações. 

Resultados: Desenhos de Paredes Resistentes 

Os documentos que contém toda a informação gráfica necessária para o correto entendimento e execução 
das armaduras geradas na parede, obtém-se ao visualizar os desenhos de armaduras através da função 
Resultados>Desenhos>Ver Plano. O programa gera um desenho para cada planta, podendo definir se 
deseja que se obtenha fiada par ou fiada impar, considerando sempre estas fiadas como as duas primeiras 
no início da cota. Quando através da função Resultados>Desenhos>Ver Plano… se solicita um plano 
vertical em que tenha definidas paredes resistentes, representam-se as armaduras de todas as paredes 
calculadas. Quando se solicita um plano horizontal que secciona uma parede resistente, representa-se a 
seção transversal da parede e as suas armaduras. 

Através da função Resultados>Desenhos>Opções... acede-se ao quadro de diálogo Opções desenhos 
onde é possível selecionar o periférico de saída, a escala de impressão e opções de representação de 
pilares e paredes em planta. No mesmo desenho é possível visualizar a seção dos pilares ou da parede da 
cota inferior simultaneamente com a seção dos pilares ou paredes que nasçam na planta representada. 
Desta maneira é possível observar a variação de seções ou crescimentos entre cotas.  



 

É possível visualizar o número da barra, nome e seção dos pilares da cota inferior e superior 
simultaneamente, aparecendo os dados do pilar superior na parte superior da representação da seção e 
os do pilar inferior na parte inferior da representação da seção. 

No caso das paredes armadas de peças é possível incluir uma tabela de armaduras de juntas e de travessas 

para cada altura de cada parede. No caso de paredes armadas de tijolo é possível incluir uma tabela 
exclusivamente de armaduras de junta para cada altura de cada parede. Além disso nos desenhos de 
disposição serão apresentadas linhas descontínuas horizontais e verticais indicativas da posição das 
armaduras. 

Quando uma parede resistente, apresenta erros que sejam derivados do processo de comprovação ou da 
armadura, aparece um símbolo em forma de cruz desenhado sobre a parede. Este símbolo representa-se 
no ecrã, na impressora e nos ficheiros em formato DWG que se solicitem. 

Opções de desenhos de paredes resistentes e paredes de peças 

■ A função Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Desenho… permite fixar as opções de 
representação das paredes Resistentes e de peças nos desenhos. 

 



 

■ No separador Geral existem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Descrição da armadura Permite selecionar a nomenclatura a utilizar para a descrição da armadura. 

Cotagem Armaduras Permite representar as dimensões da armadura de forma parcial, ou total, 
ou então ambas. 

Desenhar armadura de sapatas  

 Permite ativar a representação da armadura de sapatas das paredes. 

Sé paredes do plano Permite representar em desenho a informação só das paredes que 
pertençam ao plano selecionado em cada momento. 

Numerar lados Mostra a numeração dos diferentes lados da parede 

Altura/Aspeto de textos O tamanho e o aspeto de todos os textos que aparecem com as armaduras 
das paredes resistentes.  

 

■ Dentro do grupo Pormenorização encontram-se as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Em alçado Permite ativar o desenho de implantação das paredes de peças quando se 
visualiza um desenho de alçado dos mesmos. 

Em planta Permite ativar 0 desenho de implantação das paredes de peças quando se 
visualiza um desenho da planta dos mesmos. No caso de ativar está função 
pode eleger entre desenhar a fiada par ou a fiada impar imediatamente 

superior à da cota selecionada através do botão "Plantas". 

Desenhar quadro de vergas Permite desenhar num quadro as especificações das vergas existentes nas 
paredes representadas em desenhos. 

Desenhar roços  Permite ativar a representação dos roços nas paredes representadas. 

Desenhar armaduras  Permite desenhar num quadro as especificações das armaduras de 
junta/travessa existentes nos desenhos. 

É necessário calcular previamente a pormenorização das paredes através da função Resultados> 

Desenhos>Paredes Resistentes>Pormenorização>Calcular. Se não se cumprirem determinados 
requisitos de modelação e de regularidade na geometria não será possível realizar uma pormenorização, 
emitindo o programa uma mensagem de advertência. Se o programa não realizar a pormenorização pode 



informar a causa através da função Resultados>Desenhos>Paredes 

Resistentes>Pormenorização>Listagem de erros....  

A tabela de vergas que se representa nos planos de desenhos incluirá os seguintes dados: 

 

Lado/ Parede Indica o lado da parede sobre o qual está disposta a verga, assim como o nome 
da parede. 

Verga Indica o nome da verga. 

Luz Indica o vão livre da verga. 

Entrega Indica o comprimento de entrega da viga a ambos os lados da abertura. 

Material Indica se a verga é de aço ou formada por peças+ Betão armado. 

BB x hB Indica as dimensões da peça base. 

BH x hH Indica as dimensões da seção interior de betão. 

Arm. Superior Indica a armadura superior disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Arm.Inferior  Indica a armadura inferior disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Arm.Pele Indica a armadura de pele disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Estribos  Indica a armadura transversal disposta na verga.  

Série No caso da verga se realizar com base em perfil metálico indica-se a série do 
mesmo. 

Perfil No caso da verga se realizar com base em perfil metálico indica-se o perfil. 

% de Aproveitamento  Indica a percentagem de aproveitamento do perfil de aço disposto como verga. 



 

A tabela de armaduras de juntas e travessas incluirá os seguintes dados: 

 

Parede Indica o nome da parede e a sua cota inferior e superior. 

Designação Indica o tipo de armadura de junta/travessa selecionada entre a base de 
dados existente. 

Comp. de sobreposição(cm) Indica o comprimento de sobreposição a dispor entre as distintas armaduras 
de junta/travessa. 

Separação(cm) Indica a separação quer seja horizontal (juntas) ou vertical (travessas) a 
dispor entre uma armadura e a seguinte. 

As paredes de tijolo apenas podem levar armadura de junta, não podendo disporem-se armaduras de 

travessas. 

Os quadros de juntas e tabelas de armaduras de juntas e travessas poderão modificar-se de posição 
através das funções Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Mover Tabela de vergas e ...>Mover 

Tabela de Juntas-Travessas. 

Roços e Rebaixamentos 

Depois do cálculo será possível indicar graficamente a posição, natureza (roço realizado posteriormente à 
execução da alvenaria ou rebaixamento realizado durante a execução da mesma), largura e profundidade 
de roços e rebaixamentos em qualquer parede. Estes roços e rebaixamentos não serão tomados em conta 
na etapa de modelação, cálculo de esforços e obtenção de tensões. Analisam-se numa peritagem da 
resistência da parede. 

Uma vez em modo de desenho pode aceder às funções dos roços e rebaixamentos dispostos no submenu 
Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Roços-Rebaixamentos que permitem introduzir, modificar e 

eliminar roços, bem como realizar a peritagem da resistência da parede. 

 



 

Opção Descrição 

Roço-Rebaixamento Permite especificar o nome do roço ou rebaixamento a introduzir 

Tipo Permite especificar se a redução da seção se realiza quando se executa a alvenaria 
ou uma vez terminada a mesma. 

Posição Indica se o roço ou rebaixamento se realiza pela face interior ou exterior da parede. 

Dimensões Permite especificar a largura e espessura do roço ou rebaixamento em cm. 

Para introduzir um roço bastará indicar, através dos métodos de seleção habituais, o ponto inicial e final 
do mesmo. O roço ficará representado a cor vermelha e sobre ele aparecerá um texto do tipo "roço 1 0 

(Z+)" onde se indicará o nome (roço1), ordem de introdução do mesmo dentro do conjunto de roços 
introduzidos (0) e a posição do mesmo (Z+) (face interior ou exterior). 

Através da função Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Roços-Rebaixamentos>Peritar pode 
realizar a peritagem da parede nessa zona; bastará executar a função, selecionar o roço ou rebaixamento 
e definir um intervalo de comprovação ao longo do mesmo. Depois da peritagem o programa emitirá uma 
mensagem onde indicará se não é necessário ter em conta o roço ou rebaixamento (de acordo com o 
capítulo 5.5 de EC-6) ou se a comprovação é correta. Caso existam erros indicam-se as suas características. 

 

O resultado da peritagem dos roços introduzidos em cada parede, assim como as suas características, 
aparecerá na Listagem de informação de paredes de peças dentro dos dados de saída de cada parede, no 
artigo ROÇOS E REBAIXAMENTOS. 

Preparação de obra para paredes de tijolo 

Através da função Resultados>Preparação de obra>Opções... é possível selecionar se quer obter uma 
listagem exclusivamente com os blocos gastos na realização das diferentes paredes existentes na obra ou 
se quer obter esta listagem orçamentada com os preços dispostos na base de dados de tijolos. 



 

Através do botão Plantas... podem selecionar-se as cotas segundo as quais se agrupam estas 
configurações. 

 

Através da função Resultados>Preparação de obra>Listagem de paredes de tijolo obtém-se uma listagem 
sem ser orçamentada. 

 



No caso da parede de tijolo a listagem incluirá: 

■ Conjunto de peças cerâmicas utilizadas, agrupadas por tipos e cotas, totalizando o número 
total de cada uma delas e orçamentando (opcional) as mesmas. 

■  Conjunto de vergas, especificando o seu nome, plano e parede em que se encontram, a sua 
cota, série e perfil que a conforma bem como o comprimento do mesmo (considerando o 
comprimento da abertura mais o comprimento de entrega do mesmo). 

Armaduras de tendel específicas para juntas finas 

Alguns materiais de alvenaria (como tijolos retificados ou blocos de betão celular em autoclave) permitem 
a utilização de argamassas de juntas finas, com apenas 3 mm de altura (em vez dos habituais 10 mm), o 
que permite maior resistência da alvenaria.  

Até agora, para utilizar os reforços de tendel disponíveis (com diâmetros não inferiores a 4 mm) com essa 
junta fina, além de atender aos requisitos de revestimento superior e inferior das normas, era necessário 
'abrir roço' em partes da peça da alvenaria para que os varões tenham o revestimento mínimo necessário. 

A partir desta versão, é possível definir dois novos tipos de armaduras de linha que não precisariam 
executar esse 'sulco' para usá-las em juntas finas: 

● Armadura formada por duas placas longitudinais de 1,5 mm de espessura unidas por um zigue-
zague redondo de 1,5 mm. Desse tipo são os reforços adicionados à base de dados com um nome 
que começa com EFS / Z. 

● Malha de arame: conjunto de cordas longitudinais formadas por vários fios, cada um de aço de 

alta resistência, unidos por elementos transversais não metálicos, com altura total inferior a 2 
mm. Desse tipo são os reforços adicionados à base de dados com um nome que começa com 
Compact ou YTOFOR. 

Em ambos os casos, os requisitos de diâmetro mínimo, revestimento vertical ou (no caso de malha de 
arame) tipo de aço definidos nas normas de parede de alvenaria (CTE DB SE-F, EN 1996-1-1) não são 
atendidos , ...) por isso é necessário um documento comprovativo da sua utilização, por exemplo: 

● Uma ETA (Avaliação Técnica Europeia), em espanhol DITE (Documento Europeu de Adequação 
Técnica), emitida por um membro da EOTA (Organização Europeia para Avaliação Técnica). Por 
exemplo, os reforços do tipo YTOFOR têm o ETA 18/1073, emitido pela UBAtc (Union belge pour 
l'Agrément technique da construção). 

● Um DIT (Documento de Adequação Técnica) emitido pelo IETcc (Instituto Eduardo Torroja de 
Ciências da Construção).  

●  

Base de Dados de Tendel e Armadura Vertical 

A função Seções e dados> Paredes de peças> Reforços tendel e verticais ... foi modificada para 
introduzir esses novos reforços de tendel. Para fazer isso, os seguintes novos elementos foram adicionados: 

 



 

 
Elemento Descrição 

Malha de arames Ao selecionar esta opção (válida só para armaduras de tendel), indica-se que a 
armadura é desta tipologia: vários cordões longitudinais formados por vários arames 
cada um e unidos entre si com elementos transversais não metálicos. 

Espessura No caso de uma malha de arames, define o diâmetro de cada cordão (incluindo a sua 
possível bainha), já que, em diâmetro, define-se o diâmetro de cada arame do 

cordão. 

Nº de cordões Visível só para malhas de arames, define o número de cordões longitudinais da malha 

Nº de alambres Visível só para malhas de arames, define o número de arames por cordão, 
habitualmente 3 

Separações Visível só para malhas de arames, permitindo definir as separações entre cada cordão 

Módulo de Young Visível só para malhas de arames, permite definir o módulo de Young do aço de alta 
resistência que o conforma 

Além disso, o número de decimais significativo das dimensões da espessura, largura / diâmetro ou altura, 
ajustam-se em função de que la armadura seja de varões, placas ou arames. 

No caso de malhas de arames, as separações entre cordões fixam-se com duas separações: a existente 
entre os cordões exteriores da malha (que é a menor) e a separação entre os cordões interiores. Ter em 
consideração, que a disposição dos cordões é sempre simétrica, ao pressionar o botão Separações, podem 
definir as separações entre cordões através da seguinte caixa de diálogo: 



 

Materiais das armaduras de tendel e verticais 

Através do separador Paredes: Armadura Horizontal / Vertical da caixa de Materiais (função Cálculo > 

Materiais…) definem-se os materiais da armadura de tendeles e verticais. No caso das armaduras pré-
fabricadas, o tipo de aço (limite elástico e tipo de proteção) também vem definido na sua base de dados 
para cada uma delas, pelo que para que una determinada armadura se utilizasse, deviam coincidir ambos 
os valores. 

Desde esta revisão, para facilitar a utilização de qualquer armadura pré-fabricada, adicionou-se a opção 
“Em armaduras pré-fabricadas, utilizar todos os tipos de aço da sua base de dados”. Ao ativá-la, o 

programa poderá utilizar qualquer das armaduras pré-fabricadas existentes (que esteja ativa e cumpra os 
requisitos geométricos) no dimensionamento das paredes. Esta funcionalidade é especialmente útil no caso 
das armaduras de tendel formadas por malhas de arames, que têm um aço de alta resistência muito 
diferente das restantes armaduras. 

 



 

Gráfico de erros 

Devido à opção Mínima % de superfície da parede a validar, pode acontecer que parte da superfície da 
parede não cumpra. Na altura de calcular aparecerá a mensagem de erro, e desta forma, obtém-se o 
gráfico de erros e o programa assinalará a vermelho a área da parede que não cumpre. 

Na listagem de erros aparecerá a percentagem da superfície que falha, e se essa superfície é menor que 
a percentagem indicada na opção Mínima % de superfície da parede a validar. Esta percentagem 
corresponderá à superfície que se desenha a vermelho no gráfico de erros. 

Ao solicitar o gráfico de erros de Paredes Resistentes, através da função Cálculo>Paredes 

Resistentes>Gráfico Erros aparece uma caixa de diálogo que mostra uma listagem onde é possível 
selecionar que erros desejamos obter no gráfico. Existe a possibilidade de Selecionar Todos de modo que 
se mostre a totalidade da superfície da parede que falha. 

 

Os filtros existentes nesta caixa são os seguintes: 

■ Resistência Flexo-compressão horizontal 

■ Resistência Flexo-compressão vertical 

■ Resistência Flexo-tração horizontal 

■ Resistência Flexo-tração vertical 

■ Quantia máxima horizontal 

■ Quantia máxima vertical 

■ Armadura de Esf. transverso (tensão plana) 

■ Armadura de Esf. transverso (flexão) 

■ Esgotamento do betão por transverso (tensão plana) 

■ Esgotamento do betão por transverso (flexão) 

■ Resistência ao esforço transverso 

■ Máxima esbelteza (encurvadura) 

■ Fissuração horizontal excessiva 

■ Fissuração vertical excessiva 

■ Comprimento de parede excessiva (colocar juntas) 

■ Erro em uma verga 

■ Não existe nenhuma armadura de juntas possível 

■ Não existe nenhuma armadura de travessas possível 

■ Roço/ressalto em parede de material não contemplado 



■ O roço/ressalto interrompe uma armadura da parede 

■ Roço/ressalto de profundidade excessiva para a parede 

■ A parede está insuficientemente confinada 

Cálculo e armadura de sapatas de Paredes resistentes 

As paredes resistentes, independentemente do seu material (betão armado, tijolo, pedra granito, pedra 
arenisca, blocos de betão ou outros) poderão contar com uma sapata de betão como fundação. A única 
diferença é que caso a parede seja de betão, na sapata devem-se colocar as esperas necessárias para 
amarrar a armadura longitudinal vertical da parede. 

Materiais 

Através da função Cálculo>Materiais... é possível indicar o tipo de betão e aço nervurado a empregar nas 
armaduras das paredes resistentes de betão e da sua cimentação na estrutura.  

 

Os materiais a utilizar na armadura de sapatas de paredes resistentes podem selecionar-se dentro do 

separador Betão Armado. 

É necessário selecionar na lista Aplicar a linha Sapatas Paredes Resistentes e Paredes resistentes de betão 
respetivamente. 

Posteriormente é possível indicar o tipo de betão e aço nervurado a utilizar na armadura de todos os 
elementos indicados. 

Opções de armadura 

Remete-se ao apartado deste capítulo. 



 

Processo de cálculo 

A sapata da parede possui um sistema de coordenadas principais idêntico ao da parede: um eixo X 
horizontal, na união entre parede e sapata e contido no plano da parede, um eixo Y vertical e contido no 
plano da parede e um eixo Z horizontal, perpendicular ao plano da parede (cumprindo-se que o produto 
vetorial de X por Y é Z). 

Calculam-se, em todos os pontos da base da parede, os esforços transmitidos pela estrutura, por unidade 
de comprimento da parede, e nesse sistema de coordenadas. Estes esforços, mais o próprio peso da 
sapata, ambos sem majorar (salvo na norma mexicana, que aí sim são majorados) utilizam-se para 
dimensionar a altura e largura da sapata. Os mesmos esforços, majorados, utilizam-se para calcular a 
armadura da sapata. 

Também se calcula a resultante de todos os esforços transmitidos pela estrutura à fundação (mais o peso 
próprio de toda a sapata) para uma comprovação de derrubamento da parede ao redor do seu eixo Z 
principal. 

É aconselhável introduzir valores para as dimensões Extremidade X+ e Extremidade X- para aumentar a 
área das sapatas nas esquinas. 

Cálculo da tensão admissível sobre o terreno 

Para o cálculo da tensão admissível sobre o terreno, tem-se em conta as tensões (nos eixos principais da 
sapata) Fy (axial vertical, incluindo o peso próprio da sapata), Fz (rasante horizontal perpendicular à parede) 
e Mx (momento fletor em torno do eixo horizontal da parede). 

Seja b a largura da sapata (a dimensão perpendicular à parede). Estes esforços produzem uma 
excentricidade ez relativamente ao eixo central da sapata, que nunca pode ser maior que b/2. Em função 
dela, as expressões que determinam a tensão máxima e mínima sobre o terreno, são: 

Caso ez  1/6·b, as tensões máxima e mínima sobre o terreno, que não podem superar a tensão máxima 
admissível, são: 
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Caso 1/6·b < ez < 1/2·b, a tensão máxima sobre o terreno não pode superar 1,25 vezes a tensão máxima 
admissível. Neste caso nem toda a superfície de contacto da sapata transmite compressões ao terreno 
(produz-se um triângulo de pressões em baixo da sapata), pelo que a tensão mínima é nula. A tensão 
mínima que aqui se indica serve para calcular a profundidade desse triângulo de pressões (ver figura): 
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Comprovação ao deslizamento 

Pode, caso se deseje, ativar a comprovação ao deslizamento das sapatas na sua direção Z (perpendicular 
à parede). 

Esta comprovação considera de forma opcional o impulso passivo. A comprovação realiza-se seguindo os 
critérios da norma NBE-AE-88, Artigo 8.7. Segurança ao deslizamento. O valor Profundidade da parte 

superior da sapata somado à altura da sapata permite determinar a profundidade da base da sapata, 
tendo em conta que se desprezará o impulso passivo da camada superior do terreno até uma profundidade 

de 1 metro. 

Comprovação ao derrubamento 

Pode, caso se deseje, ativar a comprovação ao derrubamento das sapatas; tanto em torno do seu eixo X 
como em torno do seu eixo Z. Em cada direção, além disso, comprova-se o derrubamento em ambos os 
sentidos. 

A comprovação ao derrubamento verifica que o Momento de Derrubamento Mv é menor que o Momento 

Estabilizador ao Derrubamento Me multiplicado por um coeficiente de segurança fixado pelo utilizador, γv, 

segundo a equação: 

v

v

e
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M


 

Para cada combinação de ações, produzem momentos de derrubamento todas aquelas forças que 
favorecem o derrubamento em torno do bordo inferior da sapata considerado; enquanto produzem 
momentos estabilizadores todas aquelas forças que impedem o derrubamento em torno do bordo inferior 
da sapata considerado. Para as forças horizontais, considera-se que atuam a uma altura de 2/3 da altura 
da sapata relativamente à base da mesma. Por exemplo, o peso próprio da sapata produz sempre um 
momento estabilizador. As ações horizontais produzem momento de derrubamento num sentido; enquanto 
produzem momento estabilizador no sentido contrário. As ações verticais, se devido à sua excentricidade 
se encontram aplicadas dentro da base da sapata, produzirão momentos estabilizadores. 

Aos momentos de derrubamento aplica-se o coeficiente de majoração de ações de efeito desfavorável para 
betão (de valor 1,5 no geral), enquanto aos momentos estabilizadores se aplica o coeficiente de majoração 
de ações de efeito favorável (de valor 0,9). Deve-se ter isto em conta na hora de fixar o coeficiente 
adicional de segurança ao derrubamento cujo valor habitual é γv = 1,0 (ou seja, no geral basta comprovar 

que Me  Mv). 

Cálculo estrutural da fundação 

O programa realiza as seguintes comprovações em cada uma das sapatas: resistência à flexão, ao 
transverso e comprovação da aderência. Todas as comprovações se realizam na direção Z da sapata 
(ortogonal ao plano da parede), já que a rigidez no plano que possui a parede resistente impede a flexão 
da sapata na outra direção. Em qualquer caso, coloca-se uma armadura paralela ao lado da parede de 
quantia igual a 1/5 da quantia na direção ortogonal, porém, não inferior à quantia mínima indicada pela 
norma. Como exceção, se a sapata possui extremidade na direção X da parede, também se realizam as 
mesmas comprovações nessa direção. 

Considera-se um diagrama trapezoidal de tensões, de acordo com as tensões máximas sobre o terreno, 
calculadas em ambos os extremos da sapata e majoradas. 



 

A altura da sapata pré dimensiona-se inicialmente em função do tipo de sapata fixado nas opções (salvo 
no caso de se ter fixado uma altura constante, em cujo caso essa será a altura da sapata) e da máxima 
dimensão da sapata de acordo com o seguinte critério: 

■ Sapata tipo III (flexível): 30 cm. Corresponde à mínima altura permitida. 

■ Sapata tipo I (normal): ½·vão, porém não menor que 30 cm. 

■ Sapata tipo II (rígida): 2·vão, porém não menor que 30 cm. 

■ Sapata tipo M (Betão em massa): A altura necessária para não superar a resistência à flexo-
tração do betão. 

Também se limita a altura mínima da sapata em função da amarração compressão (que é a situação mais 
desfavorável) em prolongação reta que necessita a armadura longitudinal vertical da parede, se esta for 
de betão. 

Caso a sapata seja impossível de armar segundo o tipo especificado, o programa passa automaticamente 
ao seguinte tipo (na ordem indicada) para assim aumentar a altura. 

Ainda que nas opções de armadura se fixe outro diâmetro mínimo inferior, o diâmetro mínimo da armadura 
da sapata será de Ø10mm na regulamentação portuguesa e de Ø12mm no resto das normas. 

Salvo no caso das sapatas de betão em massa, as comprovações realizadas são: 

■ Comprovação à flexão 

Define-se uma seção de cálculo, S1, paralela à parede e situada a 0,15·t até ao interior da parede, 
sendo t a espessura da parede (no caso da norma mexicana, esta seção encontra-se no bordo da 
parede). A altura da seção será a da sapata. Nessa seção calcula-se a armadura à flexão, para que não 
seja necessária armadura de compressão. A quantia geométrica mínima desta armadura será (Norma 
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e estará constituída por varões separados não mais de 30 cm. 

■ Comprovação ao transverso 

Define-se uma seção de cálculo, S2, paralela à parede e situada a ½ altura útil (sapatas tipo I e III) 
ou a uma altura útil (sapatas tipo II) do bordo da parede. A sua altura útil será a da sapata, porém 
nunca maior que 1,5 vezes o vão da sapata. Nessa seção comprova-se a tensão tangencial do betão 
produzida pelo transverso, de forma que não seja necessária armadura de transverso. 

Nas sapatas de betão em massa, as comprovações são: 

■ Comprovação à flexão 

Define-se uma seção de cálculo, S1, paralela à parede e situada a 0,15·t até ao interior da parede, 
sendo t a espessura da parede (no caso da norma mexicana, esta seção encontra-se no bordo da 
parede). A altura da seção será a da sapata. Nessa seção comprova-se que, para um estado de tensões 
do betão plana e linear, a máxima tensão de tração do betão não supera a resistência à flexo-tração, 
fct,d. Coloca-se em qualquer caso uma armadura mínima para evitar fissurações de quantia igual a 
varões de ø10 separados 20 cm (regulamentação portuguesa) ou a quantia mínima considerando que 
a sapata tem uma altura não superior a ½ vão (restantes normas). 

■ Comprovação ao transverso 

Define-se uma seção de cálculo, S2, paralela à parede e situada a uma altura do bordo da parede. 
Nessa seção comprova-se que a tensão tangencial do betão produzida pelo transverso não supera o 
valor de fct,d. 



Mensagens de erro 

No cálculo das sapatas de paredes resistentes, podem aparecer as seguintes mensagens de erro: 

Mensagens  Resistência à flexão.  

Descrição  A armadura necessária por flexão é maior que a permitida nas opções. 

Mensagens  Esgot. betão por flexão.  

Descrição  Superou-se a máxima resistência à flexão da seção por compressão do betão (seria 
necessária armadura de compressão). 

Mensagens  Resistência ao transverso.  

Descrição  Superou-se a resistência ao transverso do betão (seria necessária armadura transversal). 

Mensagens  Aderência insuficiente.  

Descrição  A armadura não cumpre a comprovação de aderência. 

Mensagens  A reação está fora da sapata.  

Descrição  A sapata não pode crescer de forma que a reação esteja no interior da base da sapata. 

Mensagens  A tensão sobre o terreno é excessiva.  

Descrição  Superou-se a máxima tensão admissível do terreno. 

Mensagens  Tração excessiva na parede.  

Descrição  Existe uma reação de tração que não é possível compensar com o peso próprio da sapata. 

Mensagens  A sapata não cumpre ao Derrubamento.  

Descrição  Falha a comprovação ao derrubamento da sapata. 

Mensagens  A sapata não cumpre ao Deslizamento.  

Descrição  Falha a comprovação ao deslizamento da sapata. 

Mensagens  Altura insuficiente da Sapata.  

Descrição  É necessária uma altura maior para a sapata. Pode ocorrer por se ter fixado uma 
determinada altura nas opções e necessitar-se de uma altura maior, por exemplo porque a 
parede é de betão armado e as armaduras verticais necessitam de uma amarração em 
prolongamento reto maior que a altura da sapata mais o recobrimento. 

Resultados: Listagens e Gráficos 

Listagem de deslocamentos e reações 

Caso se utilize esta opção de listagem quando se selecionar nodos dos elementos finitos que formam as 
paredes obtêm-se os seus deslocamentos e as suas reações, com o mesmo aspeto de quando se 
selecionam nós da estrutura. 

Listagem de tensões nodais 

A função Resultados>Listagens>Paredes Resistentes>Tensões Nodos Paredes aplica-se a nodos dos 
elementos finitos; não se obtém nenhuma informação ao selecionar barras ou nós da estrutura. Para cada 
nodo obtém-se a seguinte informação: 



 

 

NN  é o número do nodo. 

Parede é o nome da parede a que pertence o nodo. No caso de nodos pertencentes a mais de uma 
parede, obtém-se a listagem de tensões para cada uma das paredes em que está incluído o 
nodo. 

HIP  é a hipótese na qual se produz cada tensão. M+ e M- é a envolvente máxima positiva e 
máxima negativa das combinações realizadas, e obtida para cada tensão de forma 
independente. 

 As tensões Fx, Fy, Txy, Txz, Tyz, My, Mx e Mxy  

  expressam-se no sistema de eixos de cada plano, que é comum para todas as paredes do 
plano, e por unidade de comprimento da parede. 

Fx  é a tensão axial horizontal. 

Fy  é a tensão axial vertical. 

Txy  é o transverso no plano da parede. 

Txz e Tyz  são os transversos de flexão da parede, no plano perpendicular à parede. 

Mx e My  são os momentos fletores de flexão da parede segundo o eixo horizontal e vertical da parede, 
respetivamente. 

Mx  é o momento torsor de flexão da parede. 

Ver o apartado Elemento finito utilizado deste capítulo para uma ampliação do significado de cada uma 
das tensões dos nodos. 

Relatório de Paredes Resistentes 

Nesta versão adicionou-se um novo relatório de paredes resistentes que engloba e amplía num único 
documento, as listagens de Paredes de Betão e de Paredes de Alvenaria. 

O relatório realiza-se com base na armadura e detalhamento atual da parede (que pode ter sido retocada 
pelo utilizador) e a as opções atualmente fixadas (que podem ser diferentes das existentes no momento 
do seu cálculo). O relatório realiza um recálculo completo da parede, actualizando-se as zonas com erros. 

Paredes de Betão Armado 

O relatório estrutura-se nos seguintes apartados: 

■ Propriedades. Contém os dados de definição da parede. 

■ Armadura. Contém uma descrição completa da armadura da parede. 



■ Esforços normais (axial e flexão). Contém a análise da combinação e ponto da parede em que 
se produz: 

o A máxima compressão, tanto horizontal como vertical. 

o A máxima reação, tanto horizontal como vertical. 

o A máxima flexão positiva, tanto no plano horizontal como vertical. 

o A máxima flexão negativa, tanto no plano horizontal como vertical. 

o A situação péssima (mais desfavorável), tanto horizontal como vertical. Neste caso, 

inclui-se o gráfico de interação axial – momento: 

 
■ Segurança à fissuração. Mostra-se a combinação e ponto da parede onde se produz a máxima 

fissura: 

o A face A (Z+), tanto em horizontal como em vertical. 

o A face B (Z-), tanto em horizontal como em vertical. 

■ Esforços tangenciais (transverso). Contém a análise da combinação e ponto da parede em 
que se produz: 

o O máximo transverso no plano da parede (Vxy). 

o O máximo transverso no plano horizontal perpendicular à parede (Vxz). 

o O máximo transverso no plano vertical perpendicular à parede (Vyz). 

o A situação péssima. 

■ Erros. Este apartado só aparece no caso de existir algum erro de armadura / comprovação. 
Indica os erros detetados e que percentagem da área da parede é afetada por cada erro. 

No caso de paredes com armadura base mais reforços, os apartados correspondentes realizam-se para 
cada uma das zonas da parede com armadura diferente. 



 

Paredes de alvenaria 

As paredes de alvenaria armada têm a particularidade da posição das armaduras calculada pelo programa 
ser imposta, tanto pelos resultados do cálculo, como pela disposição (aparelho) da alvenaria. Isto faz com 
que, em alguns casos e zonas da parede, o resultado do relatório detecte erros de armadura que o cálculo 
não detetou ou vice-versa. O utilizador pode retocar essa armadura adicionando, eliminando ou alterando 
armaduras. Quando no relatório se analisa um determinado ponto da parede, o programa tem em conta 
as seguintes considerações: 

■ No momento de realizar a peritagem, o programa considera todas as armaduras existentes, 
ainda que se tenham colocado por razões construtivas (não estruturais). 

■ Se existe uma parede adjacente no mesmo plano e com a mesma peça base, a sua armadura 
também se terá em conta nas zonas limítrofes. 

■ Se a armadura na zona de estudo dista mais do que a máxima distância fixada na norma para 
considerar a parede como armada, o programa considerará (nessa zona) como parede não 
armada. 

■ Ainda que exista armadura, se esta é insuficiente para resistir aos esforços mas cumpre como 
alvenaria não armada, o programa a considera como alvenaria não armada nesse ponto. 

O relatório estrutura-se nos seguintes apartados: 

■ Propriedades. Contém os dados de definição da alvenaria. 

■ Armadura. Contém uma descrição completa da armadura (tanto de tendeles como vertical) 
da parede, caso exista. 

■ Erros. Este apartado só aparece no caso de existir algum erro de armadura / comprovação. 
Indicam-se os erros detetados e que percentagem da área da parede é afetada por cada erro. 

■ Esforços normais (axial e flexão), tanto em horizontal como em vertical e tanto como alvenaria 
armada como alvenaria não armada. Contém a análise da combinação e ponto da parede em 
que produz: 

o A máxima compressão. 

o A máxima tração. 

o A máxima flexão positiva. 

o A máxima flexão negativa. 

o A situação péssima (mais desfavorável). Também se desenha o gráfico de interação axial 
– momento, 



 
■ Esforços tangenciais (transverso). Contém a análise da combinação e ponto da parede em 

que se produz, tanto como alvenaria armada como não armada: 

o O máximo transverso na plano da parede (Vxy). 

o O máximo transverso no plano horizontal perpendicular à parede (Vxz). 

o O máximo transverso no plano vertical perpendicular à parede (Vyz). 

o A situação péssima (mais desfavorável). 

 

 

 

 

 

Gráfico de deslocamentos e gráfico de modos de vibração 

A função Resultados>Gráficos>Deslocamentos desenha os deslocamentos dos nós e dos nodos da 
estrutura. Todas as opções aplicáveis ao desenho dos deslocamentos dos nós são aplicáveis aos nodos. 

A função Resultados>Gráficos>Sismo>Modos de Vibração desenha os modos de vibração dos nós e dos 
nodos da estrutura. Todas as opções aplicáveis ao desenho dos modos de vibração dos nós são aplicáveis 
aos nodos. 

Gráfico de Isovalores 

A função Resultados>Gráficos>Isovalores incorpora a possibilidade de obter o gráfico das tensões dos 
elementos finitos das paredes resistentes. Se no grupo Gráfico selecionar a opção Tensões Elementos 

Finitos, pode-se selecionar qualquer um dos distintos tipos de tensões. Completando a tabela do apartado 
"Elemento finito utilizado" com o tipo de tensão a solicitar tem-se: 



 

Gráfico Tensão Esforço Tipo Descrição 

Normal X σx Fx·dy Tensão 
Plana 

Axial horizontal 

Normal X σy Fy·dx Tensão 
Plana 

Axial vertical 

Transverso 
XY 

τxy Txy·dy, 
Tyx·dx 

Tensão 
Plana 

Transverso contido no plano 

Fletor X 
 dz   yz 

 

Mx·dx Flexão Momento fletor relativamente 
a um eixo horizontal 

Fletor Y 
 dz   xz 

 

My·dy Flexão Momento fletor relativamente 
a um eixo vertical 

Torsor XY 
 dz z xy  

 

Mxy·dy, 
Myx·dx 

Flexão Momento Torsor relativamente 
a um eixo contido no plano. 

Transverso 
XZ  dz xz   

Txz·dy Flexão Transverso horizontal 
perpendicular ao plano 

Transverso 
YZ  dz yz   

Tyz·dx Flexão Transverso vertical 
perpendicular ao plano 

 

 

A primeira vez que se solicita o gráfico de isovalores de tensões de elementos finitos, o programa calcula 
as tensões em todas as paredes existentes, pelo que se executa um determinado cálculo até que se 
desenha o gráfico. Nas vezes posteriores o processamento do gráfico é quase instantâneo. 

A opção Automáticos do grupo Intervalo de valores é especialmente útil para obter um gráfico no qual se 
calcula e representam os valores máximos e mínimos de forma automática. 



Quando se solicitam gráficos de tensões transversas, deve utilizar-se a opção Em Valor Absoluto, a fim de 
obter o valor da tensão independentemente do seu sinal. 

É possível decidir se deseja obter a armadura como quantidade (em cm2 por metro de largura) ou como 
quantia geométrica (como percentagem da seção bruta de betão). No caso particular das Lajes fung. 
aligeiradas, considera-se como seção bruta de betão as nervuras, a seção retângular com a largura da 
largura de transverso (bw) e com a altura da altura total da laje. 

Também é possível decidir se a armadura corresponde à face superior ou inferior (caso das lajes) e a face 
Z+ ou Z- (caso de paredes resistentes de betão armado). Assim, podem obter-se gráficos correspondentes 

à armadura de cada uma das direções da laje ou parede ou à média de ambas as direções. 

Em ambos os casos, obtêm-se gráficos de isovalores correspondentes à armadura longitudinal: não da 
armadura de estribos ou punçoamento. 

Até à versão anterior, podiam-se obter os gráficos de isovalores das tensões normais (σx e σy) e tangenciais 

de tensão plana (τxy) relativamente aos eixos horizontal e vertical da parede. Porém esse terno de valores 

pode agora modificar-se para outro sistema de referência também ortogonal e contido no plano da parede 
de modo a que se reduzam a dois valores normais com ausência de tensão tangencial: a tensão principal 
máxima (σI) e a tensão principal mínima (σII). Essa transformação pode-se realizar de forma gráfica através 

do círculo de Mohr. 

Os três novos subtipos de gráfico de tensões em elementos finitos são: 

● Tensões principais I. Refere-se às tensões principais máximas (de máxima tração ou menor 
compressão). 

● Tensões principais II. Refere-se às tensões principais mínimas (de máxima compressão ou menor 
tração). 

 
● Tensões principais. Desenha-se, em cada nodo da parede, um segmento com o valor e orientação 

de cada uma das tensões principais, σI e σII. Ambos os segmentos são ortogonais entre si e 

permitem visualizar a trajetória que seguem as compressões e trações na parede. 



 

 

Resultados: Desenhos de paredes resistentes 

Os planos de armaduras das paredes resistentes de betão podem obter-se em alçado e em planta.  

Quando através da função Resultados>Desenhos>Ver Plano>Desenho… se solicita um plano vertical no 
qual se tenha definido paredes resistentes, representam-se as armaduras de todas as paredes calculadas. 
Quando se solicita um plano horizontal que secciona uma parede resistente, representa-se a seção 
transversal da parede e das suas armaduras. 

Em todos os desenhos nos quais aparecem representadas paredes resistentes, podem introduzir-se cortes 
transversais. Quando o desenho é vertical, podem obter-se cortes transversais segundo qualquer linha de 
corte; se a linha de corte é vertical, obtém-se a seção vertical da parede em altura e das suas armaduras, 
incluindo a sua sapata. Se a linha de corte é horizontal obtém-se a seção horizontal da parede e das suas 
armaduras. 

As armaduras de cada parede representam-se referenciadas à face a que pertencem, quer seja Z+ ou Z-. 
A representação do eixo Z da parede realiza-se no desenho com os seus eixos.  

Quando uma parede resistente, quer seja de betão ou de outro material apresenta erros, tanto no processo 
de armadura como no da comprovação, aparece um símbolo em forma de cruz desenhado sobre a parede, 
ou sobre a sapata se for o caso. Este símbolo representa-se no ecrã, na impressora e nos ficheiros em 
formato DXF ou DWG que se solicitem. 

 



 

 

 

Nos desenhos de alçados que apresentem as paredes de betão armado secionados, mostra-se as esperas 
na zona inferior destas, tanto se as paredes apoiam sobre sapatas, como se o fazem sobre lajes de 
fundação ou lajes de piso. 



 

 

Opções de desenhos de paredes resistentes 

A função Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Desenhar… permite fixar as opções de 
representação das paredes resistentes de betão nos desenhos. 

  



■ A ficha Geral definem-se entre outras as seguintes opções: 

Desenhar armadura de sapatas  

 Permite ativar ou desativar o desenho da armadura de sapatas nos desenhos. 

Desenhar Quadro de materiais   

 Desenha o quadro com as características dos materiais e os níveis de controlo. 

Só paredes do plano Esta opção ativa ou desativa o desenho das armaduras de determinadas 
paredes não contidas no plano do desenho solicitado. Quando esta opção está 

ativada e o plano do desenho é horizontal desenha-se as armaduras de todas 
as paredes. Quando está desativada e o desenho é vertical desenham-se as 
armaduras só das paredes contidas no plano do desenho; das paredes que não 
estejam no plano não se representam as armaduras. 

Numerar lados Mostra a numeração dos diferentes lados da parede. 

Altura e aspeto de textos 

 Fixam-se o tamanho e o aspeto de todos os textos que aparecem com as 
armaduras das paredes resistentes. 

Descrição armadura  Pode selecionar-se entre três formas diferentes de representar a armadura:  

■ Incluindo diâmetro e separação (ø8//20)  

■ Incluindo número, diâmetro e separação (10ø8//20) 

■ Incluindo número e diâmetro (10ø8).  

Cotagem Armaduras  Pode-se selecionar entre o desenho de cotas parciais, Z-=(50+298), e/ou o 

desenho da cota ou comprimento total da armadura Z-=(348). Se ambas as 
opções estão ativas representam-se simultaneamente, Z-=(50+298)(348). 

■ Dentro do separador Paredes de alvenaria existem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Desenhar quadro de vergas Permite desenhar num quadro as especificações das vergas existentes 
nas paredes representadas no desenho. Em paredes de tijolo podem-
se introduzir vergas metálicas exclusivamente. 

Desenhar roços  Permite ativar a representação dos roços dispostos nas paredes 
representadas. 

Desenhar armaduras  Permite desenhar num quadro as especificações das armaduras de 
juntas/travessas existentes nas paredes representadas nos desenhos. 



 

Na tabela de vergas que se representa nos planos de desenhos incluirá os seguintes dados: 

 

Lado/ Parede Indica o lado da parede sobre o qual está disposta verga, assim como o nome 
da parede. 

Verga Indica o nome designado a verga. 

Vão Indica o vão livre da verga. 

Entrega Indica o comprimento de entrega da verga em ambos os lados da abertura. 

Material Indica se a verga é de aço ou formado por peça de termoargila + betão 
armado. 

BB x hB Indica as dimensões da peça base de Termoargila. 

BH x hH Indica as dimensões da seção interior de betão. 

Arm. Superior Indica a armadura superior disposta na verga, expressando o seu 
comprimento horizontal e vertical. 

Arm.Inferior  Indica a armadura inferior disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Arm.Pele Indica a armadura de pele disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Estribos  Indica a armadura transversal disposta na verga.  

Série Caso a verga se conforme na base do perfil metálico indica-se a série do 
mesmo. 

Perfil Caso a verga se conforme na base do perfil metálico indica-se o perfil. 

% de Aproveitamento Indica a percentagem de aproveitamento do perfil de aço disposto na verga. 



A tabela de armaduras de juntas e travessas incluirá os seguintes dados: 

 

Parede Indica o nome da parede e a sua cota inferior e superior. 

Designação Indica o tipo de armadura de junta/travessa selecionado entre a base de dados 
existente. 

Comprim. de sobreposição (cm)   

 Indica os comprimentos de sobreposição em cm a dispor entre as distintas armaduras 
de juntas/travessa. 

Separação (cm) Indica a separação em cm seja horizontal (juntas) ou verticais (travessas) a dispor 
entre uma armadura e a seguinte. 

As paredes de alvenaria podem levar exclusivamente armadura de junta, não podendo dispor-se 
armadura de travessas. 

Os quadros das vergas e tabelas de armaduras de juntas e travessas podem modificar-se de posição 
através das funções Resultados>Desenhos> Mover Tabela . 

 

■ Dentro do separador Paredes de Betão existem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

A desenhar Neste grupo é possível ativar ou desativar o desenho das armaduras das 
diferentes faces da parede assim como as tabelas de reforços de bordo e estribos. 
Pode obter-se em simultâneo a armadura das duas faces, ou de forma 
independente. 

Tabela de reforços e Tabela de estribos  

 Seleciona-se a orientação da tabela de reforços de bordo e de estribos das 
paredes resistentes, podendo ser horizontal ou vertical. 



 

Representação  Pode-se eleger entre duas formas de representar a armadura das paredes 
resistentes: incluindo a armadura num círculo ou utilizando um desenho de cada 
varão e uma flecha indicativa da sua extensão. O botão Aplicar>> permite 
designar as novas opções as paredes que se selecionem (é preciso selecionar as 
paredes picando sobre a etiqueta do seu nome). Para Atualizar  os cortes 
transversais com a nova opção será preciso utilizar a função …>Cortes> 

Recalcular…. 

Esperas de paredes resistentes de betão sobre lajes maciças 

Nas versões anteriores, as paredes resistentes de betão sobre lajes maciças sempre tinham esperas em U 
(como se fosse mais um reforço de bordo). Nesta é opcional que as esperas das paredes de betão sobre 
lajes maciças sejam em U ou em L, de acordo com o que se defina na caixa de opções de armadura de 
paredes resistentes de betão. Esta opção é geral, ou seja, não pode particularizar-se para uma determinada 
parede\muro. 

 
Quando as esperas são em L, modifica-se o desenho dos cortes verticais dos muros, o desenho da 
armadura do muro no plano, a tabela de fundações, a tabela de reforços, as medições e a tabela de 
fabricação. 



 

Operações 

A função Resultados>Armaduras>Retocar>Paredes Resistentes permite modificar graficamente os 
valores das armaduras propostas pelo programa. As modificações efetuadas refletem-se exclusivamente 
ao nível gráfico, ficando ao critério do utilizador a segurança das alterações efetuadas. 

Podem modificar-se os valores da armadura longitudinal vertical e horizontal, os reforços dos bordos 
verticais e horizontais, os estribos, e a armadura da sapata da parede. 

Retocar: Paredes resistentes de betão armado. Reforços 

A existência de reforços localizados nas zonas concretas das paredes resistentes de betão exigiu a 
adaptação de todas as saídas de resultados relacionadas com estes elementos. Incluem-se listagens 
(Resultados > Listagens > Paredes Resistentes > Paredes de Betão), desenhos de armaduras, medições 
(Resultados > Medições > Paredes Resistentes) e tabelas de fabricação. 

Modificou-se ainda o retoque da armadura de paredes resistentes de betão, para poder modificar estes 

reforços. Assim, a caixa de retoque dividiu-se em vários separadores para facilitar a sua utilização: 



 

 

 



No momento de retocar a armadura dos reforços tenha em consideração os seguintes critérios adotados 
no cálculo: 

■ Os reforços verticais da zona inferior da parede ancoram-se, se for possível, na parede inferior. 
No caso da parede que tem sapata, o reforço corta-se na face superior da sapata e as esperas 
dispostas calculam-se em função dessa disposição. Se ao retocar esta armadura, adiciona-se 
uma ancoragem atá à face inferior da sapata, assume que o mesmo varão faz de esperas e 
de reforço, pelo que o resto das esperas reduz-se ao calculo sem ter em consideração estes 
reforços. 

■ Os reforços verticais da zona superior da parede ancoram-se na parede superior (caso não 
exista, coloca-se uma patilha de comprimento igual à espessura da parede menos duas vezes 
o recobrimento). 

■ Caso se sobreponham os reforços verticais superiores da parede inferior com os reforços 
verticais inferiores da parede superior poderá ser conveniente eliminar o de menor quantia e 
alargar a outra parte que cubra a parte coberta pelo reforço eliminado. 

■ Os reforços verticais superiores e inferiores têm tabuladas a sua separação de forma a que 
seja um múltiplo ou um submúltiplo da separação da armadura base. 

 

A função Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Dimensões permite definir a escala do desenho 
das armaduras das paredes, somente válida quando se utiliza a representação em forma de círculo. Mover 
quadros de reforços de bordo e armadura transversal. 

A função …>Mover Armaduras permite definir o ponto inicial do desenho da armadura das paredes 
somente válida para a representação em forma de varões. 

As funções …>Mover Tabela de Reforços e …>Mover Tabela de Estribos permitem modificar a situação 
onde se desenham as duas tabelas, comuns a todas as paredes de um plano. Selecionando cada função 
define-se o novo ponto de situação da esquina superior esquerda de cada tabela. 

 



 

Resultados: Medição de paredes resistentes 

A função Resultados>Medições>Paredes Resistentes obtém a medição de betão, aço e cofragem das 
paredes de betão, e a superfície das paredes de outros materiais. Utilizam-se todas as opções contidas na 
caixa de diálogo …>Opções…. 

Na função Resultados>Medições>Códigos… fixam-se os códigos das unidades de obra e dos registos de 
medição para realizar a medição automática. No grupo Paredes incluem-se os campos Betão, Aço nerv., 
Cofragem e Superfície. Para as paredes de betão calcula-se o betão, aço e cofragem, neste último caso 
considerando as duas faces da parede. Para paredes de outros materiais distintos do betão calcula-se a 
superfície de uma face da parede. 

As sapatas das paredes medem-se igualmente com as opções Betão, Aço nerv. e Betão Reg. deste grupo. 

Na função Resultados>Medições>Preços… fixam-se os preços unitários do apartado PAREDES que afetam 
as paredes resistentes de betão.  

 

Modo Sólido 

A função Ajudas>Render>Sólido apresenta uma imagem sólida das paredes resistentes definidas, de 
forma integrada com os demais elementos da estrutura, vigas, pilares, lajes, fundações…etc.  

Na função Ajudas>Render>Opções… permite-se definir diferentes cores e texturas para cada um dos 
distintos materiais de que podem ser as barras e as paredes: betão, aço, tijolo, pedra granítica, pedra 

arenisca, blocos de betão ou outros não especificados. 

A visualização em modo sólido das paredes resistentes pode realizar-se para o conjunto da estrutura ou 
para os elementos contidos num plano de trabalho. Quando uma parede resistente está definida com 
várias alturas, é possível visualizar em cada plano de trabalho horizontal a parte da parede que nasce 
nesse plano, quer seja em modo sólido, em arame ou em ambos com a opção Desenhar modelo em modo 

arame ativada. Quando uma parede está definida com uma única altura, pode visualizar-se a parede ao 
definir como plano de trabalho a sua cota inferior. 



Norma Colombiana de Alvenarias de peças, NSR-10 Título 
D – Mampostería Estructural 

Desde esta revisão, é possível calcular as alvenarias resistentes de peças (paredes de alvenaria) segundo 
o Título D da norma colombiana NSR-10. 

Para esse efeito, em Ficheiro > Preferências, deve selecionar a norma USA Internacional e, dentro desta, 
a opção Parâmetros próprios de cada país, tal como se mostra na imagem seguinte. 

 
Ao pressionar o botão Criar / Modificar, cria-se ou modifica-se um dos conjuntos de parâmetros. 
Seguidamente seleciona-se através do botão Selecionar para utilizá-lo. Consultar o manual de instruções 
do programa para mais informação. 

Nesta revisão, adicionou-se um novo parâmetro nestes conjuntos em que se passa a definir a norma a 
utilizar no cálculo e comprovação de alvenarias resistentes de peças, tal como se exemplifica na imagem 
seguinte: 



 

 
As duas opções possíveis são: 

■ Reglamento del Distrito Federal de México de 2004 y sus Normas Técnicas Complementarias para Diseño 
de Mampostería Estructural. Esta era a norma que se utilizava até esta revisão quando se selecionava 
qualquer norma americana. 

■ Título D de Mampostería Estructural de la Norma Sismorresistente de Colombia, NSR-10, de 2010. Se o 
país selecionado é Colômbia, ao pressionar-se o botão Pré-definição, selecionar-se-á esta opção. 

As principais características da implementação que o programa faz sobre esta norma são: 

■ Das diferentes tipologias de alvenaria estrutural mencionadas no apartado D.2.1 da norma,  

permite o cálculo de ´Mampostería Reforzada´ (alvenaria armada) e de ´Mampostería parcialmente 
reforzada´ (alvenaria parcialmente armada). Portanto, todas as alvenarias calculadas com esta norma 
devem ter tanta armadura horizontal (armadura de tendeles, nas juntas horizontais) como armadura 
vertical (em perfurações verticais das peças destinadas a esse fim). 

■ Não se considera o cálculo de ‘Mampostería no reforzada’ (alvenaria não armada), já que esta norma 

carece de suporte para esta tipologia mediante o método dos Estados Limite de resistência (denominado 
nas normas americanas LRFD: Load and Resistance Factored Design), que é o único permitido no 
programa. 

■ Se a capacidade de dissipação de energia sísmica definido nas opções Especial (DES), que equivale a 
um Seismic Design Category, SDC, D, E ou F, então a alvenaria calcular-se-á como alvenaria armada 
com todas as células preenchidas com argamassa ou com argamassa só as células com armadura 
vertical. Caso contrário, calcular-se-á como alvenaria parcialmente armada, preenchendo com 
argamassa só as células com armadura vertical. 

Veja mais informação no Manual de Normativas. 



Bases de Dados de Tijolos e Blocos de Betão 

Nesta revisão modificaram-se as bases de dados de blocos de betão e de tijolo para dotá-las de mais 
possibilidades e adaptá-las à norma colombiana NSR-10 Título D. Ainda assim, adicionou-se à base de 
dados de tijolos vários dos produtos fabricados pela “Ladrillera Santafé S. A.”, da Colômbia. 

 
Para aceder a estas bases de dados, utilize a função Seções e dados > Paredes de alvenaria > Tijolos e 

blocos de betão. 



 

Tijolos 

 
Na base de dados de tijolos, as modificações desta revisão, são: 

■ Possibilidade de definir peças especiais para os extremos da parede, para as esquinas e peças de meia 
altura para facilitar o ajustamento vertical. Estas peças especiais podem ter uma denominação própria 
para utilizar em listagens de medição e fabricação. 

■ A definição do grupo ao qual pertence cada peça, que se realiza em função da norma atualmente 
selecionada, utiliza agora a classificação da norma colombiana NSR-10 – Título D. 

■ Nos tijolos com furos verticais, é possível definir: 

O número de aberturas destinadas à armadura vertical (1, 2 ou 4), bem como a sua forma 
(retângular ou circular) e suas dimensões. 

A espessura das paredes laterais e interiores do tijolo. 

A relação entre o volume dos furos para armadura relativamente ao volume bruto do ladrilho. 

■ Nos tijolos de qualquer grupo é possível definir: 

O número de perfurações não destinadas à armadura. 

A relação entre o volume total de furos e o volume bruto do tijolo. 

■ A resistência à compressão do tijolo. Este valor depende da norma atualmente selecionada (algumas 
não permitem a sua definição). Se o valor definido é diferente de zero, ao selecionar este tijolo como 
peça base de uma parede resistente, copiar-se-á automaticamente o seu valor nos dados da parede 
(ainda que aí possa ser modificado). 



Blocos de betão 

Na base de dados de blocos de betão, as modificações desta revisão são: 

 

■ As peças especiais podem ter uma denominação própria para identificação nas listagens de medição e 

fabricação. 

■ A definição do grupo ao qual pertence cada peça, que se realiza em função da normativa atualmente 
selecionada, utiliza agora também a classificação da norma colombiana NSR-10 – Título D. 

■ Nos blocos com furos verticais, é possível definir agora (além do que já se permitia): 

O número de furos destinados à armadura vertical (1, 2 ou 4), bem como a sua forma (retângular 
ou circular) e as suas dimensões. 

A relação entre o volume dos furos para armadura relativamente ao volume bruto do tijolo. 

■ Nos blocos de qualquer grupo é possível definir: 

O número de furos não destinadas à armadura. 

A relação entre o volume total de furos e o volume bruto do tijolo. 

■ A resistência à compressão do bloco. Este valor depende da norma atualmente selecionada (algumas 
não permitem a sua definição). Se o valor definido for distinto de zero, ao selecionar este bloco como 
peça base de uma parede resistente, será copiado automaticamente o seu valor para os dados da 
parede (ainda que ali se possa modificar). 

Definição de paredes resistentes 

Nesta revisão modificou-se a caixa de propriedades das paredes resistentes para poder definir os dados 
correspondentes à norma colombiana NSR-10 Título D de Alvenaria Estrutural. Os dados que aparecem na 
caixa serão diferentes em função da normativa atualmente selecionada e do material da parede. 

Os dados diferenciais a definir numa parede de tijolo com a norma colombiana, são: 



 

 

■ A resistência à compressão da peça, nesta norma denomina-se fcu’, e define-se relativamente à área 
líquida da peça (nas restantes normas, esta resistência especifica-se relativamente à área bruta da 
peça). 

■ Esta norma define características diferentes para a argamassa de juntas (argamassa de assentamento) 
e para a argamassa de furos (furos para armaduras e dinteles). Cada um deles tem a sua própria 
denominação, resistência e características. 

■ Os valores de resistência da alvenaria definem-se nesta norma relativo `relação da área líquida da 
alvenaria’. Também se distingue entre o valor com as células (aberturas) vazias ou com todas as células 
cheias de argamassa. Tal como em outras normas, ao pressionar o botão com a calculadora, a programa 
recalcula todos os valores deste apartado baseando-se nos dados das peças e a argamassa de acordo 

com a norma NSR-10 Título D. Em todo caso, estes valores podem ser modificados pelo utilizador (por 
exemplo se tiver dados mais precisos em base de ensaios). 

Nesta revisão, ao selecionar una peça base de tijolo ou betão, com o botão Buscar, o programa copia os 
valores da resistência à compressão da peça definidos na base de dados se forem maiores que zero. 

Armaduras verticais em paredes de alvenaria de tijolo 

Desde esta revisão, as paredes de alvenaria de tijolo definidos com um tijolo fabricado com furos verticais 
especialmente desenhados para conter armadura, poder-se-á armar verticalmente, de forma similar a 



como já se podia fazer  com as paredes de alvenaria de blocos de betão. Esta nova funcionalidade está 
disponível em todas as normas do programa salvo na antiga norma espanhola NBE FL-90. 

Esta funcionalidade permite melhorar em grande medida a resistência destas paredes, sobretudo à flexão 
no plano vertical perpendicular ao plano da parede (por causa do vento ou impulso de terras, por exemplo) 
e a tração vertical (por causa de ações horizontais de sismo no plano da parede, por exemplo). 

 



 

Capítulo 26 

Maciços de Encabeçamento e Estacas  
 

Introdução 

O programa  realiza o cálculo da fundação profunda da estrutura calculada previamente com o 

programa . O programa permite calcular fundações profundas formadas por maciços de 

encabeçamento de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 estacas unidos através de lintéis de fundação. Essas estacas podem 
ser betonadas in situ ou pré-fabricadas. 

O programa permite definir maciços de encabeçamento com as seguintes características: 

■ Todas as estacas de um maciço de encabeçamento são iguais, tanto em seção, comprimento 
e armadura. 

■ O vão do maciço de encabeçamento, definido como a distância entre o eixo de uma estaca e 
os paramentos do maciço de encabeçamento mais próximos, é igual para todas as estacas de 
um maciço de encabeçamento. 

■ Os maciços de encabeçamento de uma estaca são sempre quadrados, com o eixo da estaca 
situado no centro desse quadrado. 

■ Os maciços de encabeçamento de três estacas são triângulos equiláteros, com os eixos das 
estacas dispostas também em triângulo equilátero. 

■ Os maciços de encabeçamento de quatro estacas são retângulares, com os eixos das estacas 
dispostos também num retângulo. 

As estacas betonadas in situ constroem-se criando uma cavidade de seção circular que posteriormente é 
betonada e armada. A cavidade pode realizar-se através de cravamento de uma tubagem recuperável ou 
perfuração através de colher, hélice, barreira, cabeça rotativa, etc. Para evitar o desmoronar da cavidade 
antes da betonagem, podem utilizar-se tubagens recuperáveis ou lodos bentoníticos. A armadura pode 
introduzir-se antes da betonagem. 

As estacas pré-fabricadas cravam-se no terreno com máquinas especiais para o efeito. No programa 
podem-se definir estacas de betão armado de seção quadrada ou circular. 



Sistema de eixos. Coordenadas 

O módulo  utiliza o mesmo sistema de eixos gerais que o módulo . Cada um dos 

maciços de encabeçamento têm um sistema de eixos local [Xl, Yl, Zl], formado por um sistema de eixos 
paralelos ao sistema de eixos gerais [Xg, Yg, Zg] que passam pelo nó. 

Devido aos maciços de encabeçamento poderem estar girados relativamente ao eixo Yl, define-se também 
um sistema de eixos principal, resultante de aplicar uma rotação sobre os eixos locais do maciço de 
encabeçamento. O sistema de eixos principal é o utilizado para expressar as dimensões e armaduras dos 

maciços de encabeçamento e estacas. Quando não existe ângulo de rotação entre o sistema de eixos local 
e principal, ambos os sistemas de eixos coincidem. 

Conceitos de cálculo 

O cálculo de uma fundação profunda através de maciços de encabeçamento, estacas e lintéis de fundação 
engloba os seguintes aspetos: 

A disposição, número, comprimento e diâmetro das estacas deve dimensionar-se para que sejam capazes 
de transmitir as ações da estrutura ao terreno. 

As estacas devem ser capazes de suportar os esforços a que são submetidas. No caso de estacas 
perfuradas/betonadas in situ, calcula-se a armadura necessária, enquanto no caso de estacas pré-
fabricadas comprova-se a armadura do modelo escolhido. 

Os maciços de encabeçamento e lintéis de fundação devem dimensionar-se e armar-se de forma a 

resistirem aos esforços a que são submetidos. 

Ação admissível para as estacas 

Para calcular a ação admissível para um grupo de estacas de um mesmo maciço de encabeçamento, deve-
se calcular previamente a ação de afundamento de uma estaca isolada. 

Ação de afundamento de uma estaca isolada 

A ação de afundamento define-se como a máxima ação vertical que pode transmitir uma estaca isolada de 
determinadas dimensões ao terreno. A transmissão desta ação ao terreno pode realizar-se por dois 
mecanismos: 

■ Por fricção ou estacas flutuantes. A transmissão realiza-se através do atrito entre o terreno 

(de resistência média a baixa) e o fuste da estaca. 

■ Por ponta ou estacas coluna. A transmissão realiza-se na ponta da estaca, assente 
normalmente num estrato mais resistente que o terreno superior. 

Ambos os mecanismos não são excludentes. No programa define-se esta ação de afundamento através da 
expressão 

ffpph rArAQ +=
 

sendo 

Ap Área da ponta 



 

rp Resistência unitária na ponta 

Af Área da estaca 

rf Resistência unitária no fuste 

Para a avaliação das resistências unitárias do fuste e ponta existem diferentes teorias e métodos em função 
das características do terreno e do método de perfuração ou cravamento utilizados. No programa deve-se 
introduzir diretamente o valor pretendido para essas resistências. 

Resistências unitárias de ponta e fuste em terrenos granulares 

A resistência de ponta limite situa-se em: 

8,6 Kgf/cm2 (0,84 MPa) para areia frouxa 

63 Kgf/cm2 (6,18 MPa) para areia compacta 

120 Kgf/cm2 (11,77 MPa) para gravilhas limpas. 

A resistência de fuste limite pode tomar-se como 

0,1 Kgf/cm2 (0,01 MPa) para estacas perfuradas em areia frouxa 

0,5 Kgf/cm2 (0,05 MPa) para estacas perfuradas em areia compacta 

0,4 Kgf/cm2 (0,04 MPa) para estacas cravadas em areia frouxa 

1,0 Kgf/cm2 (0,98 MPa) para estacas cravadas em areia compacta 

Resistências unitárias de ponta e fuste em terrenos coesivos 

Em estacas cravadas em argilas brandas (qu<1,5 Kgf/cm2) não se costuma considerar a resistência de 
ponta. A resistência de fuste limite situa-se num máximo de 0,44 Kgf/cm2 (0,04 MPa). 

Em argilas médias a duras (qu>1,5 Kgf/cm2) não se costumam cravar estacas. 

Para estacas perfuradas, a resistência unitária máxima de ponta situa-se em 3,6·cu, e a resistência unitária 
máxima em fuste em 0,4·cu. 

Ação admissível de um grupo de estacas 

Para determinar a ação admissível de um grupo de estacas, soma-se a ação de afundamento de todas as 
estacas, afectadas por um coeficiente de grupo e um fator de segurança para a ação admissível: 
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O valor do coeficiente de grupo, Fg, varia entre a unidade (estacas cravadas em areia), 0,7 para estacas 
perfuradas em areia e 0,6 para estacas em argila. Estes valores são válidos para separações entre estacas 
da ordem de 2,5 vezes o seu diâmetro. Para menores separações, devem-se reduzir estes valores. 

O valor do fator de segurança da ação admissível, Fa, depende de muitos fatores. Pode variar entre 2,5 e 
4 para estacas em terrenos granulares; entre 2,5 e 3 para estacas em terrenos coesivos; e pode adoptar-
se um valor de 3 para estacas com a ponta em rocha. 

Cálculo dos esforços transmitidos a cada estaca 

A ação admissível das estacas deve ser menor que a ação transmitida pela estrutura ou outros elementos. 



Para calcular a ação transmitida à estaca i, utiliza-se a fórmula de Navier: 
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onde 

N É a ação vertical transmitida pelo maciço de encabeçamento. Inclui as ações verticais 
transmitidas pela estrutura ao maciço de encabeçamento mais o peso próprio do maciço de 

encabeçamento mais a estaca e o atrito negativo transmitido à estaca pelo terreno 

n É o número de estacas do maciço de encabeçamento 

Mx, My São os momentos, em eixos principais do maciço de encabeçamento, transmitidos pela estrutura 
às estacas, mais os momentos adicionais introduzidos diretamente no maciço de 
encabeçamento. Nem todos os momentos transmitidos pelo pilar ao maciço de encabeçamento 
são transmitidos às estacas: uma parte (definida pelo utilizador) é absorvida pelas vigas de 
fundação unidas ao maciço de encabeçamento 

xi, yi São as distâncias ao centro de gravidade do maciço de encabeçamento da estaca i em eixos 
principais do maciço de encabeçamento 

Atrito negativo 

Este fenómeno produz-se devido a assentamentos ou consolidações do terreno, que fica parcialmente 
colado às estacas, aos que transmite portanto uma tensão tangencial. 

A ação transmitida à estaca por este fenómeno calcula-se através da expressão 

( ) += LqLpR o 5,025,0
 

onde 

p é o perímetro da seção da estaca 

L é o comprimento da estaca 

qo é a sobrecarga superficial a considerar na parte superior do terreno 

© é a densidade do terreno 

 é um fator redutor (<1) que contempla que parte do peso do terreno se transmite diretamente ao 
substrato firme. Este valor depende da distância entre estacas no maciço de encabeçamento (s), o 
diâmetro da estaca (D) e seu comprimento (L) consoante a seguinte tabela 

s/D Esbelteza L/D 

10 20 30 40 50 

2,5 0,614 0,443 0,347 0,285 0,241 
3,0 0,696 0,534 0,433 0,364 0,314 
4,0 0,803 0,671 0,576 0,504 0,449 
5,0 0,864 0,761 0,680 0,614 0,560 

Maciços de encabeçamento e lintéis de fundação 

Dos momentos transmitidos pela estrutura ao maciço de encabeçamento, uma percentagem definida pelo 
utilizador é transmitida aos lintéis de fundação. No caso de maciços de encabeçamento de uma só estaca, 



 

a totalidade dos momentos deve transmitir-se aos lintéis de fundação; e se o maciço de encabeçamento é 
de duas estacas, a componente do momento paralela à linha que une ambas as estacas deve transmitir-
se aos lintéis de fundação. 

Isto faz com que os maciços de encabeçamento de uma só estaca devam travar-se com lintéis de fundação 
nas duas direções e os maciços de encabeçamento de duas estacas, com lintéis numa direção 
sensivelmente perpendicular à linha que une ambos estacas. 

A repartição do momento entre os lintéis de fundação que acometem a um maciço de encabeçamento 
realizar-se-á em função da projeção na direção perpendicular ao momento da rigidez à flexão do lintel de 

fundação (4·E·Iz/L). Ou seja, realiza-se uma distribuição através de um método similar ao de Cross. 

Cálculo estrutural da fundação 

Estacas 

As estacas calculam-se e armam-se essencialmente como pilares, com as seguintes salvaguardas: 

■ Coeficientes adicionais de segurança 

É possível definir os coeficientes adicionais de segurança seguintes: 

Um coeficiente redutor (1,0) da resistência do betão por betonagem vertical. Este coeficiente será 

normalmente 1,0 em estacas pré-fabricadas. 

Um coeficiente de minoração (1,0) da resistência do aço para as armaduras. As normas não utilizam 

um coeficiente parcial de segurança para o betão e o aço (México ou ACI, por exemplo), combinam os 
coeficientes de betão e aço num único pórtico que afeta os coeficientes de esforços. Este coeficiente 
será normalmente 1,0 em estacas pré-fabricadas. 

Um coeficiente de majoração (1,0) das ações. 

Dada a incerteza inerente à construção de uma estaca betonada in situ, no programa define-se um 
coeficiente de redução das dimensões da seção da estaca e dos efeitos resistentes. 

■ Excentricidades e encurvadura 

As excentricidades mínimas e o comprimento de encurvadura fixam-se de forma específica (ver o 
apartado de Opções de Cálculo). Há que ter em conta que as imprecisões de reforço e inclinação das 
estacas são muito superiores às dos pilares. Além disso, não é possível inspecionar a estaca uma vez 
executada. 

Por outro lado, o terreno no qual se introduz a estaca proporciona uma determinada coação lateral que 
reduz significativamente o comprimento de encurvadura relativamente à de um pilar de igual dimensão. 

■ Proximidade de outras fundações 

A proximidade de outras fundações provoca impulsos horizontais ao longo da parte do fuste da estaca, 
o que se traduz em flexões que se adicionam às procedentes da estrutura. Para avaliar este momento 
adicional, que é opcional, utiliza-se a expressão 



 

16/LkQM hh =
 

onde 

Mh é o momento adicional a considerar 

Qh é o impulso, em Kgf/ml ou kN/ml, transmitido pela fundação próxima do pilar 

L é o comprimento total da estaca 

k é um fator menor de 1,0 que indica a parte do fuste da estaca afetada por este impulso. Em geral, 
se a parte superior do terreno tem uma certa resistência, debaixo existe uma zona de terreno 
brando e debaixo dela existe um estrato firme no qual assenta a estaca. O valor k·L = Lp 
corresponderá à altura do estrato brando. 

■ Esforços devidos ao transporte e colocação 

As estacas pré-fabricadas podem sofrer, devido ao seu peso próprio e ao modo como são deslocadas 
e içadas até à sua posição, momentos fletores que devem ser tidos em conta. Estes momentos não 
são adicionais, uma vez que desaparecem após a estaca estar situada na sua posição definitiva. 

 

Este momento, que é opcional e só se aplica às estacas pré-fabricadas, avalia-se através da expressão 

xLpM /2=
 

onde 

p é o peso próprio por metro linear da estaca 

L é o comprimento da estaca 

x é um fator definido pelo utilizador 



 

■ Estacas pré-fabricadas 

No programa define-se o modelo de estaca pré-fabricada a utilizar em cada caso, pelo que o programa 
só realiza uma comprovação da armadura da estaca. 

Maciços de encabeçamento 

Os maciços de encabeçamento não estão contemplados na maioria das regulamentações. No programa 
utilizam-se os critérios específicos de maciços de encabeçamento da norma espanhola de betão, EHE, 

nomeadamente o seu artigo 59 (Elementos de Fundação), e a regulamentação selecionada pelo utilizador 
naquilo em que seja aplicável. 

Os únicos maciços de encabeçamento calculados pelo programa são os maciços de encabeçamento rígidos 
de altura constante. Para que um maciço de encabeçamento possa considerar-se rígido, deve cumprir-se 

hVmax 2
 

sendo 

Vmax o máximo vão das estacas do maciço de encabeçamento; definido como a distância entre a face 
do pilar, o suporte e o eixo da estaca 

h é a altura do maciço de encabeçamento, que não será menor que 40 cm nem que o diâmetro das 
estacas. Também se comprova se esta altura permite a amarração em prolongamento reto e 
compressão da armadura longitudinal das estacas 

Além disso, a distância entre a face das estacas e a do maciço de encabeçamento será superior ou igual a 

25 cm ou a ½ do diâmetro das estacas. 

Os maciços de encabeçamento rígidos calculam-se pelo método das bielas de betão comprimidas e tirantes 
tracionados constituídos por varões de aço. 

Maciços de encabeçamento de uma estaca 

Os maciços de encabeçamento de uma estaca devem travar-se pelo menos com dois lintéis de fundação. 
Estes lintéis vão absorver os momentos transmitidos pela estrutura e os derivados do facto do eixo do pilar 
e da estaca não coincidirem. 

Este maciço de encabeçamento está formado por uma única biela com nós multi-comprimidos (CCC), que 
se comprovam de acordo com o apartado de ações concentradas sobre maciços da regulamentação 
utilizada em cada caso. A comprovação realiza-se através da expressão 

cdcd fAN 3
 

sendo 

Nd o axial transmitido à estaca 

Ac a área carregada, que é a menor entre as seções do pilar e da estaca 

f3cd a resistência à compressão do nó de betão. Na EHE (Espanha) é dada pela expressão 
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onde 

Ac1 é a maior entre a área da seção do pilar e da estaca 

fcd é a resistência à compressão do betão 

É necessário dispor uma armadura horizontal nas faces superior e inferior do maciço de encabeçamento e 
em ambas as direções cuja quantia mecânica seja pelo menos (em cada face e direção) 
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sendo 

a a maior dimensão entre a seção do pilar e a da estaca 

a1 a menor dimensão entre a seção do pilar e a da estaca 

fytd a tensão de tração do tirante, que se limita relativamente à do aço em cada regulamentação.. Na 
EHE (Espanha), por exemplo, limita-se a 400 MPa 

Maciços de encabeçamento de duas estacas 

Os maciços de encabeçamento de duas estacas devem travar-se pelo menos por um lintel de fundação 
numa direção sensivelmente ortogonal à linha que une ambas as estacas. Este lintel vai absorver os 
momentos segundo o eixo paralelo à linha que une as estacas transmitidos pela estrutura e os derivados 
ao facto do eixo do pilar não coincidir com a linha que une as estacas. Em todo caso não é permitido que 

a projeção do eixo do pilar sobre a linha que une as estacas se situe exteriormente à zona delimitada pelos 
eixos das estacas. 

Em geral forma-se um tirante horizontal que une os eixos das estacas na zona inferior do maciço de 
encabeçamento e duas bielas inclinadas que unem as estacas ao pilar. Em casos extremos, nos que devido 
a um momento de grande magnitude, uma das estacas fique tracionada, o esquema de treliça formado 
por bielas e tirantes é algo mais complexo, com um tirante na parte superior do maciço de encabeçamento 
e uma biela inclinada em sentido contrário. 

Em todo caso, debaixo do pilar forma-se um nó multi-comprimido (CCC) que se comprova de forma análoga 
ao maciço de encabeçamento de uma estaca, e sobre as estacas formam-se nós de união entre bielas e 
tirantes (CCT). 

 



 

Os nós do tipo CCT comprovam-se para que o betão não supere a tensão de compressão f2cd, que no caso 
particular de EHE (Espanha) é f2cd = 0,70· fcd. 

■ Armadura principal 

O programa avalia a tensão Td a que está submetido o tirante (ou tirantes), com a qual se calcula uma 
armadura que cumpra Td<As·fytd. Esta armadura coloca-se a partir do eixo das estacas. No caso mais 
simples, em o que o eixo do pilar é equidistante dos eixos das estacas que se situam num mesmo plano 
vertical, esta tensão calcula-se com a expressão 
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sendo 

Nd o axial da estaca mais solicitada 

v o vão das estacas 

a a dimensão do pilar 

d a altura útil do maciço de encabeçamento 

Os tirantes conformam umas bandas ou faixas situadas entre os eixos das estacas que têm uma largura 
igual à largura da estaca mais duas vezes a distância entre o fundo do maciço de encabeçamento e o 
eixo das armaduras do tirante.  

■ Armadura secundária 

Além da armadura dos tirantes, coloca-se a seguinte armadura 

A armadura longitudinal superior e inferior terá uma quantia superior ou igual a 1/10 da armadura da 
face oposta, e estender-se-á ao longo do maciço de encabeçamento. 

Uma armadura horizontal e vertical disposta em reticula nas faces laterais. A armadura vertical, que no 
programa se identifica como armadura transversal, consta de estribos fechados que confinam a 
armadura longitudinal. A armadura horizontal, que no programa se identifica como armadura de pele, 
consiste em estribos fechados que confinam a armadura vertical anterior. A quantia destas armaduras, 
relativamente à área da seção de betão perpendicular à sua direção, é de pelo menos 4‰. Se a largura 
supera a metade da altura, a seção de referência considera-se com uma largura igual a metade da 
altura. A capacidade mecânica total da armadura vertical será superior ou igual a Nd/4,5, sendo Nd o 
axial de cálculo do pilar. 

Maciços de encabeçamento de três estacas 

Em geral formam-se três tirantes horizontais que unem os eixos das estacas na zona inferior do maciço de 
encabeçamento e três bielas inclinadas que unem as estacas ao pilar. Em casos extremos, nos que devido 
a um momento de grande magnitude, alguma das estacas fica tracionada, o esquema de treliça formado 
por bielas e tirantes é mais complexo, com tirantes também na parte superior do maciço de encabeçamento 
e uma biela inclinada em sentido contrário. 

Em todo caso, debaixo do pilar forma-se um nó multi-comprimido (CCC) que se comprova de forma análoga 
ao maciço de encabeçamento de uma estaca, e sobre as estacas formam-se nós de união entre bielas e 
tirantes (CCT). 

Os nós tipo CCT comprovam-se para que o betão não supere a tensão de compressão f2cd, que no caso 
particular de EHE (Espanha) é f2cd = 0,70· fcd. 
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■ Armadura principal 

O programa avalia a tensão Td a que estão submetidos os tirantes, com o que se calcula uma armadura 
que cumpra Td<As·fytd. Esta armadura coloca-se a partir do eixo das estacas. No caso mais simples, em 
o que o eixo do pilar está situado no baricentro das estacas, esta tensão calcula-se com a expressão 
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sendo 

Nd o axial da estaca mais solicitada 

l a distância entre eixos de estacas 

a a dimensão do pilar 

d a altura útil do maciço de encabeçamento 

Os tirantes conformam bandas ou faixas situadas entre os eixos das estacas que têm uma largura igual 
à largura da estaca mais duas vezes a distância entre o fundo do maciço de encabeçamento e o eixo 
das armaduras do tirante. Iguala-se a armadura dos três tirantes ou bandas, para facilitar a execução 

do mesmo. 

■ Armadura secundária 

Além da armadura dos tirantes, coloca-se a seguinte armadura 

A armadura longitudinal superior e inferior das bandas terá uma quantia superior ou igual a 1/10 da 
armadura da face oposta, e estender-se-á ao longo do maciço de encabeçamento. 

Uma armadura vertical, que no programa se identifica como armadura transversal, que consta de 
estribos fechados que confinam a armadura longitudinal das bandas. A quantia destas armaduras, 
relativamente à área da seção de betão da banda perpendicular à sua direção, é de pelo menos 4‰. 
Se a largura supera metade da altura, a seção de referência calcula-se com uma largura igual a metade 



 

da altura. A capacidade mecânica total desta armadura (na direção vertical) será superior ou igual a 
Nd/4,5, sendo Nd o axial de cálculo do pilar. 

Uma armadura horizontal, que no programa se identifica como armadura de pele, consiste em estribos 
fechados que recorrem perimetralmente o maciço de encabeçamento e confinam a armadura vertical 
anterior. A quantia destas armaduras, relativamente à área da seção de betão perpendicular à sua 
direção, é de pelo menos 4‰. Caso a largura supere a metade da altura, a seção de referência calcula-
se com uma largura igual a metade da altura. 

Maciços de encabeçamento de quatro estacas 

Em geral formam-se quatro tirantes horizontais que unem os eixos das estacas na zona inferior do maciço 
de encabeçamento e quatro bielas inclinadas que unem as estacas ao pilar. Em casos extremos, nos que 
devido a um momento de grande magnitude, alguma das estacas fique tracionada, o esquema de treliça 
formado por bielas e tirantes é mais complexa, com tirantes também na parte superior do maciço de 
encabeçamento e bielas inclinadas em sentido contrário. 

Em todo caso, debaixo do pilar forma-se um nó multi-comprimido (CCC) que se comprova de forma análoga 
ao maciço de encabeçamento de uma estaca, e sobre as estacas formam-se nós de união entre bielas e 
tirantes (CCT). 

Os nós tipo CCT comprovam-se para que o betão não supere a tensão de compressão f2cd, que no caso 
particular da EHE (Espanha) é f2cd = 0,70· fcd. 
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■ Armadura principal 

O programa avalia a tensão Td a que estão submetidos os tirantes, com a qual se calcula uma armadura 
que cumpra Td<As·fytd. Esta armadura coloca-se a partir do eixo das estacas. No caso mais simples, em 
que o eixo do pilar está situado no baricentro das estacas, e o maciço de encabeçamento é quadrado, 
esta tensão calcula-se com a expressão 
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sendo 

Nd o axial da estaca mais solicitada 

l a distância entre eixos de estacas 

a a dimensão do pilar 

d a altura útil do maciço de encabeçamento 



Os tirantes conformam umas bandas ou faixas situadas entre os eixos das estacas que têm uma largura 
igual à largura da estaca mais duas vezes a distância entre o fundo do maciço de encabeçamento e o 
eixo das armaduras do tirante. Iguala-se a armadura dos quatro tirantes ou bandas, para facilitar a 
execução da mesma. 

■ Armadura secundária 

Além da armadura dos tirantes, coloca-se a seguinte armadura 

A armadura longitudinal superior e inferior das bandas terá uma quantia superior ou igual a 1/10 da 
armadura da face oposta, e estender-se-á ao longo do maciço de encabeçamento. 

Uma armadura horizontal, entre as bandas, de quantia superior ou igual a ¼ da armadura das bandas. 

Uma armadura vertical, que no programa se identifica como armadura transversal, que consta de 
estribos fechados que confinam a armadura longitudinal das bandas. A quantia destas armaduras, 
relativamente à área da seção de betão da banda perpendicular à sua direção, é de pelo menos 4‰. 
Se a largura supera a metade da altura, a seção de referência calcula-se com uma largura igual a 
metade da altura. A capacidade mecânica total desta armadura (na direção vertical) será superior ou 
igual a Nd/4,5, sendo Nd o axial de cálculo do pilar. 

Uma armadura horizontal, que no programa se identifica como armadura de pele, consiste em estribos 
fechados que percorrem perimetralmente o maciço de encabeçamento e confinam a armadura vertical 
anterior. A quantia destas armaduras, relativamente à área da seção de betão perpendicular à sua 
direção, é de pelo menos 4‰. Se a largura supera metade da altura, a seção de referência calcula-se 
com uma largura igual a metade da altura. 

Lintéis de fundação 

Os lintéis de fundação podem unir sapatas isoladas, combinadas, sapatas de muros de cave, sapatas de 
paredes resistentes e maciços de encabeçamento. Para o seu dimensionamento utilizam-se os critérios 
expostos no apartado do capítulo 19.- Fundações do manual, com as particularidades que se indicam 
seguidamente no caso do lintel de fundação estar unido a um maciço de encabeçamento. 

Os lintéis de fundação unidos a maciços de encabeçamento, consideram-se sempre unidos ao centro de 
gravidade do maciço de encabeçamento. A sua armadura longitudinal é constante em todo o seu 
comprimento, e igual em ambas as faces. A armadura transversal é também constante em todo o seu 
comprimento. 

O momento de desenho é o momento transmitido pelo maciço de encabeçamento ao lintel, tal como se 
indica no apartado Maciços de encabeçamento e lintéis de fundação. O transverso de desenho é o 
provocado pelos momentos existentes nos extremos das vigas. 

Em geral, considera-se conveniente adicionar uma ação contínua de 10 kN/m nos lintéis de fundação. Este 
conselho não é perceptível em nenhuma regulamentação, e fica ao critério do utilizador adicionar esta 

ação ou não. 

Introdução de ações 

A forma de introduzir ações nos maciços de encabeçamento e lintéis de fundação é a explicada no apartado 
Introdução de ações em sapatas e lintéis de fundação do capítulo 19. Tudo o que é comentado nesse 
apartado é válido para os maciços de encabeçamento, estacas e lintéis de fundação. 



 

Menu Maciços de encabeçamento e Estacas 

O menu de definição dos dados referentes aos maciços de encabeçamento e estacas encontra-se em 
Geometria>Maciços de Encabeçamento e Estacas. Os maciços de encabeçamento e estacas podem-se 
introduzir associados a um nó da estrutura ou diretamente sobre um ponto do plano. Para esse efeito 
deve-se proceder tal como se explica no apartado 19.1 Introdução do capítulo correspondente ao 

. 

Introduzir/modificar maciços de encabeçamento e estacas 

Para introduzir maciços de encabeçamento e estacas deve-se utilizar a função Geometria>Maciços de 

Encabeçamento e Estacas>Introduzir…, onde aparece um quadro de diálogo no qual se pode modificar a 
seguinte informação: 

Quando se introduzem ou modificam maciços de encabeçamento (com as funções Introduzir… e 
Modificar… do menu Geometria > Maciços de encabeçamento e Estacas), as dimensões dos maciços de 
encabeçamento dadas pelo utilizador passam a considerar-se dimensões mínimas, para que em cada 
cálculo e dimensionamento, o programa comece sempre por estas dimensões mínimas. 

 

Opções Descrição  

Número de estacas  Onde se pode selecionar um maciço de encabeçamento composto por 1, 2, 3, 4, 5 
ou 6 estacas, o que produzirá maciços de encabeçamento quadrados, retângulares, 

triangulares, quadrangulares, etc. 

Forma da estaca  Opção onde se pode optar por estacas circulares ou quadradas; estas últimas só são 
admissíveis para as estacas pré-fabricadas. 

  

Separação entre estacas (A)  

 Serve para introduzir a separação entre eixos de estacas quando se têm maciços de 
encabeçamento de 2, 3 e 4 estacas.  

Separação entre estacas (B)  

 Valor da outra distância entre eixos de estacas, só para maciços de encabeçamento 
de 4 estacas. 



Extremidade  Possibilidade de introduzir um valor para o vão do maciço de encabeçamento 
relativamente ao eixo da estaca. 

Altura  Valor da altura do maciço de encabeçamento. 

Ângulo de rotação: calcular consoante pilar  

 Possibilidade de girar o maciço de encabeçamento consoante o ângulo de rotação do 
pilar. 

Ângulo (graus)  Valor numérico em graus do ângulo de rotação do maciço de encabeçamento, 
relativamente aos eixos gerais Xg e Zg. 

Uma vez introduzido o maciço de encabeçamento, o programa representa ao redor do nó um símbolo 
associado ao maciço de encabeçamento. O maciço de encabeçamento assume automaticamente a forma 
de posicionamento que tinha o pilar do ponto de fundação. 

Com a função Geometria>Maciços de Encabeçamento e Estacas>Modificar… pode selecionar-se o maciço 
de encabeçamento que se pretende modificar, obtendo-se uma caixa de diálogo idêntica à da introdução 
de maciços de encabeçamento e estacas onde se podem modificar os dados correspondentes a este maciço 
de encabeçamento. 

Eliminar maciços de encabeçamento 

Existe a possibilidade de eliminar um maciço de encabeçamento com as suas estacas. Não se elimina o 
nó, só a sua condição de maciço de encabeçamento com estacas. Portanto, perdem-se os resultados dos 
cálculos de fundação, porém, não se perdem os dados do cálculo da estrutura. 

Posicionamento de maciços de encabeçamento 

A função Geometria>Maciços de Encabeçamento e Estacas>Posicionamento… modifica o posicionamento 
dos maciços de encabeçamento introduzidos. Obtém-se um quadro de diálogo onde aparecem 
separadamente os posicionamentos dos maciços de encabeçamento de 1, 2 e 4 estacas, e o 
posicionamento dos de 3 estacas, a fim de que se possam modificar simultaneamente os posicionamentos 
de ambos os tipos de maciços de encabeçamento. 

Todas as opções de posicionamento para maciços de encabeçamento são iguais às descritas no apartado 
do capítulo 19.- Posicionamento de sapatas do manual. 



 

 

Girar maciços de encabeçamento 

A função Geometria>Maciços de Encabeçamento e Estacas>Girar… permite definir o ângulo de rotação 
entre o sistema de eixos local e principal do maciço de encabeçamento. O funcionamento desta opção é 
semelhante ao apartado do capítulo 19.- Girar sapata. 

Mudar nome maciços de encabeçamento 

Através da função Geometria>Maciços de Encabeçamento e Estacas >Mudar nome… pode-se atribuir um 
conjunto de quatro caracteres alfanuméricos a um maciço de encabeçamento. Ao introduzir um maciço de 
encabeçamento sobre um nó, o programa atribui, de forma automática, o nome do pilar que acomete ao 
nó. A função Geometria>Barra>Nome Pilar Autom. passa a alterar o nome dos maciços de estacas 
existentes na estrutura. 

Opções de representação 

O programa permite ativar e desativar diversas opções de desenho que contêm informação gráfica sobre 
maciços de encabeçamento e estacas. As opções disponíveis são: 

Opções Descrição  

Desenhar Dimensão  Representa-se o valor da largura, altura e profundidade. 

Desenhar Maciço de encabeçamento  

 Caso o maciço de encabeçamento e estaca estejam calculados, representa-se o 
maciço de encabeçamento com a sua verdadeira dimensão, e caso não estejam 
calculados representa-se através de um símbolo. 

Desenhar Eixos  Representam-se os eixos locais e principais. 



Desenhar Nome  Representa-se o nome atribuído ao maciço de encabeçamento. 

Lintéis de Fundação 

Os lintéis de fundação que unem maciços de encabeçamento entre si ou maciços de encabeçamento e 
sapatas, funcionam da mesma forma que os lintéis de fundação, pelo que tudo o referido no apartado do 
capítulo19 Lintéis de fundação é aplicável. 

Cálculo dos maciços de encabeçamento/estacas 

No menu Cálculo>Maciços de Encabeçamento e estacas encontram-se as funções para realizar o cálculo 
dos maciços de encabeçamento, estacas e vigas de fundação. Se existem vigas de fundação que unam 
maciços de encabeçamento e sapatas, o programa avisa que se realizará também o cálculo de todas as 
sapatas (isoladas e combinadas). 

 

Pode-se realizar o cálculo dos maciços de encabeçamento e estacas independentemente de se ter realizado 
previamente o cálculo da estrutura. Caso a estrutura não esteja calculada, o programa toma como ações, 
as exclusivamente aplicadas sobre os maciços de encabeçamento e lintéis de fundação. 

Opções de cálculo 

Através das funções Cálculo>Maciços de Encabeçamento e Estacas>Opções…, fixam-se as opções para o 
cálculo dos maciços de encabeçamento e estacas. Obtém-se uma caixa onde se podem modificar as 



 

distintas opções de armadura dos elementos. Esta caixa tem vários separadores, nos quais se podem ir 
modificando as variáveis. Os separadores existentes são: 

■ Gerais 

■ Capacidade de Carga 

■ Cálculo Estaca 

■ Dimensões 

■ Armaduras 

■ Esforços adicionais 

■ Lintéis 

 

■ No separador correspondente a opções Gerais têm-se as seguintes opções: 

Opções Descrição  

Tipo de terreno  Opções para o tipo de terreno, granular ou coesivo. 

Granular  Estado frouxo, médio, compacto ou muito compacto. 

Tipo de estaca  Perfuradas in situ ou cravadas (pré-fabricadas). 

Coeficientes de segurança adicionais  

 Podem-se atribuir coeficientes de segurança adicionais por Betonagem vertical, 
Ações, Armaduras e Fator de redução do diâmetro. 

Lintéis de fundação  Pode indicar a percentagem de excentricidade do maciço de encabeçamento que 
deve ser absorvida por estes lintéis. 

■ No separador de Capacidade de Carga podem-se modificar as seguintes opções: 



Opções Descrição  

Capacidade de Carga da estaca  

 Expressa pela fórmula C=Ap·Rp+Af·Rf, onde Ap é a área da estaca que resiste por 
ponta, Rp é a resistência por ponta, Af a área da estaca que resiste por atrito e Rf 
a resistência ao atrito da estaca. Portanto, neste quadro através do botão 

Editar...tem-se a possibilidade de ativar a resistência da estaca por ponta, por 
atrito ou ambas e, além disso, podem-se modificar os coeficientes Rp e Rf da 
resistência da estaca para cada um dos casos. 

 É possível definir até um total de 10 estratos diferentes de terreno, para cada um 
dos quais é necessário fixar: 

■ A sua espessura; 

■ Se possui resistência por ponta ou não; 

■ A resistência por ponta que apresenta, que pode ser constante ou variar 
linearmente entre os valores indicados no seu ponto superior e no seu ponto 
inferior; 

■ Se possui resistência lateral (por atrito) ou não; 

■ A resistência por fuste que apresenta, que pode ser constante ou variar 
linearmente entre os valores indicados no seu ponto superior e no seu ponto 
inferior; 

■ A sua densidade aparente, com a qual é possível obter o possível atrito negativo 
que apresenta o estrato. 

Adicionar... Permite adicionar um novo estrato de terreno. Quando se pressiona o botão 
aparece uma caixa de diálogo onde pode indica as características do terreno seja 
diretamente ou copiando-as de algum de dos terrenos existentes na base de 
dados do programa, indicar a cota e a profundidade do estrato e da resistência 
por fuste e ponta da estaca no estrato definido. 

Editar... Permite editar os dados existentes num determinado estrato dos existentes. 

Eliminar... Permite eliminar um estrato de terreno existente. 

Gráfica Permite visualizar de modo gráfico o conjunto de estratos definidos e os valores 
de resistência por fuste e ponta considerados em cada um deles. 



 

  

Aparecem as seguintes opções dentro deste separador: 

Opção Descrição  

Nível freático Permite indicar a existência de nível freático ou não no terreno e, em caso de existir, 
definir a profundidade do mesmo em relação a parte superior das estacas. 

Limitar ao máximo Estrutural da estaca 

 Se estiver ativada, permite definir uma resistência máxima a compressão simples da 
estaca em Kg/cm2 (ou MPa). 

Sobrecarga sobre o terreno (máxima/mínima) 

 Permite indicar um valor máximo e mínimo em KN/m2 ou Kgf/cm2 de sobrecarga 
existente sobre o terreno. O valor máximo utiliza-se para avaliar o atrito negativo, e 
o valor mínimo utiliza-se para avaliar a carga de derrubamento da estaca (só para 
CTE). 

Fator de grupo  Possibilidade de modificar o coeficiente de redução da resistência por grupo de 
estacas, através da fórmula: 

 
=

i

hihg QfQ
 

 onde  

 f é o fator de grupo, de valores entre 0,5 e 1,00. 

 Qhg é a capacidade de carga do grupo de estacas. 

 Qhi é a capacidade de carga de cada estaca isolada. 

Coeficiente de segurança ao afundamento 

 Permite indicar um coeficiente de segurança a ter em conta na comprovação de 
afundamento das estacas. 



Coeficiente de segurança ao arrancamento (tração) 

 Permite indicar um coeficiente de segurança a ter em conta na comprovação ao 
arrancamento ou tração das estacas. 

  

Atrito negativo  Serve para simular os efeitos de afundamento do terreno por assentamentos ou 
consolidações: 

Sobrecarga sobre terreno (kg/cm2)  

 Valor da sobrecarga superficial a considerar na parte superior do terreno. 

Densidade do terreno (kg/m3) 

Redução do peso  Para modificar o fator redutor que contempla a parte do terreno que se transmite ao 
substrato firme. 

No separador de Cálculo Estaca, podem-se modificar as opções de excentricidade e encurvadura da estaca, 
bem como as forças horizontais que atuam sobre o maciço de encabeçamento. 

Opções Descrição  

Por inclinação  Excentricidade de cálculo da estaca calculada através de uma percentagem sobre o 
seu comprimento. 

Por posição  Excentricidade por posição de 1, 2 e 3 ou mais estacas que se pode definir através 
de um valor absoluto ou em função do diâmetro da estaca. 

Comprovar a encurvadura  

 Possibilidade de comprovar à encurvadura as estacas e de definir o fator de 
encurvadura a utilizar no cálculo. 

Forças horizontais sobre o encabeçamento  

 Possibilidade de ter em conta estas forças horizontais sobre o maciço de 
encabeçamento e de introduzir os valores do momento e do transverso a adicionar 
aos que já existam transmitidos pelo pilar. 



 

Flexão da estaca Indicar se pretende considerar a flexão da estaca produzida pelas ações horizontais 
existentes no seu extremo superior. 

 Fixar o comprimento equivalente de encastramento das estacas, como um fator 
(menor que um) que multiplica pelo seu comprimento total. Para esse efeito 
considera-se a estaca como uma consola vertical de comprimento equivalente à 
indicada submetida a uma ação horizontal no seu extremo superior proveniente tanto 
da estrutura superior como das forças adicionais sobre o maciço, fixada neste mesmo 
separador. 

 Ao momento assim estabelecido somar-se-ão os produzidos pelas excentricidades da 
colocação e o produzido pela encurvadura. 

No separador correspondente a Dimensões podem-se modificar as diversas dimensões das estacas de 
acordo com as seguintes opções. 

Opções Descrição  

Comprimento mínimo  Comprimento mínimo da estaca. 

Comprimento máximo  Máximo comprimento da estaca. 

Módulo do comprimento Valor para arredondar o comprimento da estaca. 

Separação mínima  Múltiplo do diâmetro da estaca que será a distância mínima entre eixos de 
estacas. 

Separação máxima  Distância máxima entre eixos de estacas expressa como múltiplo do diâmetro 
da estaca. 

Lado mínimo (D)  Diâmetro mínimo da estaca para as betonagens in situ. 

Módulo do lado  Múltiplo do diâmetro a utilizar no cálculo. 

Forma de posicionamento  Possibilidade de minimizar o diâmetro ou o comprimento da estaca na hora 
de calcular a estaca. 

Pré-fabricados, cravados  Através do botão Procurar… acede-se à base de dados de estacas pré-
fabricadas para poder selecionar uma ficha. 

No grupo Dimensão do Encabeçamento(cm), encontra-se um conjunto de opções para definir o processo 
a seguir pelo programa para chegar a uma solução nos maciços de encabeçamento. Quando alguma destas 
opções não está ativada, entende o programa que deve manter constante. As opções existentes são: 



 

Opções Descrição  

Aumentar altura  Possibilidade de modificar a altura do maciço de encabeçamento fixando o seu 
módulo de crescimento e seu máximo valor de altura. 

Aumentar vão  Possibilidade de modificar o vão do maciço de encabeçamento fixando o seu módulo 
de crescimento e o seu vão máximo. 

Aumentar distância entre estacas  

 Possibilidade de modificar a separação entre eixos de estacas modificando o seu 
posicionamento e indicando a sua separação máxima. 

No separador Armaduras podem-se modificar as opções correspondentes à armadura de estacas e maciços 
de encabeçamento. Existem várias caixas: 

No grupo Estacas in situ: 

Armadura longitudinal  Pode modificar: 

 Mínimo  Diâmetro mínimo da armadura. 

 Máximo  Diâmetro máximo da armadura. 

Num.máximo  Número máximo de varões por estaca. 

Minimizar nº.varões Possibilidade ou não, de utilizar o mínimo número de 
varões por estaca. 

Estribos  Pode modificar: 

Mínimo  Diâmetro mínimo dos estribos. 

Máximo  Diâmetro máximo dos estribos. 



 

Módulo (cm)  Espaçamento dos estribos múltiplo de... 

Sep. Mínima (cm) Separação mínima dos estribos. 

Recobrimento  Valor do recobrimento em estacas. 

Fissura (0,1-0,4mm)  Valor da fissura admissível. 

No grupo Maciços de encabeçamento: 

Armadura longitudinal Pode modificar: 

 Mínimo  Diâmetro mínimo da armadura do maciço de 
encabeçamento. 

 Máximo  Diâmetro máximo da armadura do maciço de 
encabeçamento. 

Num. Máximo  Número máximo de varões por maciço de 
encabeçamento. 

Minimizar no. Varões  Possibilidade de minimizar o número de varões por maciço 
de encabeçamento. 

Estribos  Pode modificar: 

 Mínimo  Diâmetro mínimo dos estribos. 

 Máximo  Diâmetro máximo dos estribos. 

Módulo (cm)  Espaçamento dos estribos múltiplo de módulo. 

Sep. Mínima (cm)  Separação mínima dos estribos. 

Recobrimentos (mm)  Pode modificar: 

Inferior  Recobrimento inferior do maciço de encabeçamento. 

Laterais  Recobrimento lateral do maciço de encabeçamento. 

Coeficiente de Segurança Estrutural   

 Permite definir um coeficiente de segurança que será considerado para o cálculo 
das armaduras de maciços e estacas, assim como os lintéis que os unem 
(disponível para qualquer normativa exceto a do México D.F.). 

No separador de Esforços adicionais tem-se: 

No grupo Por proximidade de fundações, define-se um valor de Qh que é a ação horizontal a considerar 
no cálculo da estaca, e o valor Lp que é o vão entre tramos encastrados da estaca. Considerar-se-á um 
momento adicional no cálculo estrutural da estaca de valor Mh=Qh Lp/16 : 

Fator de comprimento da estaca  Coeficiente de minoração que indica a parte do fuste afetada por este 

impulso, para obter Lp. 

Qh  Valor do impulso transmitido pela fundação próxima do pilar. 

No grupo Devidos à colocação, considera-se o momento fletor produzido nas estacas pré-fabricadas devido 
ao seu transporte. Definir-se-á o valor XXX sendo o momento adicional a considerar pL2/XXX, p o peso 
próprio da estaca e L o seu comprimento. 



   

No separador Lintéis tem-se: 

Armadura longitudinal 

 Mínimo  Diâmetro mínimo da armadura do maciço de encabeçamento. 

 Máximo  Diâmetro máximo da armadura do maciço de encabeçamento. 

Estribos 

 Mínimo  Diâmetro mínimo dos estribos. 

 Máximo  Diâmetro máximo dos estribos. 

Sep. mín (cm)  Separação mínima dos estribos. 

Módulo (cm)  Múltiplo de separação dos estribos. 

Dimensionamento (cm) 

Largura mínima  Tamanho mínimo da largura do lintel. 

Incremento  Múltiplo relativo ao qual se tem em conta o crescimento da seção. 

Opções de materiais 

A função Cálculo>Materiais permite definir os materiais a utilizar no cálculo de estacas. É necessário 
selecionar primeiramente na lista Aplicar a do separador Betão Armado, na linha Sapatas e lintéis 

fundação; Maciços de Encabeçamento e Estacas. 

Posteriormente é possível indicar o tipo de betão e aço nervurado a utilizar na armadura de todos os 
elementos indicados. 

Ao selecionar um tipo de betão ou aço (C20/25, por exemplo), a sua direita aparece a sua resistência 
característica no sistema de unidades fixado no Ficheiro>Preferências... (para C25/30, 25 MPa) 



 

Além dos tipos de betão e aço recolhidos nas distintas normativas, é possível indicar um tipo de betão ou 
aço de resistência característica qualquer. Para isso, selecionar como tipo de betão ou aço OUTROS e 
indicar a resistência característica desejada. 

Como exceção, as estacas pré-fabricadas possuem os seus próprios materiais, que podem ser diferentes 
do resto da fundação. 

 

Opções de cálculo particulares 

Permite-se a atribuição de opções de cálculo particulares para grupos de maciços de encabeçamento, 
estacas e lintéis de fundação, de forma a variar os critérios de armadura, ou a resistência do terreno, a 
sua forma, etc.  

O procedimento é idêntico ao utilizado para atribuir opções particulares a sapatas. 

Um ícone permite modificar as opções particulares de armadura de maciços e lintéis de fundação 
correspondentes aos erros selecionados. Não é necessário que esses maciços ou lintéis possuam 
previamente opções particulares. 

Ao pressionar o botão aparecerá uma caixa de diálogo com as opções que nesse momento tiver o maciço 
de encabeçamento ou o lintel de fundação selecionado. Caso se selecionem vários erros (e como 

consequência, vários maciços ou lintéis de fundação) que tenham opções de armadura distintas, na caixa 
aparecerão inicialmente as opções gerais. 

Listagem de erros 

Uma vez finalizada a função Cálculo>Maciços de Encabeçamento e Estacas>Calcular, é possível solicitar 
as mensagens de erro relativas aos maciços de encabeçamento, estacas e vigas de fundação que não se 
poderão calcular, através da função Cálculo>Maciços de Encabeçamento e Estacas> Listagem Erros…. É 
possível ordenar esta listagem pressionando no cabeçalho com o rato. Desta forma aparecem agrupados 
os erros do mesmo tipo. As mensagens de erro possíveis são as seguintes: 



Erros correspondentes às estacas 

Mensagem Máximas dimensões da estaca alcançadas.  

Descrição  As dimensões necessárias para as estacas são maiores que as permitidas pelas opções 
impostas. 

Mensagem  Ação sobre estaca maior que a admissível.  

Descrição  A ação transmitida pelas estacas supera a ação de afundamento do terreno. 

Mensagem  Tração sobre estaca maior que a admissível.  

Descrição  A tração que sofre a estaca é superior à que pode resistir ou provoca fissurações maiores 
que as admissíveis. 

Mensagem  Nenhuma armadura válida para a estaca.  

Descrição  Com as opções impostas não é possível encontrar uma armadura longitudinal da estaca que 
cumpra as quantias mínimas e máximas da regulamentação ou as separações mínimas e 
máximas entre varões. 

Mensagem  Esbelteza excessiva da estaca.  

Descrição  A estaca possui uma esbelteza maior que a admissível. 

Mensagem Resistência da estaca à flexão>axial.  

Descrição  Não é possível encontrar uma armadura que resista aos esforços de flexo - compressão a 
que está submetida a estaca. 

Mensagem Resistência da estaca ao transverso.  

Descrição  O transverso a que está submetida a estaca supera a sua resistência. 

Mensagem Quantia máxima da estaca.  

Descrição  A armadura necessária para resistir aos esforços supera a máxima admissível pela 
regulamentação. 

Mensagem A estaca pré-fabricada não existe.  

Descrição  A estaca pré-fabricada atribuída não existe na biblioteca de estacas pré-fabricadas. 

Erros correspondentes aos maciços de encabeçamento 

Mensagem  Altura do maciço de encabeçamento insuficiente.  

Descrição  A altura do maciço de encabeçamento é insuficiente para considerá-lo rígido ou para permitir 
amarrar as armaduras das estacas. 

Mensagem  Resistência à flexão do maciço de encabeçamento.  

Descrição  Não é possível armar os tirantes do maciço de encabeçamento com as opções impostas. 

Mensagem  Esgotamento do betão do maciço de encabeçamento.  

Descrição  Falha a comprovação dos nós por compressão das bielas de betão. 

Mensagem Impossível colocar estribos no maciço de encabeçamento.  

Descrição  Não é possível colocar a armadura transversal necessária com as opções impostas. 

Mensagem  Travamento insuficiente do maciço de encabeçamento.  

Descrição  O maciço de encabeçamento é de 1 estaca e não está travado nas duas direções ou é de 2 
estacas e não está travado na direção perpendicular à linha que une as suas estacas. 



 

Mensagem  Impossível calcular o maciço de encabeçamento e o lintel.  

Descrição  Não é possível calcular o conjunto maciço de encabeçamento – lintel de fundação. 

Mensagem  O eixo do pilar é exterior ao das estacas.  

Descrição  Em maciços de encabeçamento de 3 ou 4 estacas, não se permite que o eixo do pilar 
sobressaia do polígono formado pelos eixos das estacas. Em maciços de encabeçamento de 
2 estacas não se permite que o eixo do pilar e os eixos das estacas formem um triângulo 
cujos ângulos nas estacas sejam maiores que 90º. 

Mensagem A estaca tem armadura longitudinal insuficiente 

Descrição A armadura disposta não é capaz de resistir aos esforços existentes. É necessário modificar 
as opções, para permitir uma maior armadura longitudinal. 

Retocar Maciço de estacas 

A função Resultados > Armaduras > Retocar > Maciço de estacas permite modificar as dimensões, 
posicionamento e armadura dos maciços de estacas e estacas uma vez calculados. Esta função não permite 
modificar o número de estacas (para esse efeito é necessário utilizar as funções do menu Geometria). é 
possível retocar tanto os maciço de estacas e estacas que tenham cumprido no cálculo, como os que no. 
deste modo, é possível ensaiar com outras dimensões a armadura que se pretende e comprovar se as 
alterações são válidas ou não. Esta função também permite peritar um maciço de estacas e estacas 
existentes com umas determinadas dimensões e armadura. Uma vez realizadas as modificações que se 
pretendem, pode bloquear-se o maciço de estacas para que não se modifique ao recalcular a fundação. 

Para executar esta função, é necessário mostrar previamente em ecrã o quadro de maciço de estacas, 
através da função Resultados > Armaduras > Quadro Maciço de estacas. Seguidamente, executa-
se a função Resultados > Armaduras > Retocar > Maciço de estacas e seleciona-se o maciço, com o que 

se apresenta uma caixa de diálogo como a da imagem, que consta dos seguintes elementos: 

 
■ Dimensões.- Permite modificar as dimensões do maciço de estacas. Conforme se vão 

modificando, o desenho da zona direita vai-se atualizando com as novas dimensões, sendo 
possível fazer zoom sobre ele utilizando a roda do rato. 



■ Estacas.- Permite modificar a seção e a armadura das estacas, assim como seus 
comprimentos. 

■ Armadura.- Permite modificar a armadura do maciço de estacas: a armadura principal 
longitudinal, superior e inferior (número de varões, diâmetro e patilha); a armadura 
transversal (diâmetro, número de varões e separação); a armadura secundária (número de 
varões, diâmetro e patilha); e a armadura de alma, situada em torno do maciço (número de 
varões situados a distintas alturas e seu diâmetro). 

■ Posicionamento.- Permite modificar a posição do maciço de estacas relativamente ao seu 

nó, podendo selecionar-se qualquer dos pontos possíveis e indicar a distância em cada direção 
relativamente ao ponto selecionado. A opção Autocentrar com pilar permite que as 
referências não sejam relativas ao nó, mas relativas ao centro do pilar situado sobre o maciço 
de estacas. 

■ Bloqueado.- Esta opção permite bloquear as dimensões e a armadura do maciço de estacas 
e suas estacas, para que não se modifique no caso de que se recalcule a fundação. 

■ Comprovar.- Permite peritar as dimensões e a armadura modificadas, de modo a que o 
programa indique se são válidas ou não. No caso de serem válidas, apresenta-se este ícone 

 à direita do botão, enquanto que se não o são, apresenta-se este ícone  e apresenta-
se uma caixa de diálogo como a da imagem, com indicação dos erros existentes. 

 

Com esta função, portanto, pode aceitar um dimensionamento e armadura que não cumpra todas as 
comprovações. Recorde que no relatório de sapatas e maciço de estacas pode verificar as sapatas, maciço 
de estacas e vigas de fundação com as dimensões e armadura atuais. 

Resultados 

Permite-se obter uma listagem de erros através da função Cálculo>Maciços de Encabeçamento e 

Estacas>Listar Erros… com o que se obtém um quadro de diálogo onde aparecem os possíveis erros de 
cálculo. 

Layers das saídas para formato DXF/DWG 

As layers de saída de resultados gráficos da armadura de maciços de encabeçamento e estacas (armadura 
de lintéis de fundação, quadro de maciços de encabeçamento e estacas e planos de desenhos da fundação) 
aparecem estruturados por layers quando se obtêm em formato DXF e DWG, da seguinte forma: 

Layer 0: Margem – Cabeçalho 



 

Layer 1: Desenho dos elementos 

Layer 2: Armaduras maciços de encabeçamento 

Layer 3: Textos armaduras maciços de encabeçamento 

Layer 4: Textos de seções e números 

Layer 5: Linhas de cotas 

Layer 6: Textos de cotas 

Introdução/modificação de estacas pré-fabricadas 

Com .  fornecem-se diferentes bases de dados de estacas pré-fabricadas. O utilizador pode 

modificar as séries e fichas de estacas pré-fabricadas da base de dados, consoante necessite. 

Para introduzir ou modificar uma série de estacas pré-fabricadas, deve-se aceder ao menu Seções> Estacas 

pré-fabricadas>Fichas…. 

Introdução de uma nova série 

Na caixa de diálogo da função Fichas… introduz-se o nome de uma nova série e pressiona-se o botão …. 
O programa perguntará se pretende criar uma nova série. Ao selecionar a opção Aceitar cria-se esta nova 
série. 

 

Características da dentro da caixa de diálogo Criar/Modificar Fichas da função Seções>Estacas pré-

fabricadas>Fichas... dispõe da opção Eliminar que permite eliminar ficheiros de fichas de estacas pré-
fabricadas. 

Série 

Uma vez selecionada uma série, ao pressionar o botão … acede-se às características da série. Estas são: 



  

Opções Descrição  

Betão  Pode-se modificar o tipo de betão das estacas pré-fabricadas e sua resistência 
característica em kg/cm2. 

Armadura longitudinal  Possibilidade de modificar o tipo de aço da armadura, a sua resistência 
característica e seu nível de controlo (normal ou reduzido). 

Armadura Transversal  Possibilidade de modificar o tipo de aço para a armadura transversal, sua 

resistência característica e o nível de controlo (normal ou reduzido). 

Descrição  Pode-se atribuir um texto de descrição a cada série. 

Empresa  Nome da empresa fabricante da estaca. 

Direção  Morada da empresa fabricante da estaca. 

Telefone  Telefone da empresa fabricante da estaca. 

 



 

Introdução de estacas pré-fabricadas 

Para definir a geometria e a armadura de cada estaca, deve-se introduzir um nome na casa correspondente 
a Modelos e pressionar o botão .... Aparecem os seguintes campos: 

Modelo  Nome do modelo que se introduziu na casa. 

Descrição  Pode-se introduzir um texto de descrição correspondente a este modelo. 

Forma  Pode-se selecionar entre estacas quadradas ou circulares. 

Lado (cm)  Tamanho do lado em estacas quadradas e valor do diâmetro em estacas circulares. 

Recobrimento  Distância do bordo de betão ao primeiro varão da armadura. 

Longitudinal  Opções de armadura longitudinal da estaca: 

Montagem  Pode-se modificar o diâmetro e o número de varões. 

Reforços Yp  Diâmetro e número de reforços segundo o eixo vertical. 

Reforços Zp  Diâmetro e número de reforços segundo a horizontal. 

Estribos  Opções da armadura dos estribos 

Diâmetro  Valor do diâmetro do varão. 

Núm. Yp. Número de varões segundo a direção vertical. 

Núm. Zp.  Número de varões segundo a direção horizontal. 

Sep (cm)  Separação entre estribos.  

Modificação de uma ficha de estaca pré-fabricada 

O processo de modificação de uma estaca é semelhante ao descrito no apartado anterior. Deve-se 
selecionar Seções>Estacas pré-fabricadas e selecionar Fichas… , e nas casas correspondentes selecionar 
a série e o modelo de estaca a modificar. 



Capítulo 27 

Comprovação de barras de madeira 
.  

Introdução 

O programa realiza a comprovação das barras de madeira da estrutura segundo os critérios 

estabelecidos na norma selecionada, quer seja o CTE o Eurocódigo-5 (EC5) ou o American Wood Council-
LRFD (AWC-LRFD). Neste capítulo explicam-se as funções que permitem realizar a comprovação das barras 
de madeira da estrutura e no anexo correspondente a cada norma as comprovações que se realizam em 
cada uma. Depois de finalizar a leitura do capítulo, o utilizador será capaz de: 

■ Definir ou modificar as diferentes opções de comprovação. 

■ Solicitar em forma de listagem e gráfico dos erros detetados. 

■ Aumentar automaticamente as seções das barras. 

■ Otimizar o pré-dimensionamento da estrutura. 

■ Definir e modificar as opções das listagens.  

Critérios 

Como critérios para realizar as diferentes comprovações seguiram-se os indicados na norma selecionada. 
Como critérios comuns a todas as normas, tem-se em conta os abaixo descritos. 

Ações de cálculo 

As ações de cálculo que se têm em conta no para a comprovação de barras de madeira, 

combinam-se segundo o especificado no manual de normas (ver no Capítulo 10- Ações ou apartado 
Hipóteses e combinações de ações), que são o Eurocódigo-1(EC-1) quando se seleciona EC-5, e LRFD para 
a norma americana do AWC. 



 

Valores de cálculo das ações 

Da mesma forma que ocorre com a normativa espanhola EHE, para o Estado Limite Último, o valor 
característico vem afetado por um coeficiente de segurança. 

O valor de cálculo de uma ação Fd expressa-se como: 

repFd FF =
 

onde 

γF é o coeficiente parcial da ação considerada. 

Frep é o valor representativo ou característico da ação. 

Para os valores de γF colocaram-se, por defeito no programa, os coeficientes especificados na EHE para 

controlo de execução normal, que são os mesmos que os indicados na D.N.A. do EC-2 (Documento 
Nacional de Aplicação do Eurocódigo 2) para esse grau de controlo. Em qualquer caso estes poderão ser 
modificados e fixados livremente pelo utilizador. Por exemplo, o Eurocódigo 5 propõe valores 1,35 para 
ações permanentes e 1,50 para ações variáveis, o que equivale a um controlo Intenso com os coeficientes 
normais de aplicação da EHE (ver Valores de cálculo das ações no capítulo A.2 correspondente à norma 
EHE). 

Cálculo de esforços 

Utilizam-se as características do material definidas na caixa Propriedades... de cada perfil: módulo de 
Young (E), módulo de distorção (G), coeficiente de dilatação térmica e densidade. 

Estados limite últimos (E.L.U.) 

O programa obtém os esforços nos nós de cada barra. Além do mais, e para efeitos da sua comprovação, 
realiza um estudo nas seções interiores de cada barra, calculando os valores dos momentos fletores, 
transverso, e força axial de tração e de compressão. 

O programa realiza as seguintes comprovações nas barras de madeira: 

■ Comprovação à flexotração, devem-se cumprir as seguintes condições (com km =0,7 para 
seções retângulares e km =1,0 para outras seções) 
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■ Comprovação à flexo-compressão, devem-se cumprir as seguintes condições: 
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■ Comprovação ao esforço transverso e à torção uniforme, deverá cumprir-se a seguinte 
condição: 
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Nas fórmulas anteriores a notação utilizada é a seguinte: 
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Estado limite de serviço (E.L.S.) 

O programa calcula a máxima flecha para a combinação de hipóteses mais desfavorável para todas as 
barras horizontais ou inclinadas. Se a barra está em consola, calcula-se e comprova-se a flecha na 
extremidade; se a barra é uma viga, calcula-se a flecha no ponto mais desfavorável, e compara-se com o 
valor 1/XXX, onde XXX é um valor definido pelo utilizador nas opções de comprovação. O cálculo, ao 
realizar-se no Estado limite de serviço, realiza-se sem majoração de ações. 

Para o cálculo das flechas das barras de madeira, tem em conta os seguintes aspetos: 

■ Deformação inicial devida a uma ação (wini): Calcula-se utilizando os valores médios dos 
coeficientes de deformação. 

■ Deformação final devida a uma ação (wfin): Calcula-se em função da flecha inicial a partir da 

fórmula: 
) 1( 2 definifin kww +=

 

kdef define-se em função da classe de serviço e do tipo de madeira e 2 é o correspondente fator de 
combinação da ação. 

■ Limitação das flechas 

Para a obtenção das deformações instantâneas tem-se em conta as ações introduzidas em todas as 
hipóteses de sobrecarga, e não se consideram as ações introduzidas na hipótese 0, ações permanentes, 
aplicando os fatores de ação de deformações definidos na função Ações>Opções.... 



 

Estabilidade das peças: Encurvadura por flexão e 
compressão combinadas 

O programa calcula a encurvadura de todas as barras da estrutura segundo os dois planos principais da 
seção.  

Define-se como Comprimento de encurvadura de uma barra ou produto do seu comprimento real por um 
coeficiente β chamado fator de encurvadura ß, através da expressão  

lp l= 
onde ß é o fator de encurvadura.  

O fator de encurvadura β de uma barra, em um determinado plano, é definido pelo grau de encastramento 

que a barra possui nos seus dois extremos, superior e inferior, esquerdo e direito, grau que se determina 
em função dos valores dos fatores de encastramento k1 e k2, em cada extremo da barra. Para a sua 
determinação, o programa considera a estrutura como sendo de nós móveis ou de nós fixos, de acordo 
com a opção definida pelo utilizador na caixa de opções de comprovação. 

Se uma barra tem as suas uniões no nó como sendo articulações, o programa determina um valor de ß 
nos dois planos de comprovação igual à unidade. 

Para a obtenção do Fator de Encastramento em um plano principal da estrutura, de um extremo de uma 
qualquer barra da estrutura, o programa avalia os fatores de distribuição das diferentes barras que 
acometem ao nó e que estão rigidamente unidas ao mesmo, da forma: 
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onde, 

K   É o fator de encastramento. 

I Lv v  É o quociente entre a Inércia e o comprimento de todas as vigas que acometem rigidamente 
ao nó. 

I L  É o quociente entre a Inércia e o comprimento de todas as barras que acometem rigidamente 
ao nó. 

O fator de Encurvadura ß em cada um dos planos principais da estrutura, para uma barra com fatores de 
encastramento K2 (superior) e K1 (inferior) é: 
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Estruturas Nós fixos 2121
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A condição de Nós móveis ou Nós fixos deve ser fixada pelo utilizador, avaliando a estrutura que se quer 
comprovar. A situação real da estrutura, às vezes é difícil de avaliar, encontrando-se a estrutura em uma 
situação intermédia. Assim pode-se atribuir particularmente esta opção a barras ou grupos de barras. 

O utilizador pode atribuir manualmente os coeficientes de encurvadura que considere oportunos, através 
da atribuição de opções particulares de comprovação a cada barra, cota ou pórtico, da mesma forma que 



se atribuem as opções de pré-dimensionamento. Caso se utilizem as opções de comprovação gerais de 
todas as barras podem-se agrupar os valores do coeficiente β nos grupos: vigas, pilares e diagonais (ver 

Opções de Comprovação). 

Uma vez determinado o fator de encastramento, o programa calcula a esbelteza simples da barra 
(Esbelteza Simples de uma barra é o quociente entre o comprimento de encurvadura e o raio de giração 
na direção considerada). O programa considera a esbelteza nos dois planos principais de cada barra, 
existindo uma opção para desativar a comprovação em algum dos planos. Caso se ative a comprovação 
nos dois planos, a esbelteza resultante da barra será a correspondente ao raio de giração mínimo. 

O programa permite definir limites de esbelteza para cada barra. Como exemplo podem-se estabelecer: 

Esbelteza  250  Para elementos principais, como vigas, pilares, montantes... 

Esbelteza  250  Para elementos secundários, como diagonais travamento... 

Quando a esbelteza de uma barra supera estes valores, o programa assinala essa situação na listagem de 
comprovação de seções de madeira. O programa não considera nenhum tipo de redução nestes valores 
pela Atuação de ações dinâmicas sobre a estrutura. O programa não realiza nenhuma comprovação com 
peças compostas. 
 
 

  

Importante 

 
No caso de ter definido nós interiores em barras, o programa não interpreta que se 
trata de uma mesma barra com nós interiores, pelo que não tomará como 
comprimento de encurvadura o correspondente à barra completa mas sim a barra 
definida entre dois nós. O utilizador deverá comprovar o efeito de encurvadura ao 
considerar o comprimento de encurvadura de toda a barra com os esforços mais 

desfavoráveis. Pode utilizar-se a função Cálculo>Seções de madeira>Retocar 

Encurvadura para modificar o comprimento da barra. 
  

 

O programa permite definir para cada tipo de barra (vigas, pilares ou diagonais) ou para cada barra 
individual e em cada um dos seus eixos principais independentemente, se pretende realizar a comprovação 
de encurvadura, se pretende considerar a estrutura de nós móveis, ou de nós fixos ou se pretende fixar o 
seu fator de comprimento de encurvadura β (fator que multiplicando pelo comprimento da barra dá o 

comprimento de encurvadura). 

Caso se desative a comprovação de encurvadura em um determinado plano de encurvadura de uma barra, 
considerar-se-á que o fator de encurvadura ω nesse plano é 1,0 e não se realizam as comprovações 

relativas à encurvadura regulamentares. O fator de encurvadura de uma barra será o maior dos fatores de 
encurvadura correspondentes aos dois planos principais da barra. 

Para a consideração do fator de comprimento de encurvadura β de uma barra (quando este não foi fixado 

pelo utilizador), o programa considera que o valor de K (fator de encastramento) é: 

1,0  Encastramento total. No extremo da barra na qual exista um encastramento total, um muro de 
cave ou um apoio elástico. Desta forma, uma barra com esta consideração em ambos os 
extremos terá um comprimento de encurvadura igual a 0,5 vezes o seu comprimento caso seja de 
nós fixos ou 1,0 vez o seu comprimento caso seja de nós móveis. 

0,75  No extremo da barra em que exista uma laje fungiforme aligeirada ou uma laje maciça. Desta 
forma, uma barra com esta consideração em ambos os extremos terá um comprimento de 

encurvadura igual a ≈0,64 vezes o seu comprimento caso seja de nós fixos ou ≈1,12 vezes o seu 

comprimento caso seja de nós móveis. 



 

0,0  No extremo da barra em que exista uma articulação. Desta forma, uma barra com esta 

consideração em ambos os extremos terá um comprimento de encurvadura igual a 1,0 vezes o 

seu comprimento (se for de nós fixos) e ≈5,0 vezes o seu comprimento (se for de nós móveis). 

Caso o utilizador fixe o fator de comprimento de encurvadura β de uma barra, o programa considerará que 

para essa barra a estrutura é de nós livres quando β seja maior ou igual que 1,0, e avisa em caso contrário. 

O programa realiza a comprovação de encurvadura por flexão e compressão combinadas e a comprovação 
ao derrubamento lateral das vigas em flexo-compressão. 

Variáveis que intervêm no cálculo 

■ Comprimentos eficazes de encurvadura:  

le,y = y l ; le,z = z l 

■ Esbeltezas mecânicas:  

y =le,y / iy e z =le,z / iz 

■ Esbeltezas relativas:   

 )Ef( )( k0,kc,0,,  yyrel =
; 

 )Ef( )( k0,kc,0,,  zzrel =
 

Comprovação de encurvadura por flexo-compressão 

Caso rel,y
  0,3 e rel,z

  0,3 então realiza-se a comprovação habitual à compressão ou flexo compressão, 

consoante corresponda. Caso contrário as expressões habituais substituem-se por outras: 
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 (ver listagens de comprovação). 
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e c = 0,2 para madeira maciça ou c = 0,1 para madeira laminada. 

Estabilidade das peças: Derrube lateral de vigas 

Considera-se o derrube lateral de vigas com flexão relativamente ao eixo de maior inércia, que será o eixo 
Y por convenção. 

Variáveis que intervêm no cálculo 

■ Esbelteza relativa à flexão:  



 critmkmmrel f ,,,  =
 

■ Tensão crítica de flexão: 
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onde Itor é o módulo de torção uniforme e Wy é o módulo resistente relativamente ao eixo forte. 

■ Comprimento eficaz de derrubamento lateral:  

ll vef  =
 

O fator v obtém-se em função das condições de carregamento  

Comprovação do vão lateral em flexo-compressão 

Quando atua um momento fletor My,d (relativamente ao eixo forte) juntamente com um esforço axial de 
compressão, deve-se comprovar a seguinte condição: 
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donde kcrit obtém-se a partir das seguintes expressões: 
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Cálculo sob a ação do fogo 

O programa calcula a estabilidade estrutural das barras de madeira frente ao fogo, ou seja, comprova a 
capacidade resistente dos elementos de madeira frente as ações de cálculo quando se encontram 
submetidos a uma curva de incêndio normal. 

 realiza esta comprovação considerando o método da seção eficaz, que admite uma perda de 

seção resistente das faces expostas ao fogo expressada por metro de profundidade eficaz de carbonização, 

a qual é função do tempo de incêndio. 

Valores de cálculo das propriedades do material 

Os valores de cálculo das propriedades do elemento submetido à ação de um fogo, determinam-se através 
da seguinte expressão: 

fiM

kfi
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onde kmod,fi =1,0 , ©M,fi =1,0 e kfi =1,25 para madeira maciça, e kfi =1,15 para madeira laminada colada. 

Regra de combinação das ações 

Durante a exposição ao incêndio considera-se a seguinte combinação acidental: 

  ++ )(   ,,,2 tAQG dikiQAikGA 
 

onde, ©GA =1,0 , ©QA,i =1,0 e Ad(t) são o valor de cálculo das ações derivadas do incêndio. 

Carbonização da madeira 

permite comprovar a resistência ao fogo de elementos de madeira que se encontram cobertos 

com proteção como sem ela. Para cada caso realizam-se as seguintes comprovações: 

Estruturas de madeira sem proteção 

Considera-se uma seção nominal que se obtém descontando à seção inicial uma profundidade carbonizada 
obtida a partir da seguinte expressão: 

td nnchar  , =
 

onde t é o tempo de exposição ao fogo em minutos, n (velocidade de carbonização), da seguinte tabela. 

  β0 βn 

mm/min mm/min 

Coníferas e faia 

Madeira laminada colada com densidade característica ≥ 290 

kg/m3 

 
0,65 

 
0,70 

Madeira maciça com densidade característica ≥ 290 kg/m3 0,65 0,80 

Frondosas 

Madeira maciça ou laminada colada de frondosas com densidade 

característica ≥ 290 kg/m3 

 
 
 

 
 
0,70 

Madeira maciça ou laminada colada de frondosas com densidade 

característica ≥ 290 kg/m3 

0,65 
 

0,50 

0,55 

Madeira micro-laminada 

Com uma densidade característica ≥ 500 kg/m3 

 
0,65 

 
0,70 

Tabuleiros a) 

Tabuleiros de madeira 
Tabuleiros contraplacados 
Tabuleiros derivados da madeira diferentes do tabuleiro de 
contraplacado 

 
0,9 
1,0 
0,9 

 
- 
- 
- 

a) Os valores aplicam-se para uma densidade característica de 450 kg/m3 e uma espessura 
de tabuleiro de 20 mm. 



Ter-se-á em conta as seguintes observações: 

■ As velocidades desta tabela aplicam-se sempre que a espessura residual mínima seja de 40 
mm. 

■ Para espessuras residuais menores do que as velocidades de carbonização deverão 
incrementar-se os valores em 50 %. 

■ Em madeira maciça de frondosas com densidades compreendidas entre 290, 450 kg/m3 
podem obter-se os valores de n por interpolação linear. 

Estruturas de madeira com proteção 

Na comprovação dos elementos de madeira com proteção tem-se em conta os seguintes pontos: 

■ No início da carbonização atrasa-se o tempo tch função do tipo de proteção. 

■ A velocidade de carbonização, quando alcançado o tempo tch de início de carbonização é 
menor até atingir o tempo de falha da proteção, tf. 

■ Se o tempo de falha é inferior a 10 minutos (tf <10 min) então o efeito da proteção despreza-
se.  

No intervalo de tempo decorrido entre o início da carbonização e a falha do revestimento (tf   tch) a 

velocidade de carbonização obtém-se multiplicando a velocidade nominal por um fator k2. 

Uma vez produzida a falha do revestimento, a carbonização prossegue com velocidade 2n até que se 
alcança um tempo ten que se pode calcular através da expressão: 
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Comprovação pelo método da seção reduzida 

Para a comprovação da resistência ao fogo dos elementos de madeira aplicam-se os procedimentos gerais 
de comprovação das seções de madeira, considerando o elemento estrutural com a sua seção reduzida 
pelo efeito da carbonização. 

A seção reduzida deve calcular-se descontando, à seção inicial, a profundidade eficaz de carbonização def 
calculada a partir da seguinte fórmula: 

00, dkdd ncharef +=
 

onde, d0 = 7 mm  

}1,0 , min{ 00 ttk =
 com t0 = 20 min para superfícies não protegidas 

} , 20max{0 chtt =
 para 

superfícies protegidas. 

 



 

Classes resistentes de madeira 

As classes resistentes de madeira podem ser de: espécies de coníferas e choupo, espécies de frondosas, 
madeira laminada colada homogénea e madeira laminada colada combinada. 

Madeira serrada. Espécies de coníferas e choupo 

Para este tipo de madeira no EC-5 consideram-se as classes: C14, C16, C18, C22, C24, C27, C30, C35 e 
C40. Na tabela abaixo relaciona-se cada classe resistente com as suas características e resistências. 

  Classes resistentes 

Propriedades  C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40 

Resistência (característica), em N/mm2           
- Flexão fm,k 14 16 18 22 24 27 30 35 40 
- Tração paralela ft,0,k 8 10 11 13 14 16 18 21 24 
- Tração perpendicular ft,90,k 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
- Compressão paralela fc,0,k 16 17 18 20 21 22 23 23 26 
- Compressão perpendicular fc,90,k 2,0 2,2 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 
- Transverso fv,k 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 
Rigidez, em kN/mm2           
- Módulo de elasticidade paralelo médio E0,médio 7 8 9 10 11 11,5 12 13 14 
- Módulo de elasticidade paralelo 5º 

percentual 
E0,k 

4,7 5,4 6,0 6,7 7,4 8,0 8,0 8,7 9,4 

- Módulo de elasticidade perpendicular 
médio 

E90,médio 
0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,40 0,43 0,47 

- Módulo transversal médio Gmédio 0,44 0,50 0,56 0,63 0,69 0,75 0,75 0,81 0,88 
Densidade, em kg/cm3           
- Densidade característica ρk 290 310 320 340 350 370 380 400 420 

- Densidade média ρmédio 350 370 380 410 420 450 460 480 500 

 



 

Madeira serrada. Espécies frondosas 

Para este tipo de madeira no EC-5 consideram-se as classes: D30, D35, D40, D50, D60 e D70. Na tabela 
abaixo relaciona-se cada classe resistente com as suas características e resistências. 

  Classes resistentes 

Propriedades  D30 D35 D40 D50 D60 D70 

Resistência (característica), em N/mm2        
- Flexão fm,k 30 35 40 50 60 70 
- Tração paralela ft,0,k 18 21 24 30 36 42 
- Tração perpendicular ft,90,k 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 
- Compressão paralela fc,0,k 23 25 26 29 32 34 
- Compressão perpendicular fc,90,k 8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5 
- Transverso fv,k 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 
Rigidez, em kN/mm2        
- Módulo de elasticidade paralelo médio E0,médio 10 10 11 14 17 20 
- Módulo de elasticidade paralelo 5º 

percentual 
E0,k 

8,0 8,7 9,4 11,8 14,3 16,8 

- Módulo de elasticidade perpendicular médio E90,médio 0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 
- Módulo transversal médio Gmédio 0,60 0,65 0,70 0,88 1,06 1,25 
Densidade, em kg/cm3        
- Densidade característica ρk 530 560 590 650 700 900 

- Densidade média ρmédio 640 670 700 780 840 1080 

Madeira laminada colada homogénea 

Para este tipo de madeira no EC-5 consideram-se as classes: GL24h, GL28h, GL32h e GL36h. Na tabela 
abaixo relaciona-se cada classe resistente com as suas características e resistências. 

  Classes resistentes 

Propriedades  GL24h GL28h GL23h GL36h 

Resistência (característica), em N/mm2      
- Flexão fm,g,k 24 28 32 36 
- Tração paralela ft,0,g,k 16,5 19,5 22,5 26 
- Tração perpendicular ft,90,g,k 0,4 0,45 0,5 0,6 
- Compressão paralela fc,0,g,k 24 26,5 29 31 
- Compressão perpendicular fc,90,g,k 2,7 3,0 3,3 3,6 
- Transverso fv,g,k 2,7 3,2 3,8 4,3 
Rigidez, em kN/mm2      
- Módulo de elasticidade paralelo médio E0,g,médio 11,6 12,6 13,7 14,7 
- Módulo de elasticidade paralelo 5º 

percentual 
E0,g,k 

9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidade perpendicular médio E90,g,médio 0,39 0,42 0,46 0,49 
- Módulo transversal médio Gg,médio 0,72 0,78 0,85 0,91 
Densidade, em kg/cm3      
- Densidade característica Ρg,k 380 410 430 450 

Madeira laminada colada combinada 

Para este tipo de madeira no EC-5 consideram-se as classes: GL24c, GL28c, GL32c e GL36c. Na tabela 
abaixo relaciona-se cada classe resistente com as suas características e resistências. 

  



Propriedades  GL24c GL28c GL32c GL36c 

Resistência (característica), em N/mm2      
- Flexão fm,g,k 24 28 32 36 
- Tração paralela ft,0,g,k 14 16,5 19,5 22,5 
- Tração perpendicular ft,90,g,k 0,35 0,4 0,45 0,5 
- Compressão paralela fc,0,g,k 21 24 26,5 29 
- Compressão perpendicular fc,90,g,k 2,4 2,7 3,0 3,3 
- Cortante fv,g,k 2,2 2,7 3,2 3,8 
Rigidez, em kN/mm2      
- Módulo de elasticidade paralelo médio E0,g,médio 11,6 12,6 13,7 14,7 
- Módulo de elasticidade paralelo 5º 

percentual 
E0,g,k 

9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidade perpendicular médio E90,g,médio 0,32 0,39 0,42 0,46 
- Módulo transversal médio Gg,médio 0,59 0,72 0,78 0,85 
Densidade, em kg/cm3      
- Densidade característica Ρg,k 350 380 410 430 

Valores de cálculo das propriedades do material 

Como propriedades do material tomam-se os valores característicos do mesmo, obtidos a partir das tabelas 
das distintas classes. 

Valores característicos 

Dentro da função Cálculo>Materiais podem-se modificar tanto o Tipo de Madeira, como a Classe 

Resistente, obtendo-se os valores característicos de cada classe de madeira selecionada. 

 

É possível definir um tipo de madeira para qualquer barra na estrutura. Para isso pode fixar-se um diferente 
material nas opções particulares de comprovação de seções de madeira. 



 

Valores de cálculo 

Os valores característicos do material modificam-se de acordo com: 

■ A classe de serviço (S1, S2, S3) 

■ Duração da ação (permanente, longa duração, média duração, curta duração, instantânea) 

■ A geometria do elemento (fator de altura kh) 

■ A redistribuição de ações (fator de ação partilhada kc) 

Estas opções podem-se modificar em Cálculo>Seções de madeira>Opções... (ver – Opções de 
Comprovação). 

Modificação da resistência segundo a classe de serviço e a duração da 
ação 

Aplica-se um fator kmod que modifica o valor característico Xk da sua resistência da seguinte forma: 
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O valor de kmod depende da classe de serviço e da duração das ações que intervêm na correspondente 
combinação de ações.  

Modificação por geometria e segundo a classe de madeira 

Define-se o fator de altura kh a que se pode aplicar a fm,k e ft,0,k 
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onde h é a altura à flexão da peça ou a maior dimensão da seção em tração (em mm), aplicável quando 
h<a. O resto das constantes tomam os valores:  

1,1
h0

k ; 0,1s ; 600a  :colada laminada madeira

1,3
h0

k ; 0,2s ; 150a  :maciça madeira

===

===

 

Fator de ação partilhada (kc) 

Pode modificar os valores de fm,k , fc,0,k e ft,0,k da madeira maciça com um valor kc = 1,1 que tenha em 

conta a possível redistribuição de ações entre elementos, no caso de não se realizar uma análise mais 
precisa. 

Coeficiente parcial de segurança (γM) 

Toma os valores 1,30 e 1,25 consoante se trate de madeira maciça ou madeira laminada colada.  

Em combinações acidentais toma o valor 1,0. 



Seções de madeira 

Seguindo os critérios de agrupamento estabelecidos no capítulo 11 – Seções, indicam-se a seguir às classes 
resistentes de madeira, suas propriedades e as séries disponíveis em . 
 

  

Importante 

 
No caso de utilizar o Assistente Automático de Perfis para criar ou modificar novos 
perfis de madeira (pressionando o botão Novo Perfil do menu Seções> 

Perfis>Perfis...) o peso do perfil, obtém-se através do valor do parâmetro 
Densidade (kg/m3) estabelecido na caixa Propriedades dessa função, que por 
defeito tem um valor de 500 kg/m3. 

  

 

 

Juntamente com o programa fornecem-se diferentes bases de perfis de madeira agrupada em 

ficheiros de extensão PRF. Existe um ficheiro denominado T12_INF.DOC no qual se especificam as 
características de cada grupo de perfis, bem como os dados de fabricantes destas séries. 

Os correspondentes à base de dados de perfis de madeira são os seguintes: 

Madeira laminada 

LAMI.PRF, LNOR.PRF, BILA.PRF, HUTR.PRF, HUTC.PRF, GLUL.PRF, PARM.PRF, PARI.PRF, TJIM.PRF, 
TJII.PRF, JSI.PRF e LPI.PRF 

Madeira maciça 

MAES.PRF, MAR.PRF, MM.PRF, MMKD.PRF, AIP1.PRF, AIP2.PRF, AIP3.PRF, AIA1.PRF, AIA2.PRF e 
AIA3.PRF 



 

Madeira micro-laminada 

KERS.PRF e KERT.PRF 

Comprovação de Seções de madeira 

A função Comprovar do menu Cálculo>Seções de madeira permite realizar a comprovação de seções das 

barras de madeira da estrutura. 

 

Uma vez finalizada a comprovação podem aparecer as seguintes mensagens: 

Mensagem Comprovação finalizada 

Descrição Não se detetou necessidade de modificar o pré-dimensionamento de nenhuma barra da 
estrutura, segundo as opções de comprovação definidas. 

Mensagem Seções Insuficientes. Solicite Erros 

Descrição Detetaram-se problemas com alguma barra da estrutura. É possível pedir uma listagem com 
os erros detetados e um gráfico com as barras que não cumprem 

O botão Cancelar permite deter a comprovação indicada. 

Listagem e Gráfico de Erros 

Quando alguma barra da estrutura não cumpre, é possível solicitar dois tipos de saídas de resultados: 

Listagem Erros  Visualizam-se as barras que não cumprem e uma mensagem relativa ao erro detetado. 
Exibe-se o nome do perfil que seria necessário atribuir, dentro da mesma série de perfis, 
para suportar as tensões calculadas. Caso não exista nenhum perfil dentro da série, que 
cumpra com as capacidades resistentes requeridas, representam-se os caracteres **** 
a invalidar a série. 



Gráfico Erros  Visualizam-se as barras que não cumprem, em cor vermelha para a sua representação. 
Representa-se o nome do perfil que seria necessário atribuir, dentro da mesma série de 
perfis, para suportar as tensões calculadas. Se não existe nenhum perfil dentro da série, 
que cumpra com as capacidades resistentes requeridas junto à seção da barra 
representam-se os caracteres ****. 

Tanto a listagem como o gráfico de erros conservam os seus dados enquanto não se realize um novo 
cálculo de esforços ou comprovação de seções. É ainda possível, caso se modifique o pré-dimensionamento 
de uma barra, eliminar-se essa barra da listagem e do gráfico. Desta forma, na listagem e gráfico de erros 

permanecem apenas as barras erróneas que fiquem por modificar.  

A função Cálculo>Seções de madeira>Listagem de erros permite obter a relação de barras, vigas, pilares 
e diagonais, que apresentam problemas de dimensionamento, tanto em estado limite último como em 
estado limite de serviço. 

 

Através dos ícones situados na caixa pode-se aceder às seguintes funções:  

■ Impressão de toda a listagem pela impressora pré-determinada em Ficheiro>Impressora…. 

■ Atribuição de novo pré-dimensionamento às barras selecionadas na caixa de diálogo. Permite-
se a seleção de várias barras simultaneamente.  

■ Representação no monitor das barras selecionadas na caixa. Permite-se selecionar várias 
barras simultaneamente.  

As barras, vigas ou diagonais, que apresentam problemas de flecha e/ou fissuração excessiva também são 
apresentadas nesta caixa de erros e também se representam graficamente na função …>Gráfico de Erros. 

Subir Seções e Otimizar Seções 

Se uma barra apresenta problemas de resistência por ter uma tensão superior à admissível pelo material, 

o programa realiza uma pesquisa automática, no momento da comprovação, para encontrar um perfil 
superior, dentro da mesma série. 

Caso não seja possível encontrar um perfil com as capacidades requeridas na série da barra, o programa 
exibe e assinala ou exibe os caracteres **** em Gráfico Erros ou na Listagem Erros. O utilizador deve 
decidir a nova série de perfis a utilizar. 

A função Subir Seções do menu Cálculo>Seções de madeira efetua alterações no pré-dimensionamento 
da estrutura. Ao realizar variações no pré-dimensionamento das barras da estrutura, perdem-se todos os 
resultados de cálculo de esforços, sendo necessário recalcular. Caso se queiram guardar os resultados 
anteriores, existe a possibilidade de fechar a estrutura atual e abrir uma cópia da mesma, para realizar 
modificações sobre ela. 



 

Estas funções têm em conta os conjuntos de barras que se tenham definido na estrutura. Quando se 
executa alguma destas funções, o programa atribui um novo pré-dimensionamento às barras sendo, no 
caso da função Subir Seções, uma seção mais resistente e, no caso de Otimizar Seções, uma seção melhor 
otimizada. Depois deste processo, o programa considera os conjuntos definidos para modificar o pré-
dimensionamento em função das alterações produzidas nas barras do conjunto tendo em vista considerar 
um pré-dimensionamento mais ajustado e que seja válido. 

Otimizar 

A função Otimizar do menu Cálculo>Seções de madeira realiza uma otimização do pré-dimensionamento 
da estrutura. Ao realizar variações no pré-dimensionamento das barras da estrutura, perdem-se todos os 
resultados de cálculo de esforços, sendo necessário recalcular. 

O processo de otimização realiza-se no momento da comprovação de seções. O programa procura dentro 
da série de perfis de cada barra, as que têm um fator de aproveitamento do material mais próximo da 
unidade. 

Listagem de comprovação da madeira 

A listagem de comprovação da madeira apresenta informação sobre o estado de tensões de cada barra. A 
função Resultados>Listagens>Seções de madeira, permite definir e/ou modificar vários parâmetros 
definidos na caixa Opções... do menu Resultados>Listagens. 

 

Existem duas opções de formato de listagem que permitem obter uma listagem em modo Completo ou 
Resumido. 



Listagem de comprovação completa 

A listagem completa para cada barra consta de uma primeira parte com a definição geométrica da seção, 
seguido dos valores do coeficiente de redução da resistência à compressão por encurvadura kc, esbeltezas 
e fatores de encurvadura nos planos Yp e Zp da barra.  

Para as barras horizontais, lista-se a flecha diferida e instantânea para a combinação de hipóteses mais 
desfavorável, em cm e em função do comprimento da barra. Os valores da flecha listam-se em uma linha 
do tipo Flecha Yp/Zp (-0.45,+0.1) / (-0.3, 0.05), onde se representam os valores positivos e negativos da 
projeção das flechas nos planos Yp e Zp da seção da barra sobre o eixo vertical Yg. Caso se pretenda 
obter o deslocamento de algum ponto interior de uma barra a forma mais adequada é introduzir nós 
interiores e verificar a listagem de deslocamentos destes nós. Para o cálculo da flecha instantânea não se 
tem em conta as ações definidas em hipóteses 0. 

Seguidamente listam-se as diferentes combinações com os valores dos esforços máximos de compressão, 
tração, momento torsor, momento fletor Yp, momento fletor Zp, transverso combinado e tensão composta 
maior. A última linha é relativa à maior tensão resultante e à mais desfavorável portanto condiciona a 
aceitação do pré-dimensionamento da barra.  

Estes valores representam, em cada linha, os esforços concomitantes (pertencentes à mesma combinação 
de hipóteses) com os esforços máximos citados. 

Seguidamente indica-se o aproveitamento máximo que possui a barra para cada um dos esforços máximos 
e para a maior tensão resultante. 

Finalmente indica-se o resultado da comprovação de encurvadura lateral caso se tenha solicitado essa 
comprovação. 

Listagem de comprovação completa, sob a ação do fogo 

Quando se tem ativada a opção de cálculo sob a ação do fogo, a listagem completa de comprovação inclui, 
além da informação indicada na listagem de comprovação normal, os dados relativos à comprovação sob 
a ação do fogo, entre os que destacamos as novas dimensões da seção carbonizada e as diferentes 
combinações com os valores dos esforços máximos de compressão, tração, momento torsor, momento 
fletor Yp, momento fletor Zp, transverso combinado e tensão composta maior para as novas dimensões 
da seção carbonizada. 



 

 

Listagem de comprovação resumida 

Nesta listagem exibe-se a barra, perfil, comprimento e coeficiente de aproveitamento. 

Nas listagens de comprovação de barras de aço (Resultados > Listagens > Perfis metálicos > 

Comprovação Aço) e madeira (Resultados > Listagens > Seções de Madeira > Comprovação Madeira), o 
nome das barras definido através da função Dar nome… ou Nome Pilar Autom… do menu Geometria > 

Barras. 

A janela de listagens no ecrã, pode redimensionar-se apenas utilizando o rato sobre o bordo superior: 

 



Listagem de flechas 

Com a função Flechas do menu Resultados>Listagens>Seções de madeira obtêm-se os valores 
correspondentes às flechas instantâneas e diferidas de cada barra comparados com a flecha ativa em cada 
caso, seguindo a descrição que se explica na listagem de comprovação completa. 

Gráfico de tensões em madeira 

Obtém-se um gráfico com códigos de cor correspondente às tensões das barras de madeira. O programa 
representa o aproveitamento da seção atribuindo uma cor em função do valor obtido. 

Para obter o gráfico de tensões em barras de madeira deve-se selecionar a função 
Resultados>Gráficos>Tensões madeira, depois de ter calculado e comprovado a estrutura. Se o 
coeficiente de aproveitamento da barra é inferior a 100% a barra cumpre, desenhando-se a zona que 
cumpre em tons azuis. Quanto mais próximo estiver esse coeficiente do valor 100% a cor é de um tom 
azul mais celeste, sendo azul escuro caso se aproxime do valor 0%. 

 

No caso do coeficiente de aproveitamento ser maior que 100%, a barra não cumpre e portanto desenham-
se as seções em tons amarelo–vermelho, para que quanto mais próximo esteja o valor dos 100% o tom 
será de cor mais amarela, e quanto mais afastada dos 100% mais vermelha estará. 

Opções de comprovação 

O menu Cálculo>Seções de madeira>Opções apresenta as seguintes funções: 

 



 

 

 

Função Descrição 

Gerais...  Chama a caixa de opções de comprovação de madeira, que permite a introdução e/ou 
modificação das diferentes opções que se utilizam na comprovação das seções das barras 
de madeira da estrutura. 

Atribuir...  Permite definir opções de comprovação particulares para uma parte das barras. 

Modificar...  Permite modificar e/ou eliminar as opções de comprovação atribuídas com a função 
Atribuir.... 

Ver  Permite visualizar as opções de comprovação ativadas em uma determinada barra. 

Seguidamente explicam-se cada uma das opções de comprovação de seções de perfis metálicos. 

■ Intervalo de comprovação (cm). Define-se o intervalo ou separação entre duas seções 
paralelas dentro de uma barra, nas quais se realizará o cálculo da tensão de trabalho. 
Permitem-se valores entre 10 e 50 cm. Quanto mais pequeno é o valor, maior será o tempo 

empregue na comprovação. 

■ Classe de serviço. O sistema de classes de serviço está dirigido principalmente à atribuição 
dos valores resistentes e ao cálculo das deformações em função das condições ambientais 
existentes: S1 (estruturas sob cobertura), S2 (sob cobertura porém com ambiente húmido) e 
S3 (agressivo). 

■ Encurvadura lateral em vigas/diagonais. Permite ativar ou desativar esta comprovação em 
vigas e diagonais. 

■ ESBELTEZA: Limites. Neste grupo encontram-se as seguintes opções: 

Compressão e Tração. Definem-se as máximas esbeltezas admissíveis da barra, tanto frente a esforços 
de compressão como de tração. 



Subir Seção por Esbelteza. Caso se selecione esta opção, invalidam-se as barras que superem a 
limitação de esbelteza fixada na opção anterior, e escolherá uma nova seção, dentro da mesma série, 
que cumpra essa limitação ao utilizar a função Subir Seções. 

Fator de altura (kh). Modifica os valores resistentes de flexão e tração em função do tamanho da peça, 
permitindo um aumento da resistência para tamanhos. 

Fator de carga partilhada (kc). Permite ter em conta o aumento de resistência que possuem peças 
iguais e separadas a uma mesma distância, que se encontram unidas transversalmente por outra 
estrutura secundária que as trava e redistribui as ações. 

Opções de flecha  

Neste apartado indicam-se as opções relativas à deformação: 

■ Flecha a comprovar. Pode-se indicar a flecha máxima admissível, (relativa, absoluta ou uma 
combinada), em consolas ou em vãos, correspondentes à Flecha total ativa ou Flecha máxima 

por sobrecarga (instantânea), a partir da qual notificará, através da impressão de 

asteriscos na listagem completa de comprovação, o seu não cumprimento. 

Deformação por transverso. Pode-se ativar a consideração da deformação produzida pelo esforço 
transverso no cálculo da flecha. As tensões tangenciais derivadas dos esforços transversos, produzem 
deformações (flechas) adicionais às devidas à flexão pura estudadas geralmente pelos programas de 
cálculo de estruturas. O seu valor situa-se entre 10 a 20% da flecha devida à flexão, sendo maior em 
vigas curtas ou em I onde a área de corte é pequena relativamente à inércia. 

Subir seção por flecha. Caso se ative esta opção, o programa considera a máxima flecha admissível ao 

propor uma seção maior na função Subir Seção. 

■ Opções encurvadura. Este botão permite aceder às opções de encurvadura longitudinal das 
barras, tal como se explica mais adiante. Também é possível indicar se deseja realizar a 
comprovação da encurvadura lateral em vigas e diagonais. 

■ Efeitos 2ª ordem. Acede-se à caixa de ampliação de esforços para definir efeitos de segunda 
ordem. 

■ Fogo. Caixa correspondente às opções de comprovação da estabilidade estrutural dos 
elementos de madeira relativos ao fogo. 

Opções de encurvadura 

Na caixa de Opções de comprovação de barras de madeira existe um separador de Encurvadura que 
permite aceder a uma caixa de diálogo como a da figura com as seguintes opções: 



 

 

■ Tipos de barra. Neste grupo, existem os botões Vigas, Pilares, Diagonais e Todas, que 
permitem indicar a que tipos de barras se referem as opções dos restantes dados da caixa. 
Caso se selecione Todas, as opções que se modifiquem serão comuns para as vigas, os pilares 
e as diagonais. Portanto, poder-se-ão definir nesta caixa opções diferentes para vigas, 
diagonais e pilares. Caso se tenha utilizado a função Atribuir... ou Modificar..., para aceder às 
opções de encurvadura de um grupo de barras, é possível que nesse grupo não existam vigas 
ou pilares ou diagonais, pelo que as opções que se fixem para esses tipos de barra não terão 
utilidade. 

■ Plano Y Principal. Engloba as opções referentes à encurvadura segundo o plano formado pela 
barra e pelo seu eixo Y Principal (ou seja, paralelo à alma e à sua altura H). 

■ Plano Z Principal. Engloba as opções referentes à encurvadura segundo o plano formado pela 
barra e seu eixo Z Principal (ou seja, paralelo às suas abas e à sua largura B). 

■ Comprovar. Caso se desative esta opção não se realiza a comprovação à encurvadura nesse 
plano, mantendo-se a comprovação de resistência. 

■ Nós móveis. A estrutura considera-se de nós móveis para efeitos do cálculo do comprimento 
de encurvadura de cada barra. 

■ Nós fixos. A estrutura considera-se de nós fixos para efeitos do cálculo do comprimento de 
encurvadura de cada barra. 

■ Fixar β. O programa permite definir o fator de comprimento de encurvadura β de cada barra. 

Os valores válidos situam-se entre 0,10 e 10,0. 

Caso se desative a comprovação da encurvadura em um determinado eixo, considera-se que a sua 
esbelteza λ nesse eixo é zero, pelo que não se considera para efeitos de avaliação caso supere a 

esbelteza máxima especificada nas opções. 



■ Em toda a barra. A comprovação de encurvadura realiza-se em cada uma das seções do 
comprimento total da barra com o momento existente em cada uma delas. 

■ Combinação de esforços de 1ª Ordem  Permite definir os parâmetros de comprovação de 
encurvadura para as combinações calculadas em primeira Ordem. Por defeito a encurvadura 
considera-se Translacional (nós móveis). 

■ Combinação de esforços de 2ª Ordem Permite definir os parâmetros de comprovação de 
encurvadura para as combinações calculadas em segunda Ordem. Por defeito a encurvadura 
considera-se Intranslacional (nós fixos). 

■ Considerar as imperfeições locais (Imperfeições em arco) Permite indicar ao programa 
a consideração (no caso de ser selecionada) ou não das imperfeições locais. Só está disponível 
para as combinações de 2ª Ordem. 

As opções Comprovar a encurvadura>Em toda a barra e Comprovação da encurvadura>Na zona 0,4L 

central ativam-se apenas quando a regulamentação selecionada o permite, como é o caso da NBE-EA95. 

Ampliação 

É possível considerar os efeitos de 2ª ordem através do cálculo 2ª ordem real, ou de coeficientes de 
majoração das ações horizontais. Estes efeitos podem considerar-se de forma simultânea para efeitos de 
encurvadura. (Ver capítulo 12 - Efeitos de segunda ordem - Distorções horizontais). 

Opções de comprovação ao fogo 

Neste separador aparecem os parâmetros que se têm de indicar para realizar a comprovação da resistência 
ao fogo. 



 

 

■ Comprovar resistência ao fogo. Engloba as opções referentes à comprovação ao fogo. No 
caso de esta opção estar desativada, não se realiza a comprovação. 

■ Parâmetros. Dentro deste grupo encontram-se as opções que determinam o tipo de 
comprovação a realizar. 

■ Resistência ao fogo. É o tempo durante o qual um elemento construtivo submetido a uma 
curva de incêndio nominal deve manter uma capacidade resistente suficiente para suportar 
as ações de cálculo a que se veja submetido. 

■ Velocidade de carbonização. Esta variável permite modificar a velocidade de carbonização das 
seções consoante o tipo de madeira. 

■ Revestimento. Dentro deste grupo enquadram-se as opções correspondentes às resistências 
adicionais a ter em conta, devidas aos possíveis revestimentos de proteção. No caso desta 
opção se encontrar desativada não se terão em conta estas proteções adicionais. 

■ tch. Determina o tempo de atraso no começo da carbonização da seção devido ao efeito da 

proteção. 

■ tf. Parâmetro que estabelece o tempo correspondente à falha total e definitiva da proteção, 
momento no qual a seção de madeira se encontra totalmente exposta ao fogo. 

■ k2. Fator que multiplica a Velocidade de carbonização durante o período que decorre entre o 
começo da carbonização e a falha total do revestimento (tf-tch). 

■ Não expostas as faces superiores de vigas. Nesta casa pode-se indicar se as faces superiores 
das vigas de madeira se encontram expostas a ação do fogo ou não. No caso desta opção se 
encontrar ativada, considerar-se-ão essas faces como "não expostas". 



Opções de comprovação de barras curvas 

Neste separador aparecem os parâmetros que se têm de indicar para realizar a comprovação de barras 
curvas. 

 

É possível indicar que barras de madeira modeladas têm diretriz curva, nesse caso realiza-se uma 
comprovação adicional requerida pela regulamentação, para este tipo de barras. Na caixa de opções, 
definem-se os parâmetros necessários. 

Na caixa de diálogo da função Cálculo>Seções de Madeira>Opções>Gerais... aparece um novo separador 
de Barras curvas na qual se incluem as seguintes opções: 

Elemento Descrição 

Considerar Permite ativar a consideração de vigas de diretriz curva. 

Curva de seção constante Permite especificar a que barra se atribui a opção curva e de seção 
constante. Deve ter em conta que a barra fica muito penalizada se existirem 

momentos que estejam a resistir a esta curvatura, deve na medida do 
possível, tentar evitar os mesmos. 

Intradorso curvo Permite especificar a que barra se designa a opção de ser curva 
exclusivamente no seu intradorso. 

Espessura das lâminas Permite indicar a espessura das lâminas da madeira laminada em cm. 

Raio interior Permite definir em cm o raio de curvatura interior da barra. 

Incremento de altura Permite definir em cm o incremento de altura que se produz em vigas de 
intradorso curvo. 



 

Ângulo de abertura Permite definir o ângulo em graus da abertura ou ângulo que forma o lado 
superior da barra, com o lado inferior. 

Ltotal/Lcurva Permite especificar a relação existente entre o comprimento total da peça 
real de madeira (podendo esta ser formada por um conjunto de barras 
colineares) e o comprimento do tramo curvo da mesma. 

Posição de A Permite especificar em vigas com intradorso curvo, se o vértice superior se 
situa no nó inicial ou final da barra, sobre a qual se designa esta opção. 

Lado côncavo Permite especificar a posição do lado côncavo da barra em função da 
posição e sentido dos eixos principais da mesma. 

Opções particulares 

A forma de indicar a que parte da estrutura se pretende atribuir umas determinadas opções (que planta, 
pórtico ou barra) é idêntica à explicada na atribuição de opções de pré-dimensionamento, pelo que se 
remete para o apartado do capítulo 11 - Introdução de opções. 

Com a função Cálculo > Seções de Madeira > Opções > Atribuir…, pode definir um tipo de madeira 
diferente para qualquer planta, pórtico, conjunto, viga ou pilar da estrutura. 

 
Se não se selecionar o campo Utilizar este tipo de madeira…, mostra-se na caixa (apesar de desativados) 
a madeira atualmente selecionada em Cálculo > Materiais…. 

Tenha em conta que este separador Madeira apenas aparecem nas opções particulares de comprovação 
de seções de aço ou madeira, mas não nas opções gerais. 

Pode verificar em tipo de aço estrutural ou madeira que se utiliza para cada barra da estrutura nas 
seguintes listagens e relatórios do programa: 



■ Na listagem e relatório de dados de cálculo: 

o No capítulo Materiais da Estrutura, indica-se o aço estrutural e a madeira genéricos da 
estrutura. 

o Nas opções particulares de cálculo de seções de aço e madeira indica-se o tipo de aço estrutural 
ou madeira se este for diferente do material do resto da estrutura. 

■ Na listagem completa de comprovação de seções de aço ou madeira indica-se sempre o tipo 
de aço ou madeira que se utilizou na comprovação. 

■ Na listagem e relatório de medição da estrutura, descreve-se a medição por cada tipo de aço 

estrutural ou madeira diferente, presente na estrutura. 

Na tabela de fabricação indica-se o material de cada barra de aço estrutural ou de madeira. 

Retocar resultados de encurvadura 

A função Cálculo>Seções de madeira>Retocar encurvadura permite modificar os valores que intervêm na 
comprovação à encurvadura longitudinal de uma barra, para calcular o novo coeficiente de encurvadura ß 
e o novo aproveitamento da barra. torna-se necessário distinguir entre os parâmetros a aplicar de 1ª 
Ordem e de 2ª Ordem. Portanto duplicam-se os campos de definição do coeficiente β para poder ter em 
conta estes dois tipos de cálculo. O resto da caixa de diálogo não se modifica e os valores da zona direita 
(Resultados) correspondem à combinação péssima quer seja de 1ª Ordem ou de 2ª Ordem. 
Quando não se tenha calculado nenhuma combinação de 1ª ou 2ª Ordem, os campos de β correspondentes 
aparecem inativas. 

 

Podem-se modificar os seguintes valores: 

■ Comprimento da barra. Existem casos nos quais o comprimento a considerar para efeitos de 
encurvadura NÃO coincide com o comprimento introduzido no programa. Em casos como 
barras divididas por nós interiores, por exemplo, deve-se considerar como comprimento da 
barra a soma dos comprimentos de todas as divisões. Na listagem completa de comprovação 
de aço aparecem tanto o comprimento real como a aqui modificada.  

■ Seção original. Neste quadro podem-se definir os coeficientes de encurvadura da seção inicial 
da barra de madeira. 



 

■ Seção carbonizada. Dentro deste quadro calculam-se os coeficientes de encurvadura 
correspondentes à seção carbonizada da barra de madeira. 

■ Fator de encurvadura ßy/ßz 1ªordem e 2ªordem. Os coeficientes de encurvadura calculam-
se em função da relação de rigidez das barras que incidem em ambos os extremos da barra, 
tendo em conta a hipótese de encurvadura introduzida pelo utilizador (nós móveis ou nós 
fixos). Os coeficientes de encurvadura multiplicam o comprimento da barra para obter o 
comprimento de encurvadura em cada plano. 

Ao modificar estes três dados, obtêm-se os seguintes resultados (há que ter em conta que se nas 

opções de comprovação desativar a comprovação de encurvadura, o retoque realizado NÃO afetará a 
tensão de trabalho). 

■ Esbeltezas em eixos Y/Z. A esbelteza em cada plano principal da barra obtém-se como 
quociente entre o comprimento de encurvadura, anteriormente modificado, e o raio de giração 
da seção (ßy e λy correspondem à encurvadura no plano Yp, que nas séries fornecidas 

corresponde ao plano da alma). 

■ Coeficiente kc. Fator de minoração da resistência de cálculo à compressão por efeito da 
encurvadura em flexo-compressão. 

■ Coeficiente Fator. Fator de aproveitamento da seção. 

■ Coeficiente Fator-lat. Fator de aproveitamento da seção na situação mais desfavorável de 
derrube lateral. 

Ao entrar na função, na caixa de diálogo indicam-se os valores da comprovação de seções, ou do último 
retoque que se tenha realizado. Caso se volte a solicitar a comprovação de seções, perdem-se todos os 
retoques realizados. 

 

A caixa apresenta três botões de operação: 

Calcular...  Ao pressionar, recalculam-se todos os valores com os dados existentes na parte esquerda 
da caixa (comprimento, ßy e ßz). 



Defeito  Quando se pressiona este botão, todos os valores regressam aos existentes anteriormente 
(os valores do último retoque). 

Comprovar  Ao pressionar, todos os valores são recalculados com os dados reais da barra (valores 
anteriores a qualquer retoque). 

Pressionando o botão Sim aceitam-se como válidos os retoques realizados. Esses retoques refletem-se nas 
listagens de comprovação. 
 

  

Importante 

 
O programa NÃO realiza nenhuma comprovação acerca dos valores do comprimento 
e de ß modificados. O utilizador deve decidir a adequação dos retoques que propõe. 

  

Materiais: Madeira 

Através da função Cálculo>Materiais é possível indicar o tipo de madeira a utilizar. 

 

Ao selecionar um tipo de madeira e uma classe resistente dentro desse tipo, à sua direita aparecem os 
seus valores característicos. 

Entre os tipos de madeira existentes, é possível indicar um tipo de madeira com quaisquer características. 
Para esse efeito, selecione como tipo de madeira OUTROS e indique os valores característicos pretendidos. 

Esta caixa permite igualmente fixar o coeficiente de segurança a aplicar à madeira. 



 

Capítulo 28 

Paredes resistentes de Termoargila 
 

Âmbito de Aplicação 

O programa  realiza a comprovação das paredes resistentes de Termoargila existentes na 

estrutura segundo a regulamentação UNE-ENV 1996-1-1 EUROCÓDIGO 6: Projeto de estruturas de 

alvenarias. Parte 1-1: Regras gerais para edifícios. Regras para alvenarias e alvenaria armada, publicado 
por AENOR em 1995. Em Maio de 2002 publicou-se um esboço do Código Técnico da Edificação. 

Documento de Aplicação do Código. Segurança Estrutura. Estruturas de Alvenaria, que é uma transcrição 
quase literal do referido Eurocódigo e que substituirá a regulamentação NBE FL-90 atualmente vigente. 
Passaremos a referir-nos a estes documentos por EC-6 e CTE SE-F respectivamente. Estas paredes 
interatuam com o resto da estrutura do edifício. 

É possível comprovar a resistência das paredes que se definam através da comparação das tensões 
máximas de compressão e tração existentes com as admissíveis e calcular a armadura horizontal e/ou 
vertical se for necessário criando-se paredes alvenaria armada. 

As paredes poderão estar assentes em sapatas corridas, que também podem ser calculadas as suas 
dimensões e a sua armadura, definido a condição de apoio exterior mais adequada a cada caso, quer seja 
apoio simples ou elástico, articulação ou encastramento. 

As paredes consideradas devem ser sempre verticais, de espessura constante em cada um dos seus troços 
que se possam dividir e de lados com forma retângular. Poderão conter aberturas retângulares no seu 
interior. 

São permitidas paredes em qualquer direção, com bordo superior não horizontal e às quais podem 
concorrer lajes não necessariamente horizontais. As paredes resistentes com diretriz curva, podem 
modelar-se poligonizando a mesma.  

A resistência a esforços horizontais é estabelecida da rigidez relativa de todos os elementos estruturais 
existentes (paredes em qualquer direção, pilares).  

O programa permite o cálculo das seguintes tipologias de alvenaria com armaduras: 

■ Alvenaria armada de Termoargila com armaduras horizontais (junta) e/ou armaduras verticais 
entre peças especiais (travessa), embebidas na argamassa. A armadura considera-se não 
confinada. 

■ Lintéis de betão armado sobre peças especiais de Termoargila (como cofragem perdida). 
Neste caso, a armadura considera-se confinada. 



■ Alvenaria confinada entre pilares e vigas de betão armado. 

Do ponto de vista da sua função estrutural, estas paredes transmitem as ações gravíticas à fundação e 
proporcionam rigidez ao edifício frente a ações horizontais (vento e sismo fundamentalmente), 
especialmente no seu próprio plano. 

Ficam fora do âmbito de aplicação as paredes duplas (paredes compostas por duas paredes de uma folha 
paralelas amarradas por ganchos) e as paredes duplas (paredes compostos por duas folhas paralelas do 
mesmo ou de diferentes materiais com uma junta contínua disposta entre elas no interior da parede). As 
paredes de enchimento ao revestir exteriormente a estrutura que não contribuam para a sua resistência, 

não devem introduzir-se no modelo, assim como as paredes divisórias. 

Podem introduzir-se várias paredes adjacentes entre si, no mesmo plano ou em diferentes planos verticais, 
com diferentes espessuras a diferentes alturas. 

Podem existir barras no interior das paredes resistentes, sejam vigas, pilares ou diagonais, sempre com a 
condição de que se incluam totalmente dentro da parede. Na interseção de uma parede e uma laje 
fungiforme aligeirada ou laje maciça ou no apoio de uma parede numa laje de fundação, deverá existir 
uma viga ou ficha pré-determinada com a ficha pretendida, de igual modo como no caso de união com 
muros de cave. 

Apesar de não ser habitual considerar uma condição de apoio na cota inferior das paredes, pode definir-
se qualquer condição de apoio ou mola nos 6 eixos gerais, em qualquer dos quatro lados de cada parede, 
com as seguintes limitações: 

■ Não se poderá definir uma condição vertical de apoio no lado inferior da parede se a parede 
estiver situada sobre outra. 

■ Se a parede não está apoiada noutra parede ou numa laje de fundação, deverá ter uma 

condição vertical de apoio ou restrição no lado inferior. 

■ Se coincidir o lado de uma parede e uma viga de laje, não se poderá atribuir condições de 
apoio ou mola na viga de laje: a condição deverá atribuir-se ao lado da parede resistente. 
Como caso particular, no apoio de uma parede resistente numa laje de fundação (que 
necessariamente deve introduzir-se uma viga de laje, como se indicou anteriormente), não 
será necessário indicar nenhum tipo de condição de apoio ou mola à parede ou à viga de laje: 
aplica-se a condição de mola da laje de fundação. 

Definições 

■ Parede resistente de Termoargila 

Uma parede resistente de Termoargila está constituída por um lado inferior horizontal, um lado superior 
que pode ser horizontal ou inclinado e dois verticais. Podem definir-se paredes em qualquer posição 
da planta, isolados ou com interseção com outras paredes, formando qualquer ângulo. É possível definir 
e modificar o tamanho da discretização das paredes definidas. Todas as paredes resistentes incluídas 
no mesmo plano vertical se agrupar-se-ão em planos verticais e devem ter os mesmos valores de 
discretização. 

Em paredes resistentes de Termoargila que numa zona contenha várias plantas, poderá dividir-se em 
diferentes zonas ou alturas dentro das quais são permitidas diferentes espessuras ou características, 
sendo cada uma destas zonas uma parede independente. 

Quando tiver que definir uma parede em várias plantas da estrutura, poderá introduzir uma única 
parede desde a cota inferior ou base até à cota superior ou coroamento com uma única espessura ou 
poderá introduzir diferentes paredes em cada uma das alturas, podendo ter em cada altura diferentes 



 

espessuras e características. Esta última solução será mais económica por calcular a armadura 
necessária de cada parede com os esforços que se produzem em cada troço. 

■ Alvenaria armada 

Alvenaria onde se colocam barras ou malhas, geralmente de aço, embebidas na argamassa ou betão, 
de modo a que todos os materiais trabalhem em conjunto. 

■ Armadura de junta 

Armadura preparada para sua colocação em juntas. Recomenda-se a utilização de aços inoxidáveis 
para armar, aços galvanizados ou com proteções equivalentes (por exemplo, com resinas epóxi). 

■ Armadura de travessa 

Armadura preparada para sua colocação vertical. Recomenda-se a utilização de aços inoxidáveis para 
armar, aços galvanizados ou com proteções equivalentes (por exemplo, com resinas epóxi). 

■ Sapata de parede resistente 

Na cota de fundação de cada parede resistente deve definir-se uma sapata contínua, cujo 
dimensionamento e cálculo se inclui no módulo . A sapata pode ter a mesma dimensão 

longitudinal que a parede ou pode ter dois vãos à direita e esquerda, com a finalidade de ter mais área 
resistente para compensar as tensões produzidas nos bordos da mesma. 

■ Eixos de uma parede resistente 

Uma parede resistente tem eixos locais onde se expressam ou referem diferentes grandezas: os 
posicionamentos da sua seção, as armaduras, as ações de pressão de terrenos ou fluidos. O eixo X 
define a direção longitudinal da parede sendo o seu sentido positivo dependente da posição na planta; 
o eixo Y é sempre vertical e o eixo Z é o que forma um sistema dextrogiro com os dois anteriores. O 
eixo Z é importante para a localização das armaduras da parede pois é a face correspondente, já que 

as armaduras são referidas sempre à face Z, no sentido positivo do eixo Z+ e a face Z- no sentido 
negativo. Na introdução de ações de pressão de terrenos e fluidos, define-se igualmente a face Z+ ou 
Z- onde se aplica a ação. 

■ Aberturas 

Dentro duma parede podem incluir-se aberturas de forma retângular, podendo existir janelas ou portas. 
Podem modificar-se os lados das aberturas posteriormente à sua definição, com as mesmas funções 
de modificação dos lados da parede. 

■ Discretização 

Para todas as paredes contidas no mesmo plano, quer sejam paredes com diferentes alturas ou em 
diferentes situações em planta, podem definir-se valores que determinam o tamanho dos elementos a 
utilizar na sua modelação. Os valores definem a dimensão horizontal e vertical dos elementos, sendo 
o valor por defeito de 50 cm. 

■ Elemento 

Cada uma das paredes modela-se através de elementos tridimensionais de forma retângular, com 
quatro nodos, um em cada vértice.  

■ Nodo 

Em cada um dos vértices de cada elemento finito define-se um nodo. Depois do cálculo, podem obter-
se os deslocamentos nos nodos e nos nós, assim como as tensões em cada um deles. 

Funções de Geometria 

Dentro do menu Geometria>Paredes Resistentes encontram-se as funções necessárias para a modelação 
de paredes resistentes de Termoargila 



 

Introdução e modificação de paredes resistentes de 
Termoargila 

Através da função Geometria>Paredes Resistentes>Introduzir… realiza-se a introdução de paredes 
resistentes de Termoargila. As paredes devem ser necessariamente verticais, com os seus lados igualmente 
verticais e paralelos ao eixo Yg. As paredes podem ter qualquer orientação em planta, não tendo de ser 
necessariamente paralelos aos eixos gerais Xg ou Zg.  

A definição de novas paredes pode realizar-se de diferentes formas: 

■ Definição em planta com um plano horizontal ativado 

Selecionam-se os dois pontos extremos da parede, que pode coincidir com nós já existentes ou pontos 
de um ficheiro de desenho DWG, DXF, através da utilização do botão esquerdo do rato ou podem 
utilizar-se pontos da malha, para o que se utilizará o botão direito do rato. Uma vez definidos estes 
dois pontos, aparece a caixa de introdução e/ou modificação de paredes resistentes. 

■ Definição em alçado com um plano vertical ativado 

A definição é similar ao ponto anterior, podendo neste caso selecionar 3 pontos. Dois deles definirão a 
dimensão longitudinal da parede e um terceiro ponto a altura.  

■ Definição em três dimensões, sem planos ativados 

A definição realiza-se através da seleção de três nós já existentes, que definam as extensões horizontais 
e verticais da parede. 

Uma vez finalizada a definição da parede, aparece uma caixa de diálogo onde se devem introduzir os 
seguintes dados: 



 

 

Opção Descrição 

Nome/Nível  No campo Nome define-se um conjunto máximo de 8 caracteres alfanuméricos que 
identificam a parede. No campo nível pode definir um número, entre –9 e 99 que se 
utiliza para adicionar ao nome da parede quando se divida automaticamente em 
várias alturas. Por exemplo, se definir uma parede de 4 alturas com um nome igual 
a MA e o número definido no campo Nível igual 0, o programa criará 
automaticamente 4 paredes com os nomes: MA0, MA1, MA2 e MA3. Se definir como 
nível o valor -2, as 4 paredes criadas chamar-se-iam: MA-2, MA-1, MA0 e MA1. 

Posicionamento Esta opção permite definir o tipo de posicionamento da parede em relação ao plano 
onde está definida. Os tipos de posicionamento permitidos nesta caixa são Centrado, 
Interior segundo o sentido negativo do eixo Z da parede (Z-) ou Exterior segundo o 
sentido positivo do eixo Z (Z+). Com a função Geometria>Paredes 

Resistentes>Posicionamento da Parede…, podem definir-se os posicionamentos a 
uma determinada distância tanto das faces da parede como do seu eixo. 

Cota Superior Representa a altura da parte superior da parede, em centímetros segundo os eixos 
gerais. No caso de ter definido a parede em alçado ou em três dimensões, representa 
a altura definida; no caso de ter definido a parede em planta o campo aparece em 
branco. 

Cota Inferior Representa a cota do ponto inferior dos utilizados para a definição da parede, em 

centímetros e segundo os eixos gerais. Podem utilizar-se cotas positivas ou negativas. 
No grupo Cota Inferior define-se a condição de apoio do lado inferior da parede. 
Neste caso ao tratar-se de uma parede que se apoia sobre uma sapata de fundação 
é necessário definir a condição de apoio, quer seja articulada, encastrada ou com 
molas, com os mesmos critérios da definição de apoios para nós. No caso da parede 
se apoiar numa laje de fundação definida com -9, não é necessário definir na 

parede nenhum tipo de condição de apoio, como acontece com qualquer nó. 

Sapata Neste grupo de opções seleciona-se a existência ou não de sapata no lado de cota 
inferior da parede, assim como o posicionamento da sapata, entre as opções 
Centrado, Exterior ou Interior, com o mesmo critério que o crescimento da parede. 
Através da função Geometria>Paredes Resistentes>Posicionamento da Sapata…, 



pode definir posicionamentos a uma determinada distância tanto das faces da parede 
como do seu eixo em relação ao plano de definição da parede. Através do botão 
Dimensões acede-se à caixa de diálogo onde se especificam os valores da Altura, 
Largura, Vão X+ e Vão X-, em centímetros da sapata da parede. Os campos Altura 

e Largura fazem referência a dimensões mínimas da sapata, nunca dando o cálculo 
por isso resultados de dimensões menores que as especificadas. Os valores de Vão 

X+ e Vão X- permitem definir dimensões da sapata à direita e esquerda da parede; 
aumentar o tamanho da sapata nestes pontos permite diminuir as tensões do terreno 
nos bordos da sapata, determinando-se uma sapata de dimensiones inferiores. 

Propriedades  Este botão permite aceder à caixa de diálogo de definição das propriedades de cada 
parede.  

Propriedades de paredes Termoargila 

 

Opção Descrição 

Parede No encabeçamento da caixa de diálogo aparece o nome da parede que se 
esteja a especificar as propriedades. 

Material Pode selecionar diferentes materiais para as paredes: Betão, Tijolo, Pedra 

Granítica, Pedra Arenisca, Blocos de Betão e Outros fazem referência às 
paredes resistentes do módulo  (veja-se o capítulo correspondente 

do manual) Blocos de Termoargila permite definir paredes deste material 
( ). Para cada material selecionado especificam-se por defeito 



 

valores para as variáveis de resistência e densidade, podendo estas ser 
modificadas pelo utilizador. 

Considerar o peso próprio Se ativar a opção o programa considerará o peso próprio da parede como 
uma carga permanente na hipótese 0. O peso próprio calcula-se a partir dos 
valores da espessura e da densidade definidos nos campos correspondentes 
desta caixa de diálogo.  

Peça base Se selecionar como material Peças de Termoargila, permite aceder à 
listagem de peças base existentes na base de dados para selecionar uma 

delas, a partir da qual definirá a espessura da parede. 

Espessura Indica a espessura da parede. Define-se de forma automática em função da 
peça selecionada na opção Peça base. 

Densidade Permite definir a densidade do material.   

Módulo de Young Poderá especificar-se um valor qualquer, apesar do programa propor como 
valor por defeito 1000 fk,v, tal como estabelece o capítulo 3.8.1 do EC-6.  

Coeficiente de Poisson Poderá especificar-se um valor qualquer, apesar de inicialmente ser de 0,25, 
tal como estabelece o capítulo 3.8.3 do EC-6. 

Fator de rigidez plana horizontal  

 Este fator, deve estar nos limites 0.01 a 2.00, permite modificar a rigidez 
horizontal da parede no seu comportamento à tensão plana. Desta forma 
podem modelar-se materiais que não são isotrópicos, cuja resistência a 
esforços verticais é maior que aos esforços horizontais no seu plano, para isso 
deverá introduzir um valor menor que a unidade. Permite, por exemplo, 
controlar a diferente deformabilidade da parede na direção paralela e 
perpendicular das juntas. 

Fator de rigidez a flexão  Este fator, que deve estar nos limites 0.01 a 2.00, permite modificar a rigidez 
à flexão da parede resistente no seu comportamento à flexão de placa. Desta 
forma podem modelar-se materiais que não são isotrópicos, cuja resistência 
à tração é muito pequena em relação à resistência à compressão, pelo que a 
sua rigidez a flexão é também pequena, pelo que se introduzirá um valor 
menor que a unidade. Permite reduzir a rigidez a flexão da parede (por 
exemplo devido ao cálculo sismo resistente). 

Excentricidade mínima/espessura 

 Para cada parede pode indicar um valor mínimo de excentricidade a 
considerar, como fator da espessura da parede.  

Definir o Nº de lados verticais restringidos 

 Permite especificar, para cada parede, o número de lados em que existe uma 

restrição perpendicular ao seu plano, para considerar este efeito ao realizar 
as comprovações à encurvadura do mesmo do mesmo. 

É de Fachada Permite definir se a parede é de fachada. Impõe-se uma limitação do 
comprimento das paredes de fachada, de valor igual a 12 metros. 

Dentro do grupo Peças existem as seguintes opções: 

Categoria  Pode definir a Categoria em função do controlo de fabricação: I ou II. 
(Os produtos com selo AENOR consideram-se de categoria I). 

Res. à compressão vert. (fb,v) Resistência das peças à compressão, na direção perpendicular às 
juntas. 



Res. à compressão horiz.(fb, h) Resistência das peças a compressão, na direção paralela às juntas. 

■ Dentro do grupo Argamassa existem as seguintes opções: 

Tipo Poderá escolher entre: 

■ Argamassa ordinária. 

■ Argamassa de junta fina. Permite juntas de 1 a 3 mm. Não é 
habitual em peças de Termoargila. 

■ Argamassa ligeira (densidade entre 700 e 1500 kg/m3). 

■ Argamassa ligeira (densidade entre 600 e 700 kg/m3). 

Designação (resistência) Poderá selecionar a Resistência à compressão da argamassa (fm). 
a qual influi na resistência final da parede. 

■ Dentro do grupo Resistência da Parede existem as seguintes opções: 

compressão vertical (fk,v)  Resistência característica da parede à compressão, na direção 
perpendicular às juntas. 

compressão horizontal (fk,h) Resistência característica da parede à compressão, na direção 
paralela às juntas. 

corte puro (fvko)  Resistência ao corte puro. 

máxima ao transverso (fvk,máx) Máxima resistência da parede ao transverso. 

flexão no eixo X (fxk1)  Resistência à flexão na direção X principal da parede. 

flexão no eixo Y (fxk2)  Resistência à flexão na direção Y principal da parede. 

 Os valores das variáveis deste grupo calculam-se automaticamente 
se clicar no botão ... situado à direita do campo de especificação 
de material, em função dos dados introduzidos nos grupos Peças e 
Argamassa. 

Existe uma banda anti humidade no seu terço inferior  

 Pode-se indicar se a parede dispõe de uma banda anti humidade. 
Neste caso, o utilizador deve indicar um fator (menor que 1) que 
reduz a resistência ao transverso nessa zona da parede.  

O botão Capturar >> permite capturar as propriedades de uma parede resistente da estrutura. Uma vez 
pressionado o botão, o cursor toma a forma de conta-gotas, sendo possível selecionar qualquer parede 
existente na estrutura; as propriedades da parede selecionada, aparecem no caixa de diálogo e podem ser 
atribuídas aquela se estiver a criar ou a modificar nesse momento. 

Fatores que modificam a rigidez da Parede 

Existem três fatores que permitem modificar a rigidez da parede, segundo a direção do espaço em estudo. 
Isto permite considerar diferentes módulos de Young e/ou de Poisson em cada direção principal da parede 
(a horizontal, a vertical e a perpendicular á parede). 

■ Fator de rigidez plana horizontal. Este fator, que deve estar entre 0.01 a 2.00, permite 
modificar a rigidez horizontal da parede no seu comportamento á tensão plana. Desta forma 
pode modelar materiais que não são isotrópicos, cuja resistência aos esforços verticais é maior 
que aos esforços horizontais no seu plano, quando se introduz um valor menor que a unidade. 
Permite, por exemplo, controlar a diferente deformabilidade da alvenaria na direção paralela 



 

e perpendicular às juntas. Por defeito para paredes de tijolo ou Termoargila, aparece um valor 
de 0,3. 

■ Fatores de rigidez a flexão. Estes fatores, que devem estar entre 0.01 a 2.00, permitem 
modificar a rigidez á flexão da parede resistente, no seu comportamento á flexão plana 
independentemente para cada direção. Desta forma pode modelar materiais que não são 
isotrópicos, cuja resistência á tração é muito escassa em relação á resistência á compressão, 
a sua rigidez á flexão é também pequena, quando se introduz um valor menor que a unidade 
(no caso da parede contar com armadura de junta mas não de travessões, pode reduzir o 

fator de rigidez á flexão no eixo X, mas não no eixo Y, para ter em conta o aumento de 
resistência e rigidez que proporciona a armadura de junta). Permite também reduzir a rigidez 
á flexão da alvenaria (por exemplo devido ao cálculo sísmico). Por defeito para paredes de 
tijolo e Termoargila, aparece um valor de 0,3 em ambas direções. 

Ao definir as propriedades da parede, junto aos valores correspondentes a estes fatores de rigidez, 
existe um botão com um sinal de informação, que permite aceder a um assistente que propõem valores 
adequados destes fatores. 

Os valores propostos ficam nas características da fabricação (resistência á compressão e flexão da 
alvenaria em ambas as direções), como nas seguintes opções: 

 

Opção Descrição 

Armadura Pode definir se alvenaria possui ou não armadura horizontal de reforço (armadura 
de juntas) e/ou armadura vertical (travessões). A existência de armadura numa 
direção aumenta o fator de rigidez à flexão, no eixo perpendicular á direção da 
armadura. 

A parede suporta o impulso da terra 

 Pode indicar se a parede resiste aos impulsos de terreno. De acordo com EC-6, 
os impulsos do terreno devem transmitir-se por flexão segundo o eixo vertical 
(plano de rotura perpendicular às juntas), logo que ativar esta opção vai reduzi o 
fator de rigidez à flexão no eixo X. 

Paredes sobre elemento sujeito à flexão 

 Se a parede está suportada (numa viga ou em qualquer elemento que trabalhe 
fundamentalmente à flexão ou noutra parede que por sua vez também está 
suportada), convêm reduzir a rigidez plana horizontal, para evitar que a parede 
trabalhe como uma viga de grande altura e seja a parede que esteja ‘sujeita’ à 
viga em vez do inverso. 



Lados não travados 

Em geral convêm realizar uma conceção, em que as paredes da estrutura tenham tensões de trabalho 
similares ou seja, deve procurar que as paredes introduzidas que vão receber menos carga sejam de menor 
espessura que as mais solicitadas, para evitar problemas de esforços transversos na união entre ambos, 
já que as paredes mais carregadas descem arrastando no seu movimento as menos carregadas. 

Muitas vezes atendendo a outras condicionantes de conceção diferentes das estruturais, não é possível 
dispor de paredes com diferentes espessuras. Nestes casos, uma possível solução é não realizar o 
travamento tradicional entre paredes e utilizar um tipo de união (através de chaves ou outros elementos 
adequados), que permitam o movimento diferencial entre ambas. 

Tricalc permite o cálculo de uma estrutura com paredes cuja união permita determinados movimentos ou 
rotações relativas entre ambas, que a partir de agora consideraremos como paredes não travadas. Do 
ponto de vista matemático, isto consegue-se modificando a matriz de rigidez dos elementos da parede não 
travada adjacentes ao bordo em questão. 

Através da função Geometria>Paredes Resistentes>Lado Não Travado pode selecionar-se o lado da 
parede que se vai liberar de travamento, este lado passará a representar-se através de uma linha 
descontínua. Ao selecioná-lo, aparecerá a seguinte caixa onde vai definir exatamente que graus de 
liberdade se desejam liberar. 

  

As possibilidades são: 

Opção Descrição 

Txy (transverso de tensão plana) Esta opção permite não transmitir o esforço transverso de tensão 
plana e equivale a permitir o movimento vertical relativo entre ambas 
as paredes. 

Fx (Axial horizontal) Esta opção permite não transmitir esforços axiais horizontais e 
equivale a permitir o movimento horizontal relativo entre ambas as 
paredes. 

Mx (flexão segundo eixo horizontal) Esta opção permite não transmitir flexões segundo um eixo 

horizontal entre ambas as paredes. 

My (flexão segundo eixo vertical) Esta opção permite não transmitir flexões segundo um eixo vertical 
entre ambas as paredes e equivale a permitir a rotação relativa entre 
ambas as paredes, em relação a um eixo vertical. 

A listagem Informação de Paredes de Peças mostra para cada parede o número de lados livres e de 
travamento para a sua localização e a mensagem "Lados verticais de parede não travados com outras 

paredes".  

Nos planos de desenhos, os lados que tenham designada esta propriedade, aparecem representados com 
uma linha de símbolos, em função dos graus de liberdade: 

■ Se liberar Txy, o símbolo terá uma aspa. 



 

■ Se liberar Fx, o símbolo terá 2 linhas horizontais separadas. 

■ Se liberar Mx, o símbolo terá uma linha horizontal no meio. 

■ Se liberar My, o símbolo terá uma linha vertical no meio. 

Lado Superior com Junta Horizontal 

 permite o cálculo de uma estrutura com paredes, onde o lado superior não tenha união com o 

elemento estrutural coincidente com o seu lado superior, de maneira a que nessa união se permitam 
deslocamentos e rotações relativas entre ambos os elementos. Do ponto de vista matemático, isto 
consegue-se modificando a matriz de rigidez dos elementos da parede com lado superior com junta 
horizontal, adjacentes ao bordo em questão. 

Através da função Geometria>Paredes Resistentes>Lado Superior com Junta Horizontal, pode selecionar-
se o lado da parede onde se pretende liberar de travamento, esse lado passará a representar-se através 
de uma linha descontinua de cor azul celeste. 

Na listagem Informação de Paredes de Peças mostra-se para cada parede o número de lados livres e de 
travamento para a sua localização e a mensagem Lados superiores da parede com junta horizontal de 

movimento.  

Nos planos de desenhos os lados que tenham designada esta propriedade, aparecem representados com 
uma linha de símbolos constituídos pela união de uma cruz e uma aspa. 

Divisão de paredes Termoargila em altura 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Introduzir permite definir uma parede resistente entre duas 
cotas, a cota inferior e a cota superior. Quando entre estas duas cotas existem lajes, será necessário definir 
uma viga ou viga de laje na interseção da parede com cada laje, para que o programa modele corretamente 
a união com as lajes. Nestes casos pode ser mais conveniente a nível económico dividir a parede resistente 
em tantas paredes como alturas ou lajes tem a estrutura. Desta forma será possível atribuir diferentes 
espessuras para cada altura da parede e o programa comprovará ou calculará a armadura de cada altura 
segundo os esforços máximos de cada uma delas; definindo uma única parede em toda a altura a 
espessura deve de ser única e a armadura será a determinada para o ponto mais desfavorável. 

 

Utilizando a função Geometria>Paredes Resistentes>Introdução ou …>Modificação, existe a opção 
Alturas que permite dividir uma parede em diferentes alturas. Esta divisão pode fazer-se especificando o 
valor de cada uma das alturas ou no caso de que todas serem iguais especificando o número de alturas. 

 



Introdução de aberturas em paredes 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Introduzir Abertura permite definir aberturas dentro de 
paredes já definidas. As aberturas devem ser necessariamente retângulares. 

Para introduzir uma abertura é necessário primeiro definir um plano de trabalho vertical que contenha a 
parede, o mais fácil é utilizar a função Geometria>Plano>De Parede para definir como plano de trabalho 
o que contem a parede. Selecionar a parede clicando com o botão esquerdo do rato sobre a etiqueta do 
nome da parede e indicar dois pontos: o vértice superior esquerdo e inferior direito da abertura, utilizando 

a forma habitual, de selecionar nós existentes ou pontos de um ficheiro DWG, DXF ou pontos da malha. 

Eliminação de paredes resistentes e aberturas 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Eliminar elimina uma parede já definida, incluindo todas as 
aberturas que possa conter. 

Modificação de lados 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Modificar Lado modifica os lados de uma parede resistente. É 
necessário definir previamente um plano de trabalho vertical, utilizando a função Geometria>Plano>De 

Parede para definir como plano de trabalho que contenha a parede. Depois deve selecionar o lado a 
modificar e definir os pontos que definam o vetor de deslocamento do lado. Os lados resultantes são 

sempre paralelos aos existentes. 

Mover Vértice 

Com a função Geometria>Paredes Resistentes> Mover Vértices, pode deslocar os vértices das paredes 
resistentes. Se só deslocar um dos vértices pode criar paredes com o lado superior inclinado. 

Para mover o vértice seleciona-se o vértice a mover com o botão esquerdo do rato e indicar posteriormente 
através de 2 pontos cuja sua diferença de cotas corresponda ao deslocamento vertical pretendido para o 
vértice. 

Posicionamento das seções de paredes resistentes de 
Termoargila e sapatas 

As funções Geometria>Paredes Resistentes>Posicionamento da Parede… e Geometria>Paredes 

Resistentes>Posicionamento da Sapata… permitem modificar os posicionamentos das paredes e das suas 
sapatas. Podem definir posicionamentos centrados, exteriores e interiores. As opções do grupo 
Deslocamentos, À Face a: e Ao Eixo a: permitem definir a distância entre o eixo da seção da parede ou da 
sapata e o plano de definição da parede. 

A opção Igualar posicionamento na vertical permite que todos os troços em altura de uma parede 
resistente de Termoargila tenham o mesmo posicionamento. 



 

 

Funções de desenho 

A opção …>Desenhar Eixos ativa ou desativa o desenho dos eixos locais das paredes. 

A opção ...>Desenhar Modelação ativa ou desativa o desenho dos elementos finitos criados na modelação 
das paredes resistentes. É necessário que a parede esteja previamente modelada, seja por ter realizado o 
cálculo ou ter utilizado a função Cálculo>Esforços>Cálculo da Modelação. 

A opção …>Desenhar Número dos Nós desenha um número em cada um dos nós criados. Na listagem de 

deslocamentos identificam-se os valores obtidos com os números de cada nó.  

Modelação e discretização de paredes 

A função …>Discretização… permite modificar as dimensões dos elementos finitos que se utilizam para 
modelação das paredes. As dimensões devem ser iguais em cada um dos planos que contenham as 
paredes, mas podem ser diferentes entre cada plano. Por defeito o valor utilizado é de elementos finitos 
quadrados de 50x50cm. O utilizador decidirá em cada caso se é necessário aumentar ou diminuir o 
tamanho dos elementos utilizados. 

Quando se seleciona a função …>Discretização, mostra-se uma caixa de diálogo com todos os planos que 
têm definidas paredes. Quando selecionar um plano mostram-se para além das paredes definidas nesse 
plano e o valor da dimensão dos elementos na horizontal e na vertical, que se pretendam modificar. 

 



Introdução de vergas 

É possível definir vergas sobre o lado superior das aberturas que se tenham introduzido nas paredes 
resistentes de Termoargila através da função Geometria>Paredes Resistentes>Vergas. Para executar a 
função seleciona-se o lado sobre o que se deseja introduzir a verga e definem-se os parâmetros existentes 
na seguinte caixa de diálogo. 

 

Opção Descrição 

Nome Permite atribuir um nome à verga a introduzir 

Material Permite definir o material da verga a introduzir e procurar a seção do mesmo 

na base de peças. 

Dimensões exteriores (cm) Permite atribuir a largura e altura exteriores da peça verga. Se procurámos 
esta na base de peças, representam-se de forma automática os valores da 
mesma. 

Seção de betão (cm) Permite atribuir a largura e altura da seção interior de betão da peça verga. 
Se procurámos esta na base de peças, representam-se de forma automática 
os valores da mesma.  

Verificação da geometria de paredes resistentes de Termoargila 

Quando se executa a função Geometria>Verificar e existem paredes resistentes definidas, para além das 
verificações correspondentes a barras, nós e lajes, realizam-se as seguintes verificações correspondentes 
às paredes: 

Mensagem Parede com condição de apoio vertical no seu lado inferior. 

Descrição O referido lado está parcialmente sobreposta com outra parede do mesmo plano. É 
necessário evitar a sobreposição ou eliminar a condição de apoio. 

Mensagem Parede sem condição de apoio vertical no seu lado inferior. 

Descrição Se a parede não estiver apoiada noutra parede ou numa laje de fundação é necessário 
introduzir uma condição de apoio na parede. 

Mensagem Barras que cruzam ou estão parcialmente contidas em paredes resistentes.  

Descrição É necessário dividir as barras introduzindo um nó na interseção com o lado da parede. 

Mensagem Barras de inércia variável no interior de paredes resistentes.  

Descrição É necessário eliminar as barras de inércia variável ou introduzir uma seção constante. 



 

Mensagem Inexistência de ficha pré-definida na interseção da parede resistente e laje maciça, 
fungiforme aligeirada ou fundação. 

Descrição É necessário introduzir uma seção de ficha pré-determinada na união de uma laje fungiforme 
aligeirada, de laje maciça ou laje de fundação com cada parede.  

Mensagem Nós muito próximos a uma parede resistente mas fora do seu plano de definição. 

Descrição É necessário reposicionar estes nós colocando-os dentro da parede ou mais distantes. 

Mensagem Interseção entre paredes resistentes e muros de cave.  

Descrição É necessário evitar esta interseção. 

Mensagem Lado apoiado dentro de uma laje (grupo) 

Descrição É necessário eliminar qualquer condição de apoio no lado inferior de paredes situados sobre 
qualquer tipo de laje. 

Todos estes erros devem de ser solucionados já que impedem de continuar com o cálculo da estrutura. 

Modo Sólido 

A função Ajudas>Render>Sólido representa uma imagem sólida das paredes resistentes de Termoargila 
definidas, de forma integrada com os demais elementos da estrutura vigas, pilares, lajes, fundações…etc.  

Na função Ajudas>Render>Opções… é possível definir diferentes cores e texturas para cada um dos 
diferentes materiais atribuídos a barras e paredes: betão, aço, tijolo, pedra granítica, pedra arenisca, blocos 
de betão ou outros não especificados. 

A visualização em modo sólido das paredes resistentes pode realizar-se em conjunto de toda a estrutura 
ou dos elementos contidos num plano de trabalho. Quando uma parede resistente está definida com várias 
alturas é possível visualizar em cada plano de trabalho horizontal a parte da parede que nasce nesse plano, 
quer seja em modo sólido, em arame ou em ambos com a opção Desenhar modelo em modo arame. 
Quando uma parede está definida com uma única altura, pode visualizar-se a mesma quando se define 
como plano de trabalho da sua cota inferior. 

Bases de dados 

Base de dados de peças e seções 

A peça principal concebida para criar as paredes denomina-se peça base. Comercialmente apresenta-se 
com umas medidas modulares de 30 cm de comprimento e 14 ou 19 cm de altura com várias espessuras 

sendo as mais usuais 14, 19, 24, 29 ou 34 cm. A espessura da peça coincide necessariamente com a da 
parede, para que a construção desta se faça com uma montagem simples, sobrepondo os blocos fiada a 
fiada. A junta vertical entre blocos consegue-se ao acoplar as peças através de nervuras macho-fêmea, 
não sendo necessária argamassa na sua colocação. 

O programa integra uma base de dados de peças base que pode ser consultada, modificada ou ampliada 
pelo utilizador. A referida base inclui diferentes peças complementares para a execução dos pontos 
singulares da obra de tijolo, assim como para realizar os ajustes dimensionais que sejam necessários para 
adequar-se às características formais de qualquer tipo de parede e suas possibilidades de modulação. 



 

A caixa de diálogo está estruturada em três partes: 

Na parte esquerda está estruturada através de uma hierarquia de árvore o conjunto das peças base a 

utilizar na configuração da parede. Cada peça base pode ter associado às suas dimensões diferentes tipos 
de peças necessárias para solucionar pontos específicos da parede (peças de esquina, peças de 
terminação, peças que contenham armadura vertical, vigas-vergas ou plaquetas). 

No centro aparece o conjunto de peças associado a cada tipo com um campo que permite ativar ou 
desativar a sua utilização na comprovação da parede. 

Na direita aparece uma representação da peça selecionada, assim como um conjunto de botões com o 
seguinte significado: 

Opção Descrição 

Nova peça base...  Permite aceder à caixa de diálogo onde se especifica a geometria da nova 
peça base. 

Eliminar peça base Permite eliminar a peça base que esteja selecionada. 

Propriedades da peça base  Permite visualizar as propriedades da peça base que esteja selecionada 
nesse momento. 

Nova peça...  Permite aceder à caixa de diálogo onde se especifica a geometria da nova 
peça que se criará dentro do tipo de peça selecionada.  

Eliminar peça Permite eliminar a peça que esteja selecionada. 

Ver peça... Permite visualizar as propriedades da peça que esteja selecionada. 



 

 

  

A geração de peças especiais requer a introdução de parâmetros de definição. De seguida especifica-se o 
significado dos mesmos: 

Opção Descrição 

Modelo  Neste campo mostra-se o nome da peça selecionada nesse momento. 

Ajuste vertical Permite definir se a peça é de ajuste vertical da parede; com o que a altura poderá 
ser diferente da referente à peça base, ativando-se a opção que permite definir este 

valor. 

Comprimento Médio Permite definir se a peça é de ajuste horizontal da parede; em que no campo 
Largura(b) mostra-se de forma automática a metade do comprimento especificado 
na peça base. 

Ajuste horizontal  Permite definir se a peça é de ajuste horizontal da parede; em que a altura poderá 
ser diferente da altura da peça base, ativando-se a opção que permite definir este 
valor. 

Canto curta  Permite atribuir de forma automática à peça, se o tipo de peça for de canto, umas 
dimensões modulares específicas que assegurem o travamento em fiadas pares e 
ímpares. 

Canto larga  Permite atribuir de forma automática à peça, se o tipo de peça for de canto, umas 
dimensões modulares específicas que assegurem o travamento em fiadas pares e 
ímpares. 

■ Dentro do grupo Dimensões existem as seguintes opções: 

Largura(b) Neste campo especifica-se a largura da peça em mm. 

Altura(h) Neste campo especifica-se a altura da peça em mm. 

Espessura(l)  Neste campo se especifica a espessura da peça em mm. 

■ Dentro do grupo Dentes existem as seguintes opções: 

Número Neste campo especifica-se o número de dentes da peça. 

Comp. (mm)(e) Neste campo especifica-se o comprimento dos dentes em mm. 

■ Dentro do grupo Ressaltos existem as seguintes opções: 



Largura (bh)  Para peças do tipo Travessa que albergam no seu interior armadura vertical neste 
campo especifica-se o comprimento dos dentes em mm. 

Altura (hh)  Para peças do tipo Travessa que albergam no seu interior armadura vertical neste 
campo especifica-se a altura da câmara em que se dispõe o betão em mm. 

Preço(€) Neste campo se especifica o preço de cada peça existente na base de dados. Este 
preço será utilizado para obter o orçamento de paredes resistentes de Termoargila 
a partir da função Resultados>Preparação Obra>Listagem Paredes Termoargila. 

Fabricante 

A base de dados de blocos de Termoargila (Seções e dados > Paredes de alvenaria > Blocos 

Termoargila…) foi organizada por fabricantes, do mesmo modo como já se organizava a base de dados 
de blocos de betão e de tijolos. 

Os dados de cada fabricante nestas três bases de dados são os mesmos. Neles se incorporou nesta versão: 

■ Um endereço de correio eletrónico (e-mail). 

■ A possibilidade de associar a cada fabricante um logotipo em formato BMP ou JPG. 

Para associar um logotipo a um fabricante, selecione, na caixa de propriedades do fabricante, o botão 
Procurar imagem, para selecionar um ficheiro nestes formatos. Após selecionar, o programa copiará o 
ficheiro para a pasta Bases de Dados. Tenha em consideração que se apagar, mover ou alterar o nome 
deste ficheiro, a imagem associada ao fabricante não se poderá mostrar. 

 
A informação do fabricante mostra-se, a partir desta versão, em: 

■ Relatórios de paredes de alvenaria. Neste caso só se indica o nome da empresa. 

■ Croquis. Nesta versão adiciona-se uma tabela de Propriedades de Paredes Resistentes, na 
qual aparece esta informação, tal como se indica no apartado de saídas de resultados. 

■ Medições e listagens de fabricação. 



 

Importação das bases de dados 

Na caixa de bases de dados destes tipos de peças (blocos de betão, peças de Termoargila e tijolos) aparece 
um novo botão Importar base de dados que permite adicionar na base de dados atual do programa 
ficheiros das peças que se selecionem. Se na mesma pasta que no ficheiro que se importa se encontram 
os ficheiros com as imagens associadas aos fabricantes e que se copiarão também estes ficheiros de 
imagens para a pasta onde estão as bases de dados do programa. 

Desta forma é possível incorporar blocos de betão, blocos de Termoargila ou tijolos criados por outros 

utilizadores (o próprio fabricante das peças) ou com versões anteriores do programa. 

Base de dados de Armaduras de Junta/Travessa 

O programa inclui uma base de dados de armaduras que pode ser consultada, modificada ou ampliada 
pelo utilizador. As armaduras incluídas na base de dados poderão ser utilizadas para reforçar a parede 
resistente de Termoargila tanto na horizontal como na vertical se for necessário. Podem ser formadas na 
base por varões circulares ou retângulares e os seus cordões podem ser simples ou duplos. 

De seguida explicam-se as funções necessárias para definir estas armaduras: 

 

Opção Descrição 

Modelo  Mostra o nome do modelo de armadura selecionada ou permite introduzir o nome de 

um novo modelo a gerar. 

 Através do botão Procurar... acede-se à base de dados de armaduras de 
Junta/Travessa. 

■ Dentro do grupo Dimensões existem as seguintes opções: 

Comprimento (L)  Neste campo especifica-se o comprimento total de fabricação da armadura em mm. 

Largura (b) Neste campo especifica-se a largura total de fabricação da armadura em mm. 
Medidas a faces exteriores do varão. 

Espessura (t)  Neste campo especifica-se a espessura máxima da armadura em mm. Medidas das 
faces exteriores dos varões quer seja para armaduras simples ou duplas. 



Passo (p)  Representa a distância entre soldaduras consecutivas das diagonais medidas em 
mm. 

Sobreposição Neste campo especifica-se o comprimento total de sobreposição das diferentes 
armaduras. (Este comprimento pode variar segundo a qualidade de aço, sendo os 
seus valores usuais 15 - 25 cm.) 

■ Dentro do grupo Cordões existem as seguintes opções: 

Varões Se estiver ativado especifica que os cordões serão executados por varões de aço. 

Retângulares  Se estiver ativado especifica que os cordões serão executados por varões 
retângulares de aço. 

Largura/diâmetro  Especifica o diâmetro do varão ou a largura da barra retângular dependendo do 
caso. 

Altura  Especifica o diâmetro do varão ou a altura das barras retângulares. 

Duplo Especifica se os cordões estão compostos por 1 ou 2 varões. 

■ Dentro do grupo Diagonais existem as seguintes opções: 

Varões Se estiver ativado especifica que as diagonais serão executados por varões de aço. 

Retângulares Se estiver ativado especifica que as diagonais serão executados por varões 
retângulares de aço. 

Largura/diâmetro  Especifica o diâmetro do varão ou a largura da barra retângular dependendo do 
caso. 

Altura Especifica o diâmetro do varão ou a altura das barras retângulares. 

■ Dentro do grupo Aço é possível indicar o tipo de aço a utilizar. Ao selecionar o tipo de aço à 
sua direita aparece a sua resistência característica no sistema de unidades selecionado. 

Para além dos tipos de aço utilizados nas diferentes regulamentações é possível indicar como tipo 
OUTROS e indicar a resistência característica desejada. Existem ainda as seguintes opções: 

Nervurado (alta aderência)  Se estiver ativada a armadura disposta será de aço nervurado. 

Proteção  Podem selecionar-se diferentes tipos de aço a utilizar (Carbono, 
Galvanizado, Inoxidável, epóxi). 

Preço Neste campo especifica-se o preço de cada armadura existente na base 
de dados. Este preço utiliza-se para obter o orçamento de Paredes de 
Termoargila, a partir da função Resultados>Fabricação>Listagem 

Paredes Termoargila. 

Apesar de no capítulo 5.2.4 de EC-6, o diâmetro mínimo das armaduras seja de 6 mm, o programa permitirá 
selecionar diâmetros de 5 mm como mínimo para a armadura longitudinal e de 4 mm para a transversal. 

Ações 

Ações em planos de paredes 

Nos planos que contenham paredes resistentes ou de Termoargila é possível introduzir todas as ações do 
tipo Em Planos existente no programa: ações superficiais, ações lineares, ações pontuais e ações do tipo 
momento, com qualquer vetor de Atuação.  



 

Ações de terreno e/ou fluidos 

Dentro do grupo de ação Em Planos que se acede através da função Ações>Definir… existe um tipo de 
ação denominado Terreno>Fluidos, Este tipo de ações aplica-se aos planos que contenham paredes e 
permite considerar o impulso de terras e de fluidos sobre a parede, seja na direção Z+ ou Z- ou seja, de 
fora para dentro ou de dentro para fora da parede. 

Na caixa de diálogo existem dois grupos de variáveis a definir, as pertencentes à definição da ação de 
impulso do terreno e as pertencentes ao impulso do fluido. 

Opção Descrição 

Pressão do Terreno Definição das variáveis que intervêm no cálculo de impulso do terreno: 
densidade seca, densidade húmida, densidade submersa, ângulo de atrito 
interno, ângulo de atrito parede-terreno, sobrecarga no coroamento do 
terreno e cota da rasante, sendo possível aceder à base de dados de 
terrenos do programa, para indicar as características do terreno que 
impulsiona. 

Impulso No efeito de cálculo do impulso na parede, pode indicar-se qual o tipo de 
impulso a considerar: impulso ativo, impulso passivo e impulso em repouso. 

É possível indicar um coeficiente de minoração do impulso passivo (válido 
para qualquer regulamentação). 

Pressão Hidrostática Define as variáveis que intervêm no cálculo do impulso de fluidos: densidade 
do fluido e cota da rasante. 

Face Carregada da Parede  Permite especificar se a face carregada é o tardoz ou intradorso da parede. 

Hipóteses Permite definir as hipóteses de Atuação da ação a introduzir. 

Ângulo de inclinação do Terreno 

Permite indicar o ângulo em graus, da inclinação do terreno, como se fazia 
em anteriores versões, em muros de cave-contenção. 

 



 

Ação do Sismo 

Quando se ativa o cálculo das ações sísmicas através de métodos dinâmicos, o programa calcula os modos 
de vibração e frequências naturais na forma especificada no manual. As ações sísmicas transformam-se 
em ações no plano em cada um dos nós de cada parede. 

A resistência a esforços horizontais é estabelecida pela rigidez relativa de todos os elementos estruturais 
existentes (paredes em qualquer direção, pilares). 

Ação do Vento 

É possível introduzir uma ação de vento diretamente sobre uma parede resistente. Será introduzida uma 
ação do tipo Vento podendo haver uma distribuição sobre a estrutura ou sobre a fachada de forma 
continua. 

Se selecionar a distribuição sobre a estrutura de forma contínua, bastará clicar sobre a etiqueta onde está 
definido o nome da parede, para que a ação fique introduzida sobre a superfície da mesma. Se existirem 
aberturas interiores, o programa não considera a superfície dos mesmos como superfície atuante do vento. 
O resultado é uma ação superficial distribuída na superfície atuante do vento, com vetor horizontal e nas 
hipóteses correspondentes ao vento. 

Para definir sobre a fachada de forma contínua será necessário introduzi-la como se fosse uma ação 
superficial, quer dizer, selecionando um perímetro e uma direção de distribuição. Neste caso o perímetro 
selecionado pode ser exterior às paredes. Não se descontará a superfície das aberturas, por isso, o 



 

programa realizará uma distribuição da ação de vento incluindo os bordos das mesmas, sobre as que se 
introduzirá uma ação linear. 

A resistência a esforços horizontais é estabelecida pela rigidez relativa de todos os elementos estruturais 
existentes (paredes em qualquer direção, pilares).  

Ações concentradas 

Através da função Cálculo>Paredes Resistentes>Ações Concentradas... é possível indicar em qualquer nó 

ou nodo de uma parede, com peritagem posterior à comprovação da parede, o tamanho da área carregada 
a considerar. Para isso selecionar-se-á o nó ou nodo da parede que se queira estudar e indicam-se as 
dimensões de apoio da ação, tanto a dimensão paralela ao comprimento da parede, como a dimensão 
perpendicular à mesma. A dimensão paralela à parede neste apoio não poderá definir-se como menor de 
100 mm. O programa entende que o valor da dimensão paralela à parede reparte em partes iguais à 
esquerda e direita da parede indicada. A dimensão perpendicular à parede poderá ser como máximo a 
espessura da mesma; se indicar uma dimensão de valor maior que a espessura da parede o programa 
ajusta automaticamente o valor da altura eficaz à espessura da parede. Se selecionar um nodo situado 
sobre uma das esquinas da parede, o programa entende que o valor da altura indicado não se pode dispor 
na sua totalidade, eliminando a parte de apoio que ficaria fora da parede, por tanto, tomando um valor de 
altura eficaz metade do valor indicado. 

 

Em lintéis a área carregada será calculada e comprovada automaticamente pelo programa. 

Para além de realizar a peritagem da parede e também da ação concentrada existente, o programa 
mostrará informação do axial solicitante à compressão ou axial resistente à compressão e as dimensões 
do apoio consideradas, indicando se a comprovação é correta ou não. 

 

Modelação, Cálculo de esforços e tensões 

O cálculo de esforços e tensões realizar-se-á através de cálculos elásticos lineares de primeira ordem 
utilizando métodos matriciais para a modelação de barras e o método dos elementos finitos para as paredes 
resistentes, que são os métodos utilizados pelo programa . 



Na regulamentação espanhola as combinações de ações realizam-se de acordo com DAC SE-F (de modo 
idêntico ao estabelecido na EHE e Eurocódigo 1). Os coeficientes parciais de segurança (de majoração) 
das ações (©G e ©Q), para E.L.U. serão selecionados livremente pelo utilizador. Os correspondentes a 

E.L.S. serão sempre a unidade. 

Na referida regulamentação o utilizador também poderá selecionar livremente os coeficientes de 
combinação (0, 1 e 2) correspondentes a cada tipo de sobrecargas. 

Por defeito no programa com a regulamentação espanhola estarão dispostos os coeficientes especificados 
na EHE para controlo de execução normal (©G = 1,50 e ©Q = 1,60), que são os mesmos aos indicados na 

D.N.A. espanhola do EC-2 (Documento Nacional de Aplicação para Espanha do Eurocódigo 2) para esse 
grau de controlo. De qualquer forma estes poderão ser modificados e selecionados livremente pelo 
utilizador (por exemplo ©G = 1,35 e ©Q = 1,50 que são os especificados no EC-6 e que equivalem aos 

especificados para grau de controlo intenso na EHE e a D.N.A. antes mencionado). 

As paredes resistentes modelam-se como elementos finitos tridimensionais de quatro vértices. Os outros 
tipos de elementos, quer sejam vigas, pilares, diagonais, lajes fungiformes aligeiradas, maciças e lajes de 
fundação modelam-se como elementos lineares do tipo barra. 

Informação mais detalhada sobre o tipo de elemento finito e método de cálculo encontra-se no capítulo 
25 deste Manual dedicado a Paredes Resistentes. 

Indeformabilidade das lajes horizontais no seu plano 

A opção de cálculo de esforços que permite considerar as lajes aligeiradas, fungiformes aligeiradas, maciças 
e lajes horizontais indeformáveis no seu plano, afeta também os nós e nodos das paredes resistentes 

situados nas referidas lajes. 

Convém recordar que uma parede submetida a ações verticais, devido ao seu módulo de deformação 
transversal (seu coeficiente de Poisson), tende a aumentar a sua dimensão horizontal. Na interseção da 
parede com uma laje horizontal impede-se este aumento devido a esta indeformabilidade de lajes no seu 
plano, aparecerão na referida interseção umas determinadas tensões de compressão horizontal na parede. 

Ao introduzir uma laje quer seja pela função Geometria > Laje Aligeirada-Cofragem perfilada > 

Introduzir... ou por Ações>Definir...>Em Barras>Superficial existem as seguintes opções: 

 

Opção Descrição 

Entrega em paredes resistentes 

 Pode não considerar esta entrega no cálculo de modo calcular a excentricidade da 
ação ou especificar uma distância de entrega especificando um valor em cm ou como 
uma percentagem da espessura da parede sobre a que apoia. 

Como consequência ao recalcular as ações transmitidas pela laje à parede, aparecem 
ações verticais, como momentos na interseção laje – parede (nas vigas de laje da 
viga de bordo). 

O programa permitirá definir esta excentricidade nos bordos da laje aligeirada 
apoiados em paredes de peças (tijolo, pedra, Termoargila, …), não sendo de aplicável 
no caso em que a laje esteja unida às paredes resistentes de betão armado. 



 

Considerar o encastramento entre laje e paredes resistentes 

É possível ter em conta no cálculo o momento de encastramento em função da rigidez 
da parede e da rigidez da laje. 

 O programa calculará os momentos de encastramento das vigotas das lajes 
aligeiradas nos encontros com as paredes de Termoargila (exteriores e interiores). 
Estes momentos apareceram como ações de momento em barra nas vigas de laje de 
ligação com a laje.  

Materiais de paredes resistentes de Termoargila 

A função Cálculo>Materiais unifica através de separadores, todas as opções de materiais. 

 

Os materiais a utilizar na armadura de muros resistentes de Termoargila podem-se definir em diferentes 
separadores.  

Dentro do separador Betão Armado na lista Aplicar a deve selecionar Dinteles/Enchimentos Paredes de Peças. 

No material de betão armado da caixa de diálogo da função, aparecem as seguintes opções aplicáveis a 
lintéis formados a partir de peças de blocos de betão: 

Opção Descrição 

Aplicar a  É necessário desdobrar a lista e selecionar por uma parte Dinteles/Enchimentos de 

Paredes de Peças, para especificar os materiais dos lintéis de betão e a armadura 
vertical de enchimento, caso esta se realize a partir de varões soltos e por outra parte 
para Sapata de Paredes Resistentes, especificar os materiais das sapatas das 
paredes. 

Betão Pode selecionar o tipo de betão a utilizar no enchimento de vergas. Ao selecionar o 
tipo de betão à sua direita aparece a sua resistência característica no sistema de 
unidades selecionado. 



 Para além dos tipos de betão utilizados nas diferentes normativas é possível indicar 
como tipo OUTROS e introduzir a resistência característica desejada. Poderá definir 
uma resistência característica qualquer, entre 12 a 50 MPa. 

Aço nervurado  Pode selecionar o tipo de aço nervurado das armaduras, de acordo com a normativa 
de betão selecionada. Ao selecionar o tipo de aço, à sua direita aparece a sua 
resistência característica no sistema de unidades selecionado. 

 Para além dos tipos de aço utilizados nas diferentes normativas é possível indicar 
como tipo OUTROS e introduzir a resistência característica desejada. 

Coeficientes de Segurança  

 Permite definir os coeficientes de segurança a utilizar, de acordo com a normativa de 
betão fixada. 

No separador Perfis Metálicos da caixa de diálogo da função, aparecem as seguintes opções aplicadas a 
lintéis metálicos: 

Opção Descrição 

Aplicar a É necessário desdobrar a lista e selecionar Dinteles/Enchimentos de Paredes de 
Peças. Desta forma define-se o aço estrutura a usar nos lintéis metálicos. 

Perfis Metálicos A definição de perfis metálicos (aço laminado, em geral) realiza-se de acordo com a 
norma de aço selecionada (NBE EA 95 no caso da normativa espanhola). 

Segurança Em algumas normativas permite-se definir o coeficiente parcial de segurança do aço 
a utilizar. 

 

No separador de Juntas/Travessas na caixa de diálogo da função aparecem as seguintes opções aplicáveis 
à armadura horizontal e vertical (só se realiza com armaduras pré-fabricadas) de parede de blocos: 

Opção Descrição 

Aplicar a É necessário desdobrar a lista e selecionar Juntas ou Travessas. 



 

Ligante Permite definir o tipo de ligante a utilizar na união das diferentes peças, 
podendo selecionar o betão (só para juntas) ou argamassa (para juntas e 
travessas). 

Aço A definição do aço a armar realiza-se de acordo com a norma de betão 
armado selecionada. 

Nível de controlo Em algumas normativas é permitido definir o coeficiente parcial de 
segurança das armaduras a utilizar. 

Nervurado (alta aderência) Se estiver ativada a opção, a armadura disposta será de aço nervurado. 

Proteção  Podem selecionar-se diferentes tipos de aço a utilizar (A carbono, 
Galvanizado, Inox, epóxi). 

 

No separador Segurança de Alvenarias na caixa de diálogo da função, pode fixar-se o coeficiente parcial 
de segurança da alvenaria (e do betão de enchimento), ©M, livremente pelo utilizador (cujo caso será único 

para toda a estrutura) ou indicar-se que deve ser calculado pelo programa. 

Opção Descrição 

Calcular em função da tabela 2.3 do EC-6  

 Se estiver ativada esta função o programa calcula os coeficientes parciais de 

segurança segundo a tabela II.3 do CTE SE-F, (tabela 2.3 de EC-6) função de: 

■ Categoria da alvenaria pelo seu controlo e execução.  

■ Categoria das peças pelo seu controlo de fabricação (I ou II). Este parâmetro 
fixa-se para cada parede. 

©m da Parede Coeficiente parcial de segurança da fabricação. 

©m para amarração das armaduras  

 Coeficiente parcial de segurança para o cálculo de comprimento de suporte das 
armaduras. 

Categoria de Execução da alvenaria  



 Poderá selecionar-se entre três categorias (A, B ou C). Este parâmetro será global 
para todas as paredes da estrutura. Se a categoria for C, a possível armadura da 
alvenaria não pode ser considerada a efeitos resistentes (de acordo com o anexo 7 
de CTE SE-F). 

 

Opções de armadura e comprovação 

Através das funções Cálculo>Paredes Resistentes>Opções>Gerias…, selecionam-se as opções para o 
cálculo das paredes de Termoargila. Obtém-se uma caixa onde se podem modificar as diferentes opções 
de armadura e comprovação dos elementos. Esta caixa tem vários separadores, onde se podem ir 
modificando as variáveis. Os separadores existentes são: 

Cálculo Parede Opções de armaduras e comprovação da parede. 

Sapata  Opções de armaduras da sapata da parede. 

Instabilidade  Opções de encurvadura. 



 

 

Dentro do separador Cálculo Parede existem as seguintes opções: 

■ Dentro do grupo Longitudinal Lintéis encontram-se as seguintes opções: 

Diâmetro Mínimo  É o diâmetro inicial que o programa utiliza para compor a armadura 
necessária. 

Diâmetro Máximo  É o máximo diâmetro que se pode utilizar 

Minimizar núm. de varões  Permite indicar ao programa que deverá aumentar o diâmetro das 
armaduras antes que diminuir a sua separação até à mínima separação 
definida. 

Recobrimento (mm) Indicará o valor em mm do recobrimento das armaduras. 

Tamanho Inerte (mm) Define o tamanho máximo de inerte que se utilizará para comprovar as 
separações mínimas das armaduras. 

■ Dentro do grupo Estribos Lintéis encontram-se as seguintes opções:  

Diâmetro Mínimo  É o diâmetro inicial que o programa utiliza para compor a armadura 
necessária. 

Diâmetro Máximo  É o máximo diâmetro que se pode utilizar 

Sep. Mínima (cm)  É a distância mínima livre entre varões da armadura transversal. 

Módulo (cm) É o valor múltiplo para arredondar as separações da armadura. 

■ Dentro do grupo Vários encontram as seguintes opções: 

Permitir armadura de Juntas  Se estiver ativada esta função o programa poderá dispor de armadura 
horizontal de reforço no interior da parede caso seja necessária. 

Permitir armadura de travessa Se estiver ativada esta função o programa poderá dispor de armadura 
horizontal de reforço no interior da parede caso de seja necessária. 

Minimizar nº de travessas/juntas  



 Se estiver ativada esta opção o programa tentará distanciar o mais 
possível as armaduras de travessas e juntas, à custa da utilização de 
maiores diâmetros. 

Considerar a excentricidade por posicionamento da parede superior 

 Se estiver ativada esta função o programa terá em conta a 
excentricidade produzida pela alteração de posição da parede superior 
em relação à imediatamente inferior. 

Utilização do edifício Permite selecionar o tipo de utilização do edifício entre permanente e 

esporádico para comprovar o comprimento máximo das paredes. 

Clima Permite selecionar o clima em que está inserido o edifício entre 
continental e marítimo para comprovar o comprimento máximo das 
paredes. 

Mínima % da superfície da parede a validar 

 É a percentagem da superfície da parede que deve cumprir para que 
se dê como válido o cálculo. 

 

Dentro do separador Sapata existem as seguintes opções: 

■ Dentro do grupo Armadura encontram-se as seguintes opções: 

Tipo de Armadura Pode especificar-se se a armadura se realizará com barras de aço ou 
malhas electro soldadas. 

 mínimo  É o diâmetro inicial que o programa utiliza para compor a armadura 
necessária. 

 máximo  É o máximo diâmetro que se pode utilizar 

Sep. Mínima (cm)  É a distância mínima livre entre varões da armadura longitudinal. 

Módulo (cm)  É o valor múltiplo para arredondar as separações da armadura. 



 

■ Dentro do grupo Dimensionamento encontram-se as seguintes opções: 

Resistência do terreno  É possível introduzir a resistência do terreno de forma direta através do 
valor de Tensão admissível em MPa ou Kgf/cm2 ou indicar que o 
programa a calcule de forma automática segundo as indicações da CTE 
(ou México D.F.), a partir dos dados de terreno introduzidos no 
separador Terreno. 

Recobrimento (mm) Valor em milímetros de recobrimento. 

Altura constante (cm) Define-se o valor da altura constante para as sapatas das paredes. 

Comprovação ao deslizamento 

 Permite ativar a comprovação ao deslizamento das sapatas das paredes. 
Para esta comprovação utilizam dados do terreno existentes no 
separador Terreno. É possível definir o coeficiente de segurança de 
redução do impulso passivo. 

Comprovação ao derrubamento 

Permite ativar a comprovação ao derrubamento das sapatas das 
paredes. É possível definir diferentes coeficientes de segurança para as 
ações estabilizadoras e desestabilizadoras. 

  

Coef. de segurança ao derrubamento 

 Pode introduzir na caixa o valor do coeficiente de segurança que deve 
ter a sapata ao derrubamento. 

Calcular o seu tamanho considerando a excentricidade da ação  

 Permite ativar a consideração da excentricidade da reação da sapata 
para a situação das ações da parede. No caso de sapatas centradas, 
não existe essa excentricidade, mas no caso de sapatas excêntricas 
existirá. Quando esta opção estiver ativada o programa calcula as 
dimensões da sapata para que o seu peso próprio equilibre a 
excentricidade da ação da parede. No caso de paredes de betão, textos 
especializados* comentam que pode considerar-se uma distribuição 

uniforme de tensões do terreno debaixo da sapata, assim sendo, para 
determinar a área da sapata bastaria considerar as ações atuantes sem 
a excentricidade, considerando o conjunto sapata-parede como um 
sistema que atua conjuntamente (Ver capítulo 10 - Muros de Cave no 
texto citado). Esta é a hipótese utilizada por -6 Cálculo e 

armadura de muros de cave, para o dimensionamento das sapatas dos 
muros de cave. No caso de paredes resistentes de outros materiais 
como tijolo ou pedra, pode ser aconselhável ativar esta opção para 
centrar a excentricidade da ação com o peso da sapata, já que não é 
de todo garantido o funcionamento como um sistema único da parede 
e da sapata. 



Tipo de sapata  Permite selecionar diferentes tipos de sapata em função da 
regulamentação selecionada e da relação entre a altura e o vão da 
sapata da parede, com o mesmo significado que em sapatas de pilares. 
Por exemplo para a EHE os tipos selecionáveis são Flexível, Rígida e 
Em bloco. 

No separador Instabilidade podem selecionar-se as opções correspondentes à comprovação de 
encurvadura de paredes resistentes de Termoargila. As opções têm o mesmo significado que as utilizadas 
em pilares. 

Os resultados de esforços de 2ª Ordem podem ser utilizados para o dimensionamento de lajes fungiformes 
aligeiradas, lajes maciças, escadas – rampas, lajes de fundação, paredes resistentes, sapatas, maciços de 
encabeçamento, lintéis de fundação e ligações de barras de aço (T-Connect). 

Como consequência, nas opções de instabilidade (encurvadura) de paredes resistentes (função Cálculo > 

Paredes resistentes > Opções) é possível indicar diferentes opções para as combinações de primeira 
ordem, que para as combinações de 2ª ordem. 

 

 

No separador Terreno é possível indicar as características do terreno sobre o qual assenta a fundação das 
paredes. Essas características utilizam-se no cálculo da sapata da parede. 

Opção Descrição 

Copiar de... Permite aceder à base de dados de terrenos existente no programa para 
selecionar as características do terreno que produzem o impulso ou indicar 
os dados do mesmo de forma direta. 



 

Características do terreno Este campo contém todas as variáveis necessárias, para caracterizar um 
terreno determinado.  

Esbelteza e encurvadura 

O comprimento de encurvadura de uma parede estará em função, entre outras coisas, da sua largura 
(comprimento horizontal) e sua altura. Para avaliar a largura e altura de uma parede num determinado 
ponto,  divide em primeiro lugar a parede em tantas alturas como lajes aligeiradas, fungiformes 

aligeiradas, maciças ou lajes horizontais atravesse (mesmo que a laje não divida totalmente a parede). 
Calcula-se a largura e altura da parte da parede à que pertence o ponto considerado. Como caso particular, 
se a parede não está unida a nenhuma laje na sua parte superior, considera-se como altura do último 
tramo o dobro da real, para considerar a falta de encastramento na parte superior da parede. 

O programa avalia o comprimento de encurvadura de forma independente para as duas direções 
(horizontal e vertical) de cálculo. Em cada uma delas é opcional considerar ou não a encurvadura e 
considerar a estrutura como nós fixos, nós móveis ou com o fator de comprimento de encurvadura definido. 

Cálculo de paredes resistentes de Termoargila 

As funções Cálculo>Paredes Resistentes>Calcular Todas e Cálculo>Paredes Resistentes>Calcular Plano 
permitem comprovar e/ou calcular as armaduras de todos as paredes resistentes de Termoargila definidas 
ou só das contidas nos planos que se selecionem, respectivamente. Na fase de comprovação de paredes 
realiza-se o cálculo de vergas e comprimentos de entrega. Uma vez finalizado este processo, no caso da 

comprovação de alguma parede não seja correta, o programa mostrará a mensagem  

 

As funções Cálculo>Paredes Resistentes>Listar Erros... e Cálculo>Paredes Resistentes >Gráfico Erros 

permitem listar os tipos de erros que se apresentam em cada parede e localiza-los graficamente.  

O gráfico de erros mostra as zonas da parede que por um ou outro motivo tenham sido invalidadas pelo 
programa depois do cálculo de armaduras ou comprovação de tensões, desenhando-as em cor vermelho. 

A listagem de erros mostra uma relação das paredes existentes, indicando a percentagem da superfície 
que falha e se a superfície que cumpre é menor que a percentagem indicada na opção Mínimo % de 

superfície da parede a validar. A percentagem da superfície que não cumpre corresponderá com a área 
que se desenha a cor vermelho no gráfico de erros. Mostrará também qual o motivo pelo que as referidas 
superfícies estão invalidadas.  



Comprovação de paredes resistentes de Termoargila não 
armadas 

A comprovação das paredes resistentes de Termoargila consiste em verificar que não se supera, em 
nenhum nodo da parede, a resistência a flexo-compressão, flexo-tração ou transverso do material. Como 
estas paredes estão formadas por peças mais ou menos prismáticas unidas com argamassa, a sua 
resistência à tração e transverso é muito pequena (da ordem de 10 vezes menos que à compressão). 
Também por isso, a resistência a flexão é pequena. 

Existem três excentricidades adicionais a ter em consideração no cálculo da parede: a excentricidade entre 
o plano médio da parede e o ponto teórico de apoio da laje, a devida ao momento de encastramento 
produzido na união parede – laje e a devida à alteração de posição do plano médio da parede ao variar a 
sua seção. 

No programa é possível definir o posicionamento de qualquer altura de uma parede (interior, a eixos, 
exterior ou uma intermédia). Isto pode produzir uma alteração da posição (excentricidade) do plano médio 
da parede ao alterar a sua espessura de um valor para outro. Como consequência, as tensões verticais da 
parede superior produzirão um aumento (ou diminuição) dos momentos fletores na parede inferior. 

Este fenómeno não se pode ter em conta na fase de cálculo de esforços da estrutura, porque os elementos 
finitos em que se discretizam as paredes situam-se sempre no plano de definição da parede. Será tido em 
conta, de forma opcional, na etapa de comprovação da parede, de acordo com o seguinte procedimento 
aproximado: 

Realiza-se um varrimento dos nodos imediatamente por cima da cota em que se produza a alteração da 
seção da parede, com o objetivo de avaliar a tensão vertical que a parede superior transmite à inferior. A 
dita tensão, multiplicada pela excentricidade existente (distancia entre os planos médios das paredes) 
produz um momento fletor que se adicionará, com o seu sinal, ao obtido no cálculo de esforços. 

Utiliza-se como seção de referência, um cubo de lado igual à espessura. Para a comprovação destas 
paredes, consideram-se as tensões (esforços) de todos os seus nodos produzidos na seção de referência. 
Das sete tensões existentes, que produzem outros tantos esforços, consideram as seguintes: 

Para a comprovação à flexo-compressão e flexo-tração horizontal, consideram-se os esforços Fx (axial 
produzido pela tensão σx de tensão plana) e My (momento fletor produzido pela tensão σx de flexão).  

Para a comprovação à flexo-compressão e flexo-tração vertical, consideram-se os esforços Fy (axial 
produzido pela tensão σy de tensão plana) e Mx (momento fletor produzido pela tensão σy de flexão).  

A resistência ao transverso avalia-se de acordo com a expressão (4.23) do EC-6, tendo em conta que se 
comprova por unidade de superfície em todos e cada um dos nós ou nodos da parede. Comprovam-se três 
tipos de transverso: transverso de tensão plana (no plano da parede), transverso paralelo às juntas mas 
perpendicular à parede e transverso perpendicular às juntas e à parede. 

Tem-se em conta os pontos em que existam trações, de acordo com a expressão da resistência 
característica ao transverso, esta diminui com as trações. 

Para a comprovação ao transverso consideram-se os esforços Txy (transverso produzido pela tensão τxy de 

tensão plana), Txz (transverso produzido pela tensão τxz de flexão) e Tyz (transverso produzido pela tensão 

τxz de flexão). 

Mensagens de erro 

A comprovação de paredes resistentes de Termoargila pode produzir as seguintes mensagens de erro: 

Mensagem Resistência Flexo-compressão horizontal. 



 

Descrição Ultrapassa a resistência à compressão produzida por uma combinação de axial de 
compressão horizontal Fx e um momento fletor My. 

Mensagem Resistência Flexo-compressão vertical.  

Descrição Ultrapassa a resistência à compressão produzida por uma combinação de axial de 
compressão vertical Fy e um momento fletor Mx. 

Mensagem Resistência Flexo-tração horizontal.  

Descrição Ultrapassa a resistência à tração produzida por uma combinação de axial de tração horizontal 

Fx e um momento fletor My. 

Mensagem Resistência Flexo-tração vertical.  

Descrição Ultrapassa a resistência à tração produzida por uma combinação de axial de tração vertical 
Fy e um momento fletor Mx. 

Mensagem Resistência ao transverso.  

Descrição Ultrapassa a resistência ao transverso do material produzido por uma combinação de axial 
Fx com transversos Txy e Txz ou uma combinação de axial Fy com transversos Txy e Tyz. 

Mensagem Comprimento da parede excessiva (colocar juntas).  

Descrição Ultrapassa o comprimento máxima de parede recomendado pela regulamentação, pelo que 
é necessário dividir a parede com uma junta vertical. 

Mensagem Erro em alguma verga.  

Descrição Existe alguma verga da parede com erros. Existem mensagens de erro referentes às 
referidas vergas com os erros específicos existentes. 

Comprovação de paredes resistentes de Termoargila armados 

As armaduras representam um tipo de componente auxiliar na obra de alvenarias, cuja missão consiste 
em garantir a distribuição homogénea de tensões ao longo da seção do elemento. Desta maneira 
melhoram-se as características mecânicas da parede.  

A armadura da parede pode evitar a fissuração quando aparecem tensões locais de tração devidas a flexão 
no plano da parede ou perpendicularmente ao seu plano. 

A parede encontra-se submetida à flexão no plano da parede quando um pano fica sem apoio por uma 
excessiva deformação na laje, quando se produzem assentamentos diferenciais na fundação sobre solos 
que não tenham alcançado o seu assentamento definitivo ou quando a parede tem que absorver tensões 
de tração e transverso causadas pelo apoio de uma ação pontual. 

A flexão perpendicular ao plano da parede pode ser causada pela ação do vento, por ações sísmicas, por 

impulsos ativos do terreno ou por excentricidades da ação nos apoios das lajes. 

A armadura nas juntas pode reduzir a concentração de tensões ao redor das aberturas da parede. 

Processo de armadura de juntas e travessas 

Para o cálculo da armadura de cada parede, consideram-se as tensões (esforços) de todos os seus nodos. 
Das sete tensões existentes, que produzem outros tantos esforços, consideram-se as seguintes: 

Para o cálculo da armadura longitudinal horizontal consideram-se os esforços Fx (axial produzido pela 
tensão σx de tensão plana) e My (momento fletor produzido pela tensão σx de flexão). 



Para o cálculo da armadura longitudinal vertical consideram-se os esforços Fy (axial produzido pela tensão 
σy de tensão plana) e Mx (momento fletor produzido pela tensão σy de flexão).  

Resistência a solicitações normais 

Consideram-se os domínios de deformação definidos no EC-6 (similar aos da EHE): um diagrama de 
tensões retângular com profundidade da cabeça de compressão 0,8·x e tensão de compressão fk/©M ou 

fck/©M. Quando uma zona comprimida inclua parte de parede e parte de betão, como resistência de cálculo 

à compressão considera-se a do material menos resistente. 

A altura efetiva de cada travessa vertical nunca será maior que três vezes a espessura da parede. 

Esbelteza 

O programa comprova a esbelteza das paredes armados com ações verticais de maneira que não seja 
maior que 27. Se superar esta esbelteza é apresentada uma mensagem de erro. 

Resistência transversal 

Para poder contabilizar a contribuição da armadura transversal, esta deve respeitar o mínimo indicado no 
capítulo 5.2.6. do EC-6: quantia geométrica não menor que 0,001·b·d e separação de estribos não maior 
que 0,75·d nem que 300 mm. 

Se existirem barras longitudinais em compressão, a distância da armadura transversal não será maior que 
a espessura da parede nem 12 vezes o diâmetro da armadura longitudinal (capítulo 5.2.7 do EC-6). 

As armaduras pré-fabricadas de juntas e travessas existentes no mercado possuem umas diagonais que 
lhes conferem rigidez. De qualquer forma não cumprem estes requisitos mínimos exigidos pelo EC-6 para 
considera-las como armadura transversal. Por tanto, estas armaduras não supõem nenhum benefício para 
a resistência transversal da parede, por isso a resistência transversal de uma parede armada de 
Termoargila calcula-se como se não estivesse armada. 

Mensagens de erro 

Na comprovação de paredes resistentes de Termoargila armada podem ser apresentadas as seguintes 
mensagens de erro adicionais às de paredes não armadas: 

Mensagem Não há nenhuma armadura de juntas possível.  

Descrição Na base de dados de armaduras pré-fabricadas de paredes de Termoargila não há nenhuma 

que cumpra com as opções selecionadas (tipo de aço, proteção) ou com os requisitos 
geométricos da parede (altura e espessura máximo permitida). 

Mensagem Não há nenhuma armadura de travessas possível.  

Descrição Na base de dados de armaduras pré-fabricadas de paredes de Termoargila não há nenhuma 
que cumpra com as opções selecionadas (tipo de aço, proteção) ou com os requisitos 
geométricos da parede (altura e espessura máxima permitida). 



 

Lintéis 

O lintel é um elemento ou conjunto de elementos construtivos que definem o remate superior de uma 
abertura com intradorso reto.  

O programa realiza o cálculo da armadura superior, inferior e transversal destes lintéis. Da mesma forma 
calcula o apoio necessário do mesmo nos extremos da abertura para assegurar uma boa distribuição de 
ações.  

O seu cálculo pode produzir as seguintes mensagens de erro: 

Mensagem A altura da parede sobre a verga é insuficiente.  

Descrição Não existe altura suficiente de parede sobre a verga para que esta se comporte como viga 
de grande altura e possa calcular-se com os critérios do EC-6. 

Mensagem O momento é superior ao máximo permitido.  

Descrição Supera-se o máximo momento permitido pela regulamentação para a seção, por 
esgotamento do betão. 

Mensagem Impossível colocar armadura de montagem.  

Descrição As opções de armadura definidas não permitem colocar armadura na verga. 

Mensagem Resistência à flexão.  

Descrição É necessária mais armadura que a permitida pelas opções ou a que se pode utilizar pela 
regulamentação. 

Mensagem O transverso é superior ao máximo permitido.  

Descrição Atingiu-se a máxima resistência ao transverso por esgotamento da biela de compressão. 

Mensagem Resistência ao transverso.  

Descrição Atingiu-se a máxima resistência ao transverso da seção com a máxima armadura transversal 
permitida pelas opções. 

Mensagem A entrega necessária não cabe.  

Descrição A posição da abertura não permite colocar a entrega da vera necessária. 

Mensagem Erro de resistência no apoio.  

Descrição A resistência à compressão por ação concentrada nos apoios da verga é menor que a 
necessária. 

Comprova-se a existência ou não de altura suficiente de parede sobre as vergas, no caso de não existir 
altura suficiente para que este se comporte como viga de grande altura e possa calcular-se com os critérios 
do CTE. Indica-se na listagem Informação de Paredes de Peças dentro do capítulo ADVERTÊNCIAS, através 

da seguinte mensagem "A altura da parede sobre a verga é insuficiente". 

Parede confinada 

Contempla a possibilidade da parede confinada através de pilares e vigas. Estes receberão a parte de 
esforços e tensões que lhes correspondam devidos à sua rigidez relativa com a parede que confinam. 

Os panos de parede serão calculados de acordo com a sua tipologia como parede ou parede armada. 

Se existe algum pilar de betão dentro de uma parede, assume-se que a parede se comporta como parede 
armada e portanto será comprovado que se cumprem os requisitos do capítulo 5.2.9 (2) e (3) do EC-6. No 
caso de incumprimento, será exibida uma mensagem de erro. 



Se a parede está confinada, será colocada armadura de separada não mais de 600 mm de altura, de 
acordo com o capítulo 5.2.9 (5) do EC-6. 

Detalhes de armadura 

Cada parede poderá ter ou não armadura horizontal (armaduras de junta) e/ou vertical (armadura de 
travessas), mas se existir, estará uniformemente distribuída em toda a superfície. Não poderá eliminar a 
armadura em determinadas zonas dentro do programa, mantendo-se a mesma constante nas diferentes 

alturas em que possa estar dividida a parede. 

Tanto a armadura de junta como a de travessas terá a mesma quantia em ambos cordões. O programa 
utilizará para a seleção e disposição desta armadura a série de armaduras existente na base de dados de 
armaduras de junta / travessa. 

Amarração e empalmes 

A amarração realiza-se por prolongamento reto, gancho o patilha e de acordo com o especificado no EC-
6. 

Nas armaduras de junta e travessa, será indicado, em forma de texto, os comprimentos de empalme por 
sobreposição necessários. Se na base de dados destas armaduras pré-fabricadas estiver especificado um 
comprimento de sobreposição diferente, será o utilizado. Caso contrário, este comprimento será calculado 
como 2 vezes o comprimento básico de ancoragem sem a contribuição favorável da armadura transversal 
soldada (o que corresponde a barras tracionadas quando se sobrepõe 30% ou mais da armadura da seção 
e a distância livre entre sobreposições é menor que 10 diâmetros ou o recobrimento de betão ou argamassa 
é menor que 5 diâmetros). 

Separação entre armaduras 

A separação entre armaduras de junta é limitada a 600 mm, o que, com as peças atualmente fabricadas, 
equivale a armar uma por cada três fiadas. 

A separação entre armaduras de travessa é limitada a um mínimo de 2 vezes o comprimento da peça base 
da parede (o que habitualmente equivale a 600 mm) e um máximo de 4 m. 

Juntas de dilatação 

O programa emitirá uma mensagem de advertência quando o comprimento de uma parede supere os 

valores da tabela seguinte: 

 Utilização 

Permanente Esporádico 

Clima marítimo 40 m 30 m 
Clima continental 30 m 25 m 

No caso em que a parede esteja armada, os valores da tabela anterior serão ampliados 20%. 



 

Materiais da sapata da parede resistente de Termoargila 

As paredes resistentes de Termoargila poderão ter com uma sapata de betão como fundação. Será 
necessário especificar o material para execução da sapata previamente ao cálculo através da função 
Cálculo>Materiais. 

 

No material de betão armado da caixa de diálogo da função, aparecem as seguintes opções aplicáveis a 
lintéis formados a partir de peças de blocos de betão: 

Opção Descrição 

Aplicar  É necessário desdobrar a lista e selecionar Sapata de Paredes Resistentes para 
especificar os materiais das sapatas das paredes. 

Betão Pode selecionar o tipo de betão a utilizar. Ao selecionar o tipo de betão à sua direita 
aparece a sua resistência característica no sistema de unidades selecionado. Para 
além dos tipos de betão utilizados nas diferentes normativas é possível indicar como 
tipo OUTROS e introduzir a resistência característica desejada. Poderá definir uma 
resistência característica qualquer, entre 12 a 50 MPa. 

Aço nervurado  Pode selecionar o tipo de aço nervurado das armaduras, de acordo com a normativa 

de betão selecionada. Ao selecionar o tipo de aço, à sua direita aparece a sua 
resistência característica no sistema de unidades selecionado. Para além dos tipos de 
aço utilizados nas diferentes normativas é possível indicar como tipo OUTROS e 
introduzir a resistência característica desejada. 

Coeficientes de Segurança  

 Permite definir os coeficientes de segurança a utilizar, de acordo com a normativa de 
betão fixada. 



Cálculo e armadura de sapatas de paredes resistentes de 
Termoargila. 

As opções de cálculo de sapatas foram anteriormente explicadas no capítulo Opções de Armadura deste 
capítulo. Para maior informação sobre o processo de cálculo das mesmas remete-se ao capítulo Cálculo e 

Armadura de Sapatas de Paredes Resistentes do capítulo 25 deste manual. 

Resultados: Listagens e Gráficos 

Listagem de deslocamentos e reações 

Esta listagem utiliza-se selecionando nodos de elementos finitos que formam as paredes obtém os seus 
deslocamentos e suas reações, com o mesmo formato quando se selecionam nós da estrutura. 

Listagem de tensões nodais 

 

A função Resultados>Listagens>Tensões Nodos Paredes aplica-se a nodos dos elementos finitos; não se 
obtém nenhuma informação ao selecionar barras ou nós da estrutura. Para cada nodo obtém-se a seguinte 
informação: 

NN é o número do nodo. 

Parede é o nome da parede a que pertence. No caso de nodos pertencentes a mais de um nodo, obtém-
se a listagem de tensões para cada uma das paredes em que esteja incluído o nodo. 

HIP é a hipótese em que se produz cada tensão. M+ e M- é a envolvente máxima positiva e máxima 

negativa das combinações realizadas e obtida para cada tensão de forma independente. 

As tensões Fx, Fy, Txy, Txz, Tyz, My, Mx e Mxy expressam no sistema de eixos de cada plano, que seja 
comum para todas as paredes do plano e por unidade de comprimento da parede. 

Fx  é a tensão axial horizontal. 

Fy  é a tensão axial vertical. 

Txy  é o transverso no plano da parede. 

Txz e Tyz  são os transversos de flexão da parede, no plano perpendicular à parede. 

Mx e My  são os momentos fletores de flexão da parede segundo o eixo horizontal e vertical da parede, 
respectivamente. 



 

Mx  é o momento torsor de flexão da parede. 

Gráfico de deslocamentos e gráfico de modos de vibração 

A função Resultados>Gráficos>Deslocamentos desenha os deslocamentos dos nós e dos nodos da 
estrutura. Todas as opções aplicáveis ao desenho dos deslocamentos de nós são aplicáveis aos nodos. 

A função Resultados>Gráficos>Modos de Vibração desenha os modos de vibração dos nós e dos nodos 
da estrutura. Todas as opções aplicáveis ao desenho dos modos de vibração dos nós são aplicáveis aos 

nodos. 

Gráfico de Isovalores 

A função Resultados>Gráficos>Isovalores permite obter o gráfico das tensões dos elementos finitos das 
paredes resistentes. Se no grupo Gráfico selecionar a opção Tensões Elementos Finitos, pode selecionar 
entre os diferentes tipos de tensões. Completando a tabela do capítulo Elemento finito utilizado com o 
tipo de tensão a solicitar se tem: 

A opção Automáticos do grupo Intervalo dos valores é especialmente útil para obter um gráfico em que 
se calculam e representam os valores máximos e mínimos de forma automática. 

Quando se solicitam gráficos de tensões transversais, deve utilizar-se a opção Em Valor Absoluto, para 
obter o valor da tensão independentemente do seu sinal. 

 



Listagem Relatório Termoargila 

Através da função Resultados>Listagens>Paredes Resistentes>Informação de paredes de peças, obtém-
se uma listagem onde se incluirão dados genéricos da obra como designação da mesma ou um comentário 
que inclua a localização, destinatário e data. 

Inclui também dados sobre as características geométricas e mecânicas da parede, opções de cálculo 
consideradas ou resultados de cálculo como excentricidades e solicitações. 

 

Se nas opções de listagens se tenha selecionado como periférico Ecrã, o Relatório de paredes de peças 
aparecerá para cada parede que se selecione na janela de listagens. 

Se nas opções de listagens se selecionar como periférico Impressora ou Ficheiro e se tenha selecionado 
tipo de listagem Por Ordem ao solicitar o Relatório de paredes de peças mostrará os dados de todas as 
paredes por ordem, sem ter que seleciona-las de forma individual. 

Resultados: Desenhos de paredes resistentes de 
Termoargila 

Os documentos que contêm toda a informação gráfica necessária para o correto entendimento e execução 
das armaduras geradas na parede, obtêm-se ao visualizar os desenhos de armadura através da função 
Resultados>Desenhos>Ver Plano/Desenho. O programa gerará um desenho de cada plano, podendo 
definir se deseja que se obtenha a fiada par ou impar, considerando sempre estas fiadas como as duas 
primeiras no inicio da cota. A função Resultados>Desenhos>Ver Plano/Desenho permite selecionar um 
plano vertical em que se definiram paredes resistentes de Termoargila, representando as armaduras de 
todas as paredes calculados. Quando se solicita um plano horizontal que seccione uma parede resistente, 
representa-se a seção transversal da parede e das suas armaduras. 



 

 

Quando uma parede resistente de Termoargila, apresenta erros quer seja no processo de comprovação ou 
na armadura, aparece um símbolo em forma de cruz desenhado sobre a parede ou sobre a sapata se for 
esse o caso. Este símbolo representa-se no ecrã, na impressora e nos ficheiros em formato DWG que se 
solicitem. 

Opções de desenhos de paredes resistentes de Termoargila 

A função Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Desenhar permite fixar as opções de 
representação das paredes resistentes de betão nos desenhos. 

 

Opção Descrição 

Desenhar armadura de sapatas  Desenha as armaduras das sapatas das paredes. 

Desenhar quadro de materiais  Desenha o quadro com as características dos materiais e os níveis de 
controlo. 



Só paredes do plano  Esta opção ativa ou desativa o desenho das armaduras de paredes não 
contidas no plano de desenho. Quando esta opção está ativada e o plano 
do desenho é horizontal desenham-se as armaduras de todas as paredes. 
Quando está desativada e o desenho seja de um plano vertical desenham-
se apenas as armaduras das paredes contidas no plano dos desenhos; as 
paredes que não estejam no plano não representam as armaduras. 

Numerar lados Mostra a numeração dos diferentes lados da parede 

Altura/Aspeto de textos O tamanho e o aspeto dos textos que aparecem com as armaduras das 

paredes resistentes definem-se nesta caixa de diálogo, através das opções 
Altura e Aspeto do grupo Textos. 

 

Opção Descrição 

Desenhar quadro de vergas Permite desenhar num quadro as especificações das vergas existentes 
nas paredes representadas nos desenhos. 

Desenhar roços  Permite ativar a representação de roços dispostos nas paredes 
representadas. 

Desenhar quadro de armaduras de junta e travessa 

 Permite desenhar num quadro as especificações das armaduras de 
junta/travessa existentes nas paredes representados nos desenhos. 

■ Dentro do grupo Pormenorização encontram-se as seguintes opções: 

Em alçado Permite ativar ou não o desenho de distribuição em pormenor das 

paredes de Termoargila quando se visualiza em desenhos de alçado das 
mesmas. 

Em Planta Permite ativar ou não o desenho de distribuição em pormenor das 
paredes de Termoargila quando se visualiza em desenhos de planta das 
mesmas. Caso a ative pode selecionar entre desenhar a fiada par ou a 
fiada impar imediatamente superior à cota selecionada através do botão 
Plantas. 

É necessário ter calculado previamente a pormenorização das paredes através da função 
Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Pormenorização> Calcular. Se não se cumprem 
determinados requisitos de modularidade e de regularidade na geometria não será possível realizar 
uma pormenorização e o programa apresentará uma mensagem de advertência. Se o programa não 



 

tenha realizado a pormenorização pode informar da causa através da função 
Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Pormenorização>Listar erros....  

A tabela de vergas incluirá os seguintes dados: 

 

Lado/Parede Indica o lado da parede sobre a que está disposta a verga, assim como o nome 
da parede. 

Verga Indica o nome atribuído à verga. 

Vão Indica o vão livre da verga. 

Entrega Indica o comprimento de entrega da verga em ambos os lados da abertura. 

BB x hB Indica as dimensiones da peça base de Termoargila. 

BH x hH Indica as dimensiones da seção interior de betão. 

Arm. Superior Indica a armadura superior disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Arm. Inferior  Indica a armadura inferior disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Arm. Pele Indica o armadura de pele disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Estribos  Indica a armadura transversal disposta na verga.  

A tabela de armaduras de junta/travessa incluirá os seguintes dados: 

 

Parede Indica o nome da parede e sua cota inferior e superior. 

Designação Indica o tipo de armadura de junta/travessa selecionado na base de dados 
existente. 

Comp. de sobreposição (cm) 

Indica o comprimento de sobreposição a dispor entre as diferentes armaduras de 
junta/travessa. 

Separação(cm) Indica a separação quer seja horizontal (juntas) ou vertical (travessas) a dispor 
entre uma armadura e a seguinte. 

Os quadros de vergas e tabelas de armaduras de junta e travessa poderão mover-se de posição através 
das funções Resultados>Desenhos>Mover Tabela. 



Roços e Ressaltos 

Depois de calcular será possível indicar graficamente a posição, natureza (roço realizado posteriormente à 
execução da parede ou ressalto realizado durante a execução da mesma), largura e profundidade de roços 
e ressaltos em qualquer parede. Estes roços e ressaltos não se terão em conta na etapa de modelação, 
cálculo de esforços e obtenção de tensões. Consideram-se numa peritagem da resistência da parede. 

Uma vez em modo de desenho pode aceder às funções de roços e ressaltos dispostas no submenu 
Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Roços-Ressaltos que permitem introduzir, modificar e 

eliminar roços, assim como realizar a peritagem da resistência da parede. 

 

Opção Descrição 

Roço-Ressalto Permite especificar o nome do roço ou ressalto a introduzir 

Tipo Permite especificar se a redução da seção realiza quando se executa a parede ou uma 
vez terminada. 

Posição Indica se o roço ou ressalto se realiza na face interior ou exterior da parede. 

Dimensões Permite especificar a largura e espessura do roço ou ressalto em cm. 

Para introduzir um roço basta indicar através dos métodos de seleção habituais, o ponto inicial e final da 
mesma. O roço ficará representado em cor vermelha e sobre ela aparecerá um texto do tipo "roço 1 0 

(Z+)" onde se indica o nome (roço1), ordem de introdução do mesmo dentro do conjunto de roços 
introduzidos (0) e posição do mesmo ( Z+) (face interior ou exterior). 

Através da função Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Roços-Ressaltos> Peritar pode realizar 
a peritagem da parede nessa zona. Basta executar a função de selecionar o roço ou ressalto e definir um 
intervalo de comprovação ao longo do mesmo. A peritagem do programa apresentará uma mensagem em 
que indicará que não é necessário ter em conta o roço ou ressalto (de acordo com o capítulo 5.5 do EC-
6), que a comprovação é correta ou pelo contrário existem erros, nesse caso indicará as suas 
características. 

 



 

Resultados: Medição de Paredes Resistentes de 
Termoargila 

A função Resultados>Medições>Paredes Termoargila botem a medição da superfície de paredes 
resistentes de Termoargila. Utilizam-se todas as opções contidas na caixa de diálogo …>Opções….  

Na função Resultados>Medições>Códigos… definem-se os códigos das unidades de obra e dos artigos 
para realizar a medição automática. No grupo Paredes encontram-se os campos correspondentes a 

Paredes de Termoargila. 

 

As sapatas das paredes medem-se igualmente com as opções Betão, Aço nerv. e Betão Reg. deste grupo. 

 



Resultados: Preparação de Obra de Paredes Resistentes 
de Termoargila 

Através da função Resultados>Preparação Obra>Opções... é possível selecionar se quer obter uma 
listagem pormenorizada exclusivamente de peças utilizadas na realização das diferentes paredes existentes 
na obra ou se quer obter esta listagem com valores, segundo os preços definidos na base de dados de 
peças. 

Através do botão Plantas... pode selecionar as cotas segundo as quais pretende agrupar esta 
pormenorização. 

 

A função Resultados>Preparação Obra>Listagem Paredes Termoargila obtém uma listagem 
pormenorizada de paredes resistentes de Termoargila segundo as opções antes expostas. 



 

 

A listagem incluirá: 

■ Conjunto de peças utilizadas, agrupadas por tipos e cotas, totalizando o número de cada uma 
delas e orçamentando ou não as mesmas segundo a opção selecionada. 

■ Conjunto de armaduras de junta e travessa, agrupadas por plantas e por tipos, totalizando o 
número de metros de cada tipo. 

■ Conjunto de vergas, agrupadas por plantas, onde se apresenta para cada parede as diferentes 
vergas existentes, incluindo a sua armadura longitudinal e transversal. 

Advertências e recomendações 

■ As paredes devem trabalhar basicamente à compressão; deve evitar-se sempre impulsos 
horizontais excessivos, flexões fora do plano da parede, fortes excentricidades de ações tanto 
no plano da parede como perpendicularmente a ela ou trações locais. Neste sentido, deverá 
adequar-se a espessura das paredes aos vãos das lajes, melhorando-se o comportamento 

quando não se utilizam lajes suficientemente rígidas. 

■ Devem evitar-se elementos de parede excessivamente esbeltos que podem trazer consigo 
problemas de estabilidade. Em geral, a capacidade mecânica de uma parede resistente, 
depende entre outros parâmetros da sua esbelteza, que melhora se estiver convenientemente 
unida nos seus extremos às lajes e a outras paredes que a encastrem em toda a sua altura. 

■ As ações verticais devem distribuir-se uniformemente ao longo da parede para conseguir que 
as tensões de compressão tomem valores baixos. Devem evitar-se concentrações excessivas 
de ação, sobretudo em extremos livres de paredes. Para isso podem utilizar-se armaduras de 
junta ou vigas de laje de distribuição, consoante o valor da ação, para não superar a tensão 
admissível da parede. 



■ A distância entre eixos das paredes de apoio, deverá ser como máximo 8 m., assim como para 
o resto das paredes. 

■ Em qualquer caso, a resistência à flexão da parede aos impulsos do terreno pode aumentar-
se através do uso de armaduras de junta complementadas com pilaretes verticais embebidos 
na própria parede. 

■ É conveniente que as paredes introduzidos não carregados sejam de menor dimensão que as 
carregadas, já que as paredes carregadas tendem a descer e arrastar as não carregadas 
também para baixo, produzindo problemas de transverso na união entre ambas. 

■ Convém que as paredes da cota superior estejam carregadas, caso contrário os momentos 
que possam existir em pilares interiores às mesmas podem provocar a falha das mesmas. 

■ É importante que em  se introduza como paredes resistentes EXCLUSIVAMENTE os 

elementos estruturais que se vão comportar como tal, seria um erro introduzir as paredes 
divisórias ou os elementos de enchimento de fachada como paredes resistentes, já que estes 
elementos não são estruturais na realidade, o que pode provocar um cálculo errado da 
estrutura. 

■ Não é conveniente apoiar uma parede resistente numa viga, laje fungiforme aligeirada ou laje 
maciça, nem modelar uma viga parede com uma parede resistente. Caso tenha de realizar 
deve atribuir ao lado inferior da parede uma condição de apoio tipo mola vertical de valor 
suficientemente pequeno (Ky=1Kg/cm, por exemplo). De qualquer forma, estas tipologias 
apresentam grandes concentrações de tensões em pontos localizados, pelo que este tipo de 
armadura constante em toda a parede pode não ser a mais adequada ou económica nesses 
casos. 

■ As paredes resistentes podem dividir-se em diferentes zonas ou alturas dentro das quais se 
permitirão diferentes espessuras ou características. Cada uma destas zonas será uma parede 
independente. Esta solução será mais económica por calcular a armadura de cada parede com 
os esforços que se produzem exclusivamente em cada tramo ou altura da mesma. 

■ É conveniente fazer os seguintes comentários sobre a consideração de encastramento 
parede/laje e excentricidades por entrega: 

No coroamento da parede convém não considerar o encastramento parede/laje enquanto é necessário 
ter em conta a excentricidade por entrega das vigotas na parede. 

No resto dos casos é necessário considerar o encastramento parede/laje para um cálculo correto. 

O detalhe construtivo do encontro da parede de Termoargila com a laje pode resolver-se de várias 
maneiras; em função de umas ou outras deverão adoptar-se diferentes hipóteses de cálculo: 

■ Angular cosida à laje: se colocar uma angular cosida à laje pode considerar que a parede que 
nasce dessa cota apoia totalmente na laje; portanto, a entrega da laje pode considerar-se 
total. Neste caso não será necessário considerar a excentricidade devido à entrega. 

■ Não se dispõe angular na laje: Neste caso parte da parede superior não apoia na laje, quer 
dizer, a entrega da laje não é total e portanto terá que considerar a excentricidade por entrega 



 

Capítulo 29 

Escadas e Rampas 
 

Introdução 

permite a definição, cálculo, dimensionamento e pormenorização de escadas e rampas com laje 

de betão, de forma integrada com a estrutura. É possível definir diferentes tipologias de escadas existindo 
um potente assistente para a definição passo a passo dos parâmetros geométricos. Existe liberdade na 
definição da geometria podendo gerar-se escadas de um, dois, três, quatro e vários tramos, com lados 
retos ou curvos, incluindo otimização de degraus para diferentes inclinações, ações e espessuras. 

Tipologias de escadas 

 permite calcular escadas modeladas por elementos finitos e de acordo com as várias 

regulamentações. A modelação e o método de cálculo são semelhantes ao utilizado pelo para o 

cálculo de lajes maciças, pelo que para obter mais informação relativamente a este tema se remete para 
o capítulo existente no manual para tal efeito (Capítulo 23). 

Elementos de uma escada 

Os elementos de uma escada são os mesmos que os existentes nas lajes maciças ou fungiformes 

aligeiradas: 

Elemento Descrição 

Nervuras Denominam-se como nervuras as zonas com que se discretizam as armaduras das 
escadas. A modelação é realizada por elementos finitos. 

Ábacos Ao redor dos pilares colocam-se ábacos. Os ábacos delimitam a zona em que se deve 
estudar o punçoamento; fora desta zona estuda-se o transverso. 

Vigas de laje Os limites da escada possuem, geralmente, vigas de laje. As vigas de laje laterais e o 
limite onde se realiza a união dos tramos inclinados com os patins são constituídos por 
vigas de laje "fictícias" – só servem para fechar a malha da laje- enquanto as restantes 



serão vigas de laje reais. É possível reforçar uma zona de uma escada através da 
introdução de vigas de laje interiores. 

Escadas. Geometria 

Dentro do menu Geometria>Lajes Fung. Alig.–Maciças-Fundação, encontram-se todas as funções 
necessárias para introduzir e modificar escadas. As nervuras, vigas de laje e nós criados ao modelar 
escadas não são afetados pelas funções de Geometria>Barras ou Geometria>Nós, mas pelas funções 

específicas situadas neste menu Geometria> Lajes Fung. Alig.–Maciças-Fundação. 

Introdução de escadas 

Através da função Geometria> Lajes Fung. Alig.–Maciças-Fundação>Introduzir Escada /Rampa acede-se 
ao assistente de definição de escadas. Este assistente é um pré-processador de geometria a partir do qual 
se introduzem de uma forma simples os diferentes tipos de escadas. 

 

Após abandonar a caixa de apresentação do assistente pressionando no botão Seguinte aparece uma nova 
caixa onde se apresentam os seguintes ícones 

 

 

Ícone Descrição 



 

 Abre a caixa Dados geométricos gerais onde se definem as várias variáveis que afetam o 
desenvolvimento de todos os tramos da escada. 

 Abre a caixa Vigas de laje nos bordos da escada onde se definem as seções que vão ter 
determinadas vigas de laje como as existentes nos patins ou no inicio e fim de cada troço da escada. 

 Abre a caixa Ações sobre a escada onde se definem as ações superficiais existentes na escada, 
diferenciadas por tipos.  

 Abre a caixa Geometria dos patins onde se define a existência ou não do patim bem como as suas 
dimensões. 

 Abre a caixa Geometria de cada tramo inclinado onde se definem as características particulares de 
cada tramo da escada podendo ser diferentes das gerais. 

 Abre a caixa Dados de identificação e de posicionamento na estrutura onde se define um nome 
que identifica a escada e o posicionamento que esta vai ter.  

O número de ícones expostos anteriormente é variável. O número de ícones e de caixas de diálogo é o 
necessário para definir a escada na sua totalidade.  

Na zona direita da caixa de diálogo Definição e introdução de escadas e rampas aparece uma janela onde 



se visualiza o modelo da escada gerada aplicando-se as modificações de dados em tempo real. Os ícones 
que aparecem abaixo da janela de representação do modelo têm o seguinte significado: 

Ícone Descrição 

 Exibe o modelo de escada com a vista selecionada na função ajudas>vistas. 

 Permite selecionar a vista do modelo a mostrar na janela. 

 Exibe o modelo de escada com a vista existente na janela ativa 3D de   

 Permite deslocar o modelo para a esquerda 

 Permite deslocar o modelo para a direita 

 Permite deslocar o modelo para cima 

 Permite deslocar o modelo para baixo 

 Permite redesenhar a janela do modelo de representação do modelo 

 Permite fazer um zoom extensão do modelo, ou permite visualizar a totalidade do modelo no 

monitor 

 Permite obter uma visualização em modo sólido do modelo de escada criado 

A caixa de diálogo Definição e introdução de escadas e rampas dispõe de três botões com o seguinte 
significado 

Botão Descrição 

 Permite ir para a caixa de definição de dados imediatamente anterior à que se está editando 
nestes momentos 

 Permite ir para a caixa de definição de dados imediatamente posterior a que se está editando 

 Permite sair do assistente de definição de escadas 

Dentro da caixa Dados geométricos gerais onde se definem as distintas variáveis, que afetam o desenho 
de todos os tramos da escada, existem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Tipo de escada/rampa Pode-se selecionar de entre uma lista existente o tipo de escada a gerar, 
estando definidas escadas de dois, três ou quatro tramos com rotação para a 
esquerda ou para a direita. Podem ainda definir-se escadas com outro número 
de tramos diferentes dos anteriormente indicados caso se selecione a opção 
de escada/rampa com vários tramos 

Número de tramos Esta opção só se encontra ativada caso se tenha selecionado escada/rampa 

de vários tramos e permite definir o número de tramos que vão existir na 
escada que se vai gerar. 



 

Com otimização Caso se encontre ativada esta função a parte superior da laje não chegará à 
parte superior do patim, ficando desfasada do valor, em cm., indicado na casa 
Espelho. Ao modificar este valor modifica-se o valor da inclinação e não se 
modificarão os valores da altura e desenvolvimento do tramo. Quando se cria 
a escada, a laje do tramo inclinado será a mesma quer a escada seja 
aproveitada ou não. A diferença entre lajes de escadas aproveitadas e não 
aproveitadas será visível só em modo sólido e nos desenhos de armadura das 
escadas, não no modelo em modo arame. 

Definir altura e desenvolvimento  

 Caso selecione esta opção o programa calculará de forma automática a 
inclinação da escada 

Definir altura e inclinação Caso se selecione esta opção o programa calculará de forma automática o 
desenvolvimento da escada 

Definir desenvolvimento e inclinação  

 Caso se selecione esta opção o programa calculará de forma automática a 
altura da escada 

Altura(h1+h2+...) Permite definir o valor em cm da altura que vence a escada a gerar, podendo 
introduzir-se este como um valor numérico, ou através do botão "...", 
selecionando graficamente um segmento (definido por 2 pontos) por cada 
tramo da escada que vá existir. A altura total será a soma da altura de todos 
os tramos da escada. A altura de cada tramo fica definida pelo comprimento 
do segmento da mesma ordem. 

Desenvolvimento (d1+d2+...)  

 Permite definir o valor em cm do desenvolvimento total que vão ter os tramos 
da escada a gerar, podendo introduzir-se como um valor numérico, ou através 
do botão >>, selecionando graficamente um segmento (definido por 2 
pontos) para cada tramo inclinado da escada. O valor do desenvolvimento de 
cada tramo fica definido pelo comprimento do segmento da mesma ordem. 

Inclinação(graus) Permite definir o valor em graus sexagesimais da inclinação que vão ter os 
tramos da escada a gerar, podendo introduzir-se este como um valor 
numérico, ou através do botão >>, selecionar graficamente um segmento 
(definido por 2 pontos) que defina esta inclinação. A inclinação introduzida 
fica atribuída para todos os tramos da escada.  

Largura(a) Permite definir o valor em cm da largura que vão ter os tramos da escada a 
gerar, podendo introduzir-se este dado como um valor numérico, ou através 
do botão >>, selecionar graficamente um segmento (definido por 2 pontos) 

para cada tramo da escada. 

Espessura da laje(c) Permite definir o valor em cm da espessura da laje para todos os tramos 
inclinados e patins que limitam a escada. 

Sentido de criação Poderá selecionar-se sentido ascendente ou sentido descendente. Em função 
da seleção que se realize a escada ascenderá ou descenderá desde o ponto 
de inserção selecionado na caixa Dados de identificação e de posicionamento 

na estrutura. 

Discretização (cm) Poderão fixar-se diferentes valores de discretização da grelha nas direções 
longitudinal e transversal das lajes que limitam a escada. O valor indicado 
será o mesmo para todas as lajes de escada. 



Capturar Modelo O botão Capturar modelo permite capturar as características geométricas de 
um modelo de escada existente no ficheiro aberto nesse momento 
selecionando-o graficamente, de modo a que se reinicializem as caixas de 
diálogo do assistente com os valores da escada selecionada. 

Importar modelo... O botão Importar modelo... permite capturar as características geométricas 
de um modelo de escada armazenado em um ficheiro, para reinicializar com 
esses valores as caixas de diálogo do assistente. 

Dentro da caixa Vigas de laje nos bordos da escada onde se definem as seções que vão ter determinadas 
vigas de laje como as existentes nos patins ou nos arranques e términos da escada, existem as seguintes 
opções: 

Opção Descrição 

Posicionamento Através desta opção poderá definir-se a posição real da seção transversal da 
viga de laje relativamente à barra de modelação, podendo selecionar-se esta 
de entre as opções Interior, Centrado e Exterior. 

Pré-dimensionamento É possível definir vigas de laje com "Ficha pré-definida", bastando selecionar 
uma ficha da lista existente ou atribuir seções de vigas sem "ficha pré-
definida", em que basta definir uma seção das existentes na base de dados 
de perfis a que se acede através do botão Procurar. O pré-dimensionamento 
será igual para todas as vigas de laje. 

Não se permitirão vigas de laje interiores em lajes de escadas. Serão fictícias todas as vigas de laje de 
escadas à exceção das vigas de laje exteriores a patins, a viga de laje de arranque do tramo inclinado no 
caso desde que não arranque de um patim e a viga de laje do bordo superior do tramo inclinado no caso 
de não existir patim superior. Esta consideração é feita de modo a não ser possível desvirtuar o cálculo 
das escadas. 

Dentro da caixa Ações sobre a escada onde se definem as ações superficiais existentes na escada, 
diferenciadas por tipos, existem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Ações superficiais É possível definir até três ações superficiais de diferentes valores e em diferentes 
hipóteses, para realizar uma introdução de dados simultânea. Introduzir-se-á o valor 
da carga Q, em kg/m2 ou kN/m2 e a hipótese de Atuação da mesma. 

Vetor de ação Indicar-se-á o vetor de direção da ação em eixos gerais. Para as ações gravíticas (0,-
1,0) é uma ação vertical no eixo Y negativo. 

Dentro da caixa Geometria dos patins, onde se define a existência ou não de patins bem como as suas 
dimensões, existem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Com patim Caso se ative esta opção existirá um patim entre os tramos inclinados 
indicados na caixa prévia e posterior à existente. 

Comprimento(l) Permite definir o valor em cm. da largura que vão ter os patins da escada 
a gerar, podendo introduzir-se este dado como um valor numérico em cm. 
ou através do botão >>, selecionar graficamente 2 pontos que definam 
esta distância.  

Espessura da laje(c) Permite definir o valor em cm. da espessura da laje que conforma o patim. 

Geometria irregular definida Esta opção só estará ativada se a escada que se está a editar foi 
selecionada com os botões Capturar escada ou Importar escada e a 
geometria da laje do patim tenha sido modificada utilizando funções do 



 

programa, como Curvar lado ou Mover vértice sendo, portanto, diferente 
da gerada automaticamente pelo assistente de escadas. 

Dentro da caixa Geometria de cada tramo inclinado onde se definem as características particulares de 
cada tramo, existem as seguintes opções 

 

 

Opção Descrição 

Separação com o tramo anterior (cm) Permite definir o valor de separação horizontal existente entre 2 
tramos consecutivos da escada, ou seja, permite definir a largura 
da bomba de ar ou abertura central da escada. 

Dimensões da laje do tramo (cm) Dentro desta epígrafe encontram-se variáveis cujo significado se 
explicou anteriormente na caixa Dados geométricos gerais 

Direção do seguinte tramo de escada Esta função aparecerá ativada só se tiver selecionado como tipo 
de escada/rampa a opção Vários tramos. Podem selecionar-se as 
seguintes opções: Paralelo a esse tramo, Em sentido contrário 

com rotação para a esquerda, Em sentido contrário com rotação 

para a direita, Perpendicular com rotação para a esquerda, 
Perpendicular com rotação para a direita, Tramo com rotação 

para a esquerda, Tramo com rotação para a direita. 

Ângulo de rotação Se na direção do seguinte tramo de escada/rampa escolhemos 
Tramo com rotação à esquerda ou Tramo com rotação à direita 
é possível definir o valor do ângulo de rotação entre tramos em 
graus sexagesimais 

Dentro da caixa Dados de identificação e de posicionamento na estrutura onde se define um nome que 
identifica a escada e o posicionamento que vai ter a mesma, existem as seguintes opções 

Opção Descrição 

Nome da escada/rampa Através desta opção é possível definir um texto de três caracteres como 
nome da escada a introduzir. Não se permite que duas escadas de uma 
estrutura tenham o mesmo nome. 

Número de pisos Através desta opção é possível definir o número de cópias com as 
características geométricas especificadas que se queiram gerar. 

Origem da escada/rampa (o) Através desta opção é possível definir o ponto de inserção do modelo de 
escada que se quer gerar; esse ponto pode introduzir-se através das 
suas coordenadas ou de forma gráfica caso se pressione o botão >>. 

Direção da escada/rampa (v) Através desta opção é possível definir a direção e sentido em projeção 
horizontal do primeiro tramo inclinado da escada. 

Posicionamento Através desta opção é possível definir a posição ou posicionamento que 
vai ter a escada relativamente à origem e direção da mesma podendo 
esta ser Para a direita, Centrada ou Para a esquerda. 

Criar Escada/rampa Através deste botão cria-se a escada/rampa no modelo tridimensional 
com a geometria definida nas caixas de diálogo do assistente. Ao criar 
as lajes de escada, o nome destas será formado pelo nome da escada, 
o número de ordem do piso da escada, a letra "D" para patins ou "T" 
para tramos seguido do número de ordem do tramo inclinado ou patim.  



Exportar modelo... Através desta opção é possível exportar o modelo de escada definido 
para um ficheiro para a sua utilização em posteriores estruturas. Os 
modelos exportados guardam-se como ficheiros de extensão *.STR com 
o nome definido pelo utilizador na direção indicada na casa Guardar em 
da caixa de diálogo Exportar escada/rampa que aparece ao pressionar 
o botão. O ficheiro gerado pode ser posteriormente selecionado com o 
botão da caixa de diálogo de opções gerais Importar Modelo. 

Ao criar as lajes dos tramos inclinados da escada, caso o plano no qual se encontra a laje não exista na 
listagem de planos pré-definidos, o programa adicionará a essa lista atribuindo um nome formado pelo 
nome da escada e a cota mais baixa da laje do tramo inclinado. 

 

Operações básicas sobre escadas 

Sobre as escadas geradas é possível realizar diferentes operações do mesmo modo com que se realiza 
com as lajes maciças. 

Opção Descrição 

Eliminar Permite eliminar do modelo a escada que se selecione. Não poderá eliminar-se de 
forma individual as lajes de uma escada. 

Modificar Permite modificar as características da escada que se selecionar. Após selecionar 
uma escada acede-se ao assistente de geração de escadas onde se pode alterar os 

parâmetros de definição da mesma. Só será possível modificar uma escada de cada 
vez e não todos os pisos que se tenham criado na escada. Não poderá modificar-se 
o número de pisos, que será sempre 1.  

 Dependendo da importância das modificações realizadas nas caixas de diálogo do 
assistente, ao pressionar o botão finalizar poderão aparecer várias mensagens: 

 Se as modificações realizadas na caixa de diálogo são importantes e podem modificar 
os desenhos nos quais se encontram as lajes ou alterar o número de tramos ou, 
inclusive quando não se tenha realizado nenhuma modificação, ao pressionar o botão 
finalizar, o programa mostrará uma mensagem explicativa de advertência. Caso se 
pressione o botão Sim eliminam-se as lajes da escada e serão novamente criadas 
com os novos valores do assistente. Ao eliminar e voltar a criar a escada perdem-se 



 

as alterações que o utilizador possa ter realizado nas vigas de laje, ábacos ou ações 
da laje. 

  

 Se as modificações realizadas na caixa de diálogo são de pouca importância, ao 
pressionar finalizar, aparecerá uma caixa de diálogo onde o utilizador poderá 
selecionar entre reiniciar a escada, como no caso anterior ou aplicar só as alterações 
realizadas no assistente. Ao eliminar e voltar a criar a escada perdem-se as alterações 
que o utilizador possa ter feito nas vigas de laje, ábacos ou ações da laje. 

  

Ao introduzir ou modificar uma laje maciça, laje fungiforme, laje de escada ou uma 
laje de fundação, aparece uma nova opção particular para cada laje Indeformável 

no seu plano (ver Opções de Cálculo). 

Ao ativar esta opção, se a laje é horizontal e nas opções de cálculo de esforços se 
selecionou a opção ‘Indeformabilidade de lajes horizontais no seu plano: Segundo 

as opções de cada laje horizontal’, todos os nós situados no seu interior movem-se 
e rodam de forma solidária. Desta forma, é possível indicar que algumas das lajes 
horizontais da estrutura sejam indeformáveis no seu plano e outras não o sejam. (No 
caso de escadas – rampas, esta opção só é aplicável aos patins). Sugere-se a consulta 
do capítulo correspondente às opções de cálculo de esforços para mais informação. 

Transformar Tipo As escadas são, a efeitos de cálculo, lajes maciças modeladas como uma grelha de 
barras ortogonais, ou seja, o seu tratamento é o mesmo que realiza 8 para 

lajes maciças. Caso se pretenda, é possível transformar uma entidade "escada" criada 
através do assistente em lajes independentes utilizando a função Geometria>Lajes 

fung.alig-Maciças-Fundação>Transformar Tipo; caso se proceda desta maneira o 
cálculo de esforços será o mesmo, porém posteriormente não se poderão obter 
desenhos de armadura da escada. Este processo não tem função ‘Undo’/Reverter, ou 
seja não se podem selecionar lajes para voltar a ter uma escada. Antes de 
transformar uma escada em lajes maciças aparecerá uma caixa de diálogo de seleção 
do pré-dimensionamento de vigas de laje onde se definirá o pré-dimensionamento 
que se vai atribuir às vigas de laje fictícias da escada, que a partir desse momento, 
deixarão de ser fictícias. 

 Abertura É possível introduzir aberturas tanto nos tramos horizontais como inclinados da 
escada. As aberturas deverão ser maiores de 1 m2. Para introduzir uma abertura 



deve-se selecionar o tramo onde se quer introduzir a abertura e posteriormente o 
perímetro do mesmo. 

Eliminar abertura Esta função permite eliminar aberturas que se tenham introduzido através da função 
anterior.  

Restrições Esta função permite atribuir diferentes condições de apoio às vigas de laje da escada. 
Será necessário utilizar esta função para colocar as condições de contorno do 
arranque da escada. 

Tipo União... Permite definir o tipo de união existente entre as nervuras da escada e as vigas de 

laje a que acometem. É necessário indicar que nas laterais das escadas e no encontro 
dos tramos com o patim o programa coloca uma viga de laje "fictícia" não podendo 
definirem-se tipos de união. 

Operações É possível Mover vértices, alterar a direção das nervuras ou a origem das mesmas ou 
dividir ou unir qualquer dos lados dos polígonos de definição dos tramos seguindo os 
mesmos procedimentos que em lajes maciças. (Para más informação ver o Capítulo 
23- Lajes Maciças). 

Desenhar Este submenu contém funções que permitem obter para ecrã a representação da 
origem da discretização da escada, a numeração dos nós e as barras pertencentes à 
mesma, a discretização e a etiqueta onde se indica o nome, plano e espessura de 
cada tramo com a seguinte nomenclatura ESC 01 T1; H: 15 cm. (nome ESC, piso 01, 
Tramo inclinado(T) 1; espessura da laje (h) 15 cm). 

Viga de laje Este submenu contem funções que permitem introduzir, eliminar, analisar, 
posicionar, mudar nome ou girar as vigas de laje reais da escada. É possível dispor 
a viga de encontro de um tramo de escada com uma direção paralela à laje inclinada 
da escada ou o plano horizontal. (Para mais informação ver o Capítulo 23 - Lajes 
fungiformes aligeiradas e maciças). 

Ábacos Este submenu contem funções que permitem introduzir, eliminar ou variar as 
dimensões dos ábacos. Não é possível dotar estes ábacos de altura diferente da laje 
de escada, salvo quando são comuns aos existentes em outro elemento (fungiforme 
aligeirada, maciça ou laje de fundação). (Para mais informação ver o Capítulo 23- 
Lajes fungiformes aligeiradas e Lajes maciças). 

Ações 

Ao definir uma escada pode-se realizar uma introdução de dados simultânea de até três ações superficiais 
de diferentes valores e em diferentes hipóteses. As ações introduzidas nas escadas são ações do tipo Ação 

em Planos. Além das ações definidas no momento de criação da escada, podem-se introduzir 
posteriormente novas ações através da função Ações>Definir...>Em Planos. Poder-se-ão introduzir ações 
pontuais, lineares (corrimões), superficiais ou momentos em plano com a mesma metodologia utilizada 
em outras partes do programa. (Para mais informação ver o Capítulo 10- Ações). 

Características da escada 

Através da função Seções>Lajes fung.alig.–Maciças-Fundação e Escadas e Rampas> Características, é 
possível aceder à caixa de diálogo Opções Escadas e Rampas, onde se podem definir as características 
mecânicas próprias das lajes de escada, tais como Módulo de Young, Coeficiente de Poisson, Coeficiente 



 

de Dilatação Térmica da mesma. (Para ampliar informação sobre o significado e valores destas constantes 
ver o Capítulo 23- Lajes fungiformes aligeiradas e Lajes maciças). 

 

Cálculo da armadura de escadas e rampas 

Dentro do menu Cálculo>Escaladas e Rampas encontram-se as funções que permitem realizar o cálculo 
da armadura das escadas introduzidas na estrutura. Uma vez definidos os materiais que vão conformar a 
laje e fixadas as opções de armadura das mesmas, é possível realizar o cálculo de todas as escadas da 
estrutura com a função Cálculo>Escadas e Rampas> Calcular Todas ou exclusivamente de alguma das 
escadas do modelo através da função Cálculo>Escadas e Rampas>Calcular Uma procedendo de seguida 
à sua seleção pelos métodos habituais. 

Considerações sobre o cálculo 

O dimensionamento de escadas e rampas é semelhante ao realizado para as lajes maciças, pelo que em 
geral, vale o indicado no capítulo 23 do manual (Lajes fungiformes aligeiradas e Lajes maciças). Neste 
apartado indicam-se as particularidades do cálculo deste tipo de elementos realizado pelo programa que 
diferem do indicado no mencionado capítulo 23. 

Critérios gerais de dimensionamento 

O programa utiliza critérios diferentes para a armadura das zonas inclinadas das escadas (as "rampas") e 

para a armadura das zonas horizontais (os "patins"). 

Como critérios gerais em ambos os casos, pode-se mencionar: 

■ Não se contempla a existência de armadura para o esforço transverso, pelo que a laje de 
betão deve, por si só, resistir ao esforço transverso existente. Em qualquer caso, para as 
normas, como a espanhola EHE, nas que a resistência ao esforço transverso do betão depende 
da armadura longitudinal de tração existente, o programa aumenta a armadura longitudinal, 
caso seja necessário, para resistir ao esforço transverso existente. 

■ Não se permitem ábacos ressaltados (capiteis). Os possíveis ábacos destas escadas e rampas 
não têm armadura longitudinal própria. Podem ter, caso seja necessário, possuir armadura de 
punçoamento. 



■ Para o cálculo da área de reforço longitudinal utilizam-se diagramas de interação axial – 
momento na base e nos domínios da deformação definidos em cada regulamentação e com o 
diagrama tensão – deformação de parábola – retângulo. Mesmo assim, têm-se em conta as 
limitações de armadura mínima e máxima especificada em cada regulamentação. 

■ É possível eliminar uma armadura de reforço em escadas e rampas. 

 

Armadura longitudinal das rampas 

A direção X principal das rampas de escada coincide sempre com a linha de máxima pendente. Portanto, 
a direção Y dessas rampas é sempre horizontal. 

A armadura destas rampas será constituída por uma armadura base e, caso seja necessário, um 
determinado reforço na direção X. Não existem portanto, reforços na direção Y. 

A armadura base é constituída por varões ou malhas electro soldadas (de acordo com as opções definidas). 
No caso de utilizarem-se malhas electro soldadas, o diâmetro em ambas as direções será o mesmo e as 
quantias em ambas as direções terão a relação 1:1, 1:2 ou 1:4. No caso de varões de aço, a quantia 
disposta em uma direção não será inferior a 1/5 da necessária na direção contrária. 

Caso sejam necessários reforços, só se colocarão em uma camada. A sua quantia será constante em toda 
a largura da escada. Designar-se-á pelo seu diâmetro e separação. A separação entre varões de reforço 
calcula-se para que seja um múltiplo ou um submúltiplo inteiro da separação da armadura base. A máxima 
separação permitida é de três vezes a separação da armadura base. A mínima separação permitida é a 
indicada pela regulamentação tendo em conta que tanto os reforços como a armadura base da sua direção 

estão na mesma camada. 

Para a obtenção da armadura em uma determinada direção procede-se da seguinte forma: 

■ Calcula-se, em cada seção de cada nervura e na direção em estudo, a área necessária de 
armadura em função da envolvente de momentos e axiais. 

■ Em cada seção perpendicular à direção de estudo, obtém-se a área de armadura necessária 
como média quadrática das áreas calculadas no passo anterior na interseção de cada nervura 
com esta seção. 

■ Define-se a armadura base da rampa. Se nas opções se fixou diretamente o seu diâmetro e 
separação, utilizam-se estes valores. Caso contrário fixa-se um percentagem da área 
necessária a cobrir, calcula-se o diâmetro e separação necessária (em qualquer caso, na 
direção Y, a armadura base deve cobrir a máxima área necessária calculada no passo 
anterior). 

■ Caso a armadura base não é suficiente, calculam-se os reforços necessários. 

Armadura longitudinal dos patins 

A armadura dos patins será constituída exclusivamente por uma armadura base, que poderá ser formada 
por varões ou malhas electro soldadas (de acordo com as opções definidas). Esta opção é independente 
da fixada nas rampas: a armadura base das rampas pode ser realizada com malhas electro soldadas e a 
dos patins com varões de aço, por exemplo. 

No caso de se utilizarem malhas electro soldadas, o diâmetro em ambas as direções será o mesmo e as 
quantias em ambas as direções terão a relação 1:1, 1:2 ou 1:4. No caso dos varões de aço, a quantia 
disposta em uma direção não será inferior a 1/5 da necessária na direção contrária. 



 

O processo de cálculo de armadura é equivalente ao já mencionado para as rampas, tendo em conta que 
não se colocam reforços adicionais nos patins. 

 

Materiais: Betão e aço 

Através da função Cálculo>Materiais, é possível indicar o tipo de betão, aço nervurado e nível de controlo 
a utilizar na armadura das lajes de escada da estrutura. Os materiais e nível de controlo podem ser 
diferentes dos de outras partes da estrutura. 

 



Os materiais a utilizar na armadura das lajes de escada da estrutura podem selecionar-se dentro do 
separador de Betão Armado. 

É necessário selecionar primeiro na lista Aplicar a linha Betão Barras + Lajes fungiformes aligeiradas 
+ Lajes maciças + Escadas e Rampas 

Opções de cálculo 

Através da função Cálculo>Escadas e Rampas>Opções, fixam-se as opções para o cálculo das lajes de 
fundação. A caixa de diálogo Armadura Escadas/Rampas apresenta as mesmas fichas de opções que as 
de outras tipologias similares (fungiformes aligeiradas, maciças ou lajes de fundação) excetuo nos 
seguintes pontos: 

 

■ Não aparece a ficha Ábacos, uma vez que não podem existir ábacos salientes nas lajes de 
escadas e portanto, não existe uma armadura para os mesmos. 

■ Dentro da ficha Reforços não é possível ativar a colocação de estribos, pelo que nas escadas 
nunca se colocará este tipo de armadura. 

■ Aparece uma nova ficha Armadura Patins onde se fixam as opções para a armadura dos 
diferentes patins das escadas. As opções existentes nesta ficha são as seguintes: 

Opção Descrição 

Armadura Base É possível selecionar o tipo de armadura a podendo selecionar varões de 
aço ou malhas electro soldadas 

Ø mínimo É possível selecionar o diâmetro mínimo a colocar 

Ø máximo É possível selecionar o diâmetro máximo a colocar 

Sep. mínima (cm) É possível indicar a separação mínima que pode existir entre os varões 
colocados. 



 

Módulo (cm) É possível indicar um valor em cm que representa o módulo de separação. 
Este valor fará com que a separação final dos reforços seja múltipla desse 
módulo. 

Minimizar núm. de varões  Indica se pretende um menor número de varões porém de maior diâmetro 
(opção ativada) ou um maior número de varões porém de menor diâmetro 
(opção desativada) 

Listagem e Gráfico de erros 

Uma vez finalizado o cálculo da armadura o programa pode exibir as seguintes mensagens: 

Mensagem Descrição 

Armadura Finalizada  O processo de cálculo foi finalizado e as barras de betão da estrutura estão 
corretas. 

Armadura Cancelada  Pressionou-se o botão Cancelar da caixa de mensagens. 

Armadura Incorreta  No processo de cálculo detetaram-se incidências que impedem a correta 
validação da armadura de todas as barras de betão da estrutura. 

No caso de se obter a mensagem de armadura incorreta, é possível obter informação sobre os erros 
encontrados através das funções Cálculo>Escadas e Rampas>Listagem de Erros... e Cálculo> Escadas e 

Rampas >Gráfico Erros. 

Solicitando a função Cálculo>Escadas e Rampas>Listagem de Erros... listam-se os tramos de escada nos 
quais se detetou algum erro e o tipo de erro encontrado. Solicitando a função Cálculo>Escadas e 

Rampas>Gráfico Erros representam-se assinalando em cor vermelha os tramos da escada que não 
cumprem.  

 

A listagem e o gráfico de erros conservam os seus dados enquanto não se realize um novo cálculo de 
esforços ou de armadura. 

No caso de armadura incorreta os desenhos de armadura representarão em forma de uma cruz vermelha 
os tramos de escada que não cumprem. Existe a possibilidade de eliminar dos planos de armadura a marca 
de erro em forma de cruz vermelha, sempre que se esteja trabalhando no modo 2D ou na janela de 
listagens. Para poder eliminar a marca deve-se selecionar a função 
Resultados>Armaduras>Retocar>Apagar marca de erro e assinalar com o rato o tramo de escada no qual 



se pretende eliminar a marca. Também se pode eliminar esta marca com o ícone correspondente que 
existe na janela da listagem de erros. Ao selecionar qualquer erro detetado em um tramo de escadas fica 
ativo o ícone Apagar marca de erro, pelo que após pressioná-lo a marca de erro desaparecerá dos desenhos 
da armadura da escada. 

 

Mensagens de erro das escadas 

O programa utiliza diferentes mensagens para notificar as incorreções existentes nos diferentes tramos da 
escada. Seguidamente especificam-se detalhadamente cada um deles 

Mensagem Espessura insuficiente 

Descrição A espessura da laje é insuficiente. Pelo menos deve ser três vezes o recobrimento fixado. 

Mensagem Resistência à flexão longitudinal 

Descrição A resistência à flexão na direção X é insuficiente; ou porque o máximo de armadura possível 
por opções e regulamentação não é suficiente ou porque o momento mais o esforço axial 
supera a resistência da seção. 

Mensagem Resistência à flexão transversal 



 

Descrição A resistência à flexão na direção Y é insuficiente; ou porque a máxima armadura possível 
por opções e regulamentação não é suficiente, ou porque o momento mais o axial supera a 
resistência da seção. 

Mensagem Quantia insuficiente da armadura base longitudinal 

Descrição A resistência à flexão da armadura base na direção X é insuficiente; ou porque a máxima 
armadura base possível por opções (e regulamentação) não é suficiente para cobrir a 
percentagem fixada nas próprias opções (ou a totalidade da armadura necessário caso se 
trate de um patim), ou porque o momento mais o axial supera a resistência da seção. 

Mensagem Resistência à flexão transversal da armadura base 

Descrição A resistência à flexão da armadura base na direção Y é insuficiente; ou porque o máximo de 
armadura base possível por opções (e regulamentação) não é suficiente para cobrir a 
totalidade de armadura necessária, ou porque o momento mais o axial supera a resistência 
da seção. 

Mensagem Resistência ao transverso longitudinal 

Descrição A resistência da seção ao transverso na direção X é insuficiente sem armadura de estribos. 

Mensagem Resistência ao transverso transversal (em Y) 

Descrição A resistência da seção ao transverso na direção Y é insuficiente sem armadura de estribos. 

Mensagem Fissuração longitudinal excessiva 

Descrição A largura máxima da fissura na direção X é maior do que o permitido nas opções. 

Mensagem Fissuração transversal excessiva 

Descrição A largura máxima da fissura na direção Y é maior que a permitida nas opções. 

Mensagem Falha em ábaco 

Descrição Falha em um ábaco desta rampa ou patim por punçoamento. A seguir aos erros desta rampa 
ou patim aparecerão os erros próprios dos ábacos. Para a sua descrição remete-se para o 
capítulo 23 (Lajes fungiformes aligeiradas e Lajes maciças). 

Mensagem Falha em alguma viga de laje 

Descrição Falha em uma viga de laje com ficha pré-definida deste patim. Após os erros do patim 
aparecerão os erros próprios das vigas de laje. Para a sua descrição remete-se para o 
capítulo 23 (Lajes fungiformes aligeiradas e Lajes maciças). 

Saída de resultados 

A saída de resultados de lajes fungiformes aligeiradas e lajes de fundação é composta por documentos 

gráficos e por listagens. 

Documentos gráficos 

As funções que permitem visualizar os documentos gráficos das escadas encontram-se dentro do submenu 
Resultados>Armaduras>Escadas e Rampas e são as seguintes: 

 



 

Função Descrição 

Selecionar... Permite aceder à caixa de diálogo Seleção de escadas e rampas a desenhar, 

onde se selecionam as escadas a visualizar. Na janela esquerda 
(Escada/Rampa) exibe-se a lista de todas as escadas definidas e na janela 
direita (A desenhar) exibem-se as que podem ser visualizadas. 

Desenhar Plano Permite visualizar a armadura da primeira escada que exista na janela A 

desenhar da função Selecionar…. 

Escada/Rampa Seguinte Permite visualizar a armadura da escada seguinte na lista da janela A 

desenhar da função Selecionar. 

Escada/Rampa Anterior Permite visualizar a armadura da escada anterior na lista que exista na janela 
A desenhar da função Selecionar. 

Ver Plano Permite visualizar a armadura de uma determinada escada através da seleção 
gráfica da mesma pelos métodos habituais. 

Mover Tabela No modo 2D esta função permite mover a tabela de armadura das vigas de 
laje da escada. Basta indicar com o botão direito o ponto que determine a 
nova posição da tabela. 

Se estiver a visualizar desenhos de armaduras de escadas, aparecerá a lista dos possíveis desenhos a 
visualizar, podendo indicar em cada momento, selecionar qual o plano em que pretende visualizar a 
armadura, fazendo duplo clique sobre o pretendido, dentro da lista existente na caixa de planos. 

Através das funções Resultados> Armaduras> Plano Seguinte e Resultados> Armaduras> Plano Anterior, 
é possível visualizar o desenho de armaduras seguinte ou o anterior, de entre os que nesse momento 
existam, na lista mostrada na caixa de planos. 

 



 

Opções de desenho 

Os desenhos podem conter distintos níveis de informação, de acordo com a caixa 
Resultados>Armaduras>Opções. As escadas partilham as opções existentes na ficha Geral (para mais 
informação sobre as opções desta ficha ver Capítulo 16 - Armadura de Barras) e na ficha Escadas e 

Rampas. 

As opções existentes na ficha Escadas e Rampas são as seguintes: 

 

Mensagem Descrição 

Fator de escala do esquema Permite variar o tamanho do esquema de escada que aparece nos planos 
onde se identificam as seções dadas. 

Número de colunas na tabela de vigas de laje  

 Permite definir o número de colunas em que se estruturará a tabela de 
vigas de laje da escada que aparece nos desenhos de armadura. 

Orientação pormenores Caso se selecione a opção Vertical a armadura dos diferentes tramos 

aparecerá uma debaixo de outra. Caso se selecione Horizontal a armadura 
dos diferentes tramos aparecerá uma ao lado da outra. 

Cotagem de armaduras Através desta opção permite-se a ativação da representação das cotas nos 
desenhos de armadura e caso apareçam decide-se se são cotas totais, 
parciais ou ambas 

Identificar armadura longitudinal na seção  

 Caso se ative esta opção a armadura longitudinal aparecerá identificada 
na seção da laje de escada, além de aparecerem na pormenorização da 
armadura longitudinal. 

Desenhar armadura de vigas de laje  



 Caso se ative esta opção aparecerá desenhada a armadura das vigas de 
laje de ficha pré-definida na seção da escada além de aparecer na tabela 
de vigas de laje. 

 

Seguidamente indicam-se alguns critérios de desenho adotados nas armaduras de escadas:

■ Nos textos dos comprimentos de varões longitudinais indicar-se-á o "P" (de patilha) quando o 
varão desse lado se dobre 90 graus e uma só vez, caso contrário não se indicará o "P" 

■ Em varões transversais, caso exista amarração, indica-se sempre um "P" de patilha. 

■ No desenho das armaduras de escadas não se tem em conta as aberturas que sejam 

introduzidas pelo utilizador.  

O programa resolve o punçoamento através da disposição de vigas onde sejam necessárias. A armadura 
de punçoamento colocada fica indicada em uma tabela na qual se referencia a armadura e na qual 
aparecem os seguintes dados: 



 

 

Dado Descrição 

Viga Indica-se o nome da viga em que se expressa a armadura para poder localizá-
la nos desenhos. Na última coluna coloca-se uma representação à escala da 
armadura a colocar. 

Armadura Longitudinal Expressa-se a armadura longitudinal superior e inferior e o seu comprimento 
medido desde o eixo do pilar 

Armadura de Estribos Expressa a armadura de estribos necessária, o número total de estribos a 
colocar e a posição do primeiro estribo medido desde o eixo do pilar. 

Como qualquer documento gráfico elaborado pelo programa é susceptível de compor-se com outros em 
uma folha de composição. 

Retoque de armaduras 

A função Resultados>Armaduras>Retocar>Laje fung.alig. - Maciça: Modificar permite modificar 
graficamente os valores das armaduras propostas pelo programa. As modificações realizadas efetuam-se 
exclusivamente a nível gráfico, ficando ao critério do utilizador a segurança das alterações efetuadas. 

 

As opções que aparecem na caixa de diálogo Armadura de reforço inferior são as seguintes: 

Opção Descrição 

Distâncias à origem do tramo (X-Y)  

 Através desta opção é possível definir o comprimento do reforço inferior 
indicando a distância em cm. do extremo inferior e superior do reforço à 



origem do tramo que se representa através de um ponto vermelho. Entre 
parênteses aparecem as coordenadas inicial e final do tramo. 

Amarrações (cm) Através desta opção é possível definir um valor em cm de amarração inferior 
e superior do reforço. 

Diâmetro Através desta opção é possível definir o diâmetro com que se colocará o 
reforço 

Separação Através desta opção é possível definir o valor em cm da separação entre 
varões longitudinais de reforço. 

Listagens 

Através da função Resultados>Listagens>Lajes fung.Alig–Maciças-Fundação>Punçoamento 

Escadas/Rampas podem-se obter os resultados de cálculo de punçoamento dos ábacos de um determinado 
plano. Ao selecionar a função aparece uma caixa de diálogo com a lista dos desenhos nos quais existem 
lajes de escadas, podendo selecionar-se o desenho que queremos visualizar. Para obter esta listagem deve 
calcular-se previamente a armadura da escada requerida. Não se obterá resultados dos ábacos nos quais 
não é necessário realizar o cálculo do punçoamento (por exemplo porque ao pilar chegam vigas de laje 
com altura superior à espessura do ábaco). (Para mais informação sobre esta listagem ver o Capítulo 23- 
Lajes Fungiformes Aligeiradas e Lajes Maciças) 

 

Resultados: Medição de escadas e rampas 

A função Resultados>Medições>Escadas e Rampas fornece a medição do betão e aço das escadas e 
rampas existentes na estrutura. Para obter as medições utilizam-se as opções contidas na caixa de diálogo 
Resultados>Medições >Opções….  



 

 

Na função Resultados>Medições>Códigos… fixam-se os códigos das unidades de obra e dos artigos, no 
caso de querer exportar a medição para um programa específico de orçamento. No menu de Lajes incluem-
se os campos Artigo e Preço onde se indicará o artigo de destino e o código da unidade de obra associada 
no programa de orçamentação. Na medição de escadas calcula-se o betão e o aço das mesmas, verificando 
também os dados da sua superfície. Serão sempre medidas todas as escadas calculadas. Ao medir as 
escadas segue-se o critério da opção Agrupar lajes não tendo em conta o plano e a laje selecionada na 
caixa. 

Na função de Resultados>Medições>Preços… fixam-se os preços unitários que afetam a medição de 
distintas partes da estrutura, em caso de querer obter uma medição direta com custos associados sem 
exportar para programas específicos de gestão de orçamentos. 



Capítulo 30 

Lajes de cofragem perfilada 

Introdução 

O programa  permite a definição, cálculo, armadura e desenho de planos de lajes perfiladas com 

chapa de aço e laje superior de betão, sendo esta chapa utilizada só para efeito de cofragem perdida ou 
como colaborante em flexão positiva, podendo ter ou não neste caso armaduras adicionais. 

A estrutura destinada a suportar as lajes de cofragem perfilada podem ser de diferente natureza: metálica, 

betão ou obra de alvenaria. 

Em nenhum caso o programa comprova o sistema de laje de cofragem perfilada combinado com o cálculo 
da estrutura metálica de apoio, como viga mista com ligação laje-viga de apoio através de pernos 
conectores (betão a trabalhar à compressão na parte superior e aço a trabalhar à tração na parte inferior). 

Muitas das funções a utilizar com laje de cofragem perfilada também podem ser utilizadas com o resto das 
lajes aligeiradas ( ), pelo que este capítulo fará às vezes referências ao capítulo "21 Lajes 

Aligeiradas" do manual. 

Tipologias de Lajes de cofragem perfilada 

 permite calcular Lajes de cofragem perfilada das seguintes tipologias: 

■ Chapa só como cofragem perdida 

Quando a chapa funciona como cofragem perdida, a sua função simplesmente é de reter o betão até 
ao seu endurecimento, não absorvendo esforços uma vez que tenha endurecido a laje. 

Neste caso, a chapa é lisa, porque quando a laje entra em carga e a laje se deforme, os dois materiais 
vão deslizar entre si, sem que exista mútua colaboração. 

■ Chapa colaborante resistente sem armadura 

Quando a chapa forma um único elemento estrutural com a laje, a sua função é de colaborar com a 
laje de betão para resistir às solicitações existentes, introduzindo resistência à tração. Numa primeira 
fase (até o endurecimento do betão) atua como cofragem perdida. 



 

Neste tipo de lajes a chapa atua como armadura à flexão, não precisando de outras armaduras 
adicionais. A chapa deve contar com uma série de deformações, entalhes ou protuberâncias, que 
garantam que a chapa e o betão não deslizem entre si ao entrar a laje em carga. 

■ Chapa colaborante resistente com armaduras adicionais 

Basicamente é o mesmo tipo que o descrito anteriormente, excetuando o caso de que a chapa quando 
trabalha à flexão, precisar de armaduras de flexão complementares para resistir aos esforços 
existentes, pois só a chapa é insuficiente. 

Em qualquer dos casos sempre existirão armaduras de negativos nos apoios, nos casos de lajes continuas 

e de consolas. 

Introdução e Modificação de Séries de Lajes de cofragem 
perfilada 

Na função Seções>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Fichas... permite a definição e modificação da 
base de dados de lajes aligeiradas e lajes de cofragem perfilada. 

Introdução de uma nova série 

A base de dados de lajes apresenta-se estruturada em forma de árvore, de modo a que seja fácil a 
localização das lajes segundo a sua tipologia. As lajes de cofragem perfilada encontram-se dentro do grupo 
Misto. Ao selecionar qualquer laje introduzida nesta série ativam-se os campos que contêm informação 

acerca do mesmo que para esta tipologia são Chapas e Fichas. 

 



 

Elemento Descrição 

Chapas O campo Chapas permite selecionar e visualizar as características geométricas de diferentes 
chapas que podem ser utilizadas na composição da laje. Pode selecionar qualquer uma da 
lista existente e pressionando o botão "..." podem ver-se as características da chapa 
selecionada. 

Fichas O campo Fichas permite selecionar e visualizar as características de uma laje mista, 
composta por chapa e laje de betão. 

Sair Permite sair da caixa de edição/criação de fichas de laje. 

Eliminar Permite eliminar da base de dados uma série de laje criada anteriormente 

Verificar Permite verificar a correta introdução da geometria de séries de lajes segundo os critérios 
regulamentares. 

Vários... Permite introduzir dados informativos acerca de cada série de laje, assim como selecionar o 
tipo de materiais que a compõe e se está permitida a consideração de continuidade nos 
apoios. 

Criar... Permite criar uma nova série de laje dentro de um grupo, dos já existentes. 

Características da série 

 

As diferentes características que aparecem são: 

Opção Descrição 

Descrição Permite definir um texto de descrição de cada série. 

Aço da Chapa Indica o tipo de aço da chapa. Pode ser um dos definidos na regulamentação de aço 
selecionada ou do tipo "OUTROS", nesse caso tem de ser definido o limite elástico 
do material. Em algumas regulamentações, também se define aqui o grau de controlo 
da fabricação da chapa (seu coeficiente de minoração). 

Betão "In situ" Tipo de betão a utilizar na laje. Em algumas regulamentações indica-se também o 
seu nível de controlo (seu coeficiente de minoração). 



 

Continuidade A opção Permitir continuidade permite indicar se deseja que a laje se possa calcular 
como continua no nó. Em caso afirmativo a laje calcula-se como vãos contínuos ou 
biapoiados em função das opções de cálculo de lajes definidas. Em caso negativo, a 
laje calcula-se sempre como vãos biapoiados, independentemente das opções de 
cálculo fixadas para as lajes. 

Tipo de laje O tipo de laje perfilada é Misto. 

Empresa Nome da empresa fabricante da chapa. 

Morada Morada da empresa fabricante da chapa. 

Telefone Número de telefone da empresa fabricante da laje. 

Autorização de uso Número de autorização da entidade competente ao fabricante de laje. 

Introdução de chapas nervuradas 

Na caixa de diálogo Chapas Nervuradas é possível definir as características mecânicas e geométricas da 
chapa a utilizar 

 

Opção Descrição 

Tipo Define o nome do tipo de chapa a definir 

Descrição É possível dar uma descrição a cada tipo de chapa até 16 caracteres. 

A, B, H, Bi, Bs Dimensões geométricas da chapa em centímetros. 

Para cada chapa é possível definir vários modelos (definidos em geral por uma diferente espessura da 
chapa). Assim, dentro da janela "Modelos" podem introduzir-se os seguintes dados: 

Opção Descrição 

Nome Nome do modelo. 

E Espessura em milímetros da chapa. 

A Área da chapa em cm2 por cada metro de largura. 

I Inércia bruta da chapa, em cm4 por cada metro de largura em relação a um eixo horizontal que 
passe pelo seu baricentro. 



W Módulo resistente mínimo da chapa, em cm3 por cada metro de largura em relação a um eixo 
horizontal que passe pelo seu baricentro. 

m, k Valores empíricos obtidos em ensaios (ver capítulo seguinte), em MPa (ou Kgf/cm2). 

L máx Comprimento máximo que pode ter a chapa utilizada. 

Usar Esta coluna serve para permitir ou não a utilização do modelo no cálculo. 

Os valores de m e k 

Os valores de m e k refletem o comportamento ao esforço rasante entre a chapa e a laje betonada in situ; 
quer dizer, a sua aderência. O seu valor depende tanto da geometria da chapa (principalmente os seus 
ressaltos) como da resistência do betão. 

No caso de chapas que só se utilizam como cofragem perdida, não é necessário realizar a comprovação 
de atrito e por tanto, os valores de m e k são zero. 

No caso da regulamentação europeia, estes valores obtêm-se através de ensaios realizados de acordo com 
o capítulo 10.3.1 do Eurocódigo 4 (norma ENV 1994-1-1) e tem unidades de tensão (MPa ou Kgf/cm2). 

Np caso da regulamentação americana (ANSI/ASCE 3) existe um valor m similar, mas na regulamentação 

europeia aparece como k, na americana aparece como " cfk 
, com f'c em MPa. Por isso, quando se 

seleciona uma regulamentação americana, na caixa de introdução de chapas tem de introduzir o valor 

cfk 
, com unidades também de tensão (MPa ou Kgf/cm2). 

Introdução de fichas de lajes de cofragem perfilada 

Na caixa de diálogo Ficha de lajes Mistas é possível definir características mecânicas e geométricas da 
ficha da laje de cofragem perfilada a introduzir. 

 

Opção Descrição 



 

Ficha Mostra o nome da ficha de laje selecionada. 

Descrição Mostra a descrição da ficha selecionada através de um texto até 16 caracteres 

Chapa Permite selecionar um modelo de chapa dos existentes na base de dados de chapas. 

Altura total Permite introduzir a altura total da laje em cm. 

Volume de Betão Permite introduzir o volume de betão em l/m2 necessário para a execução da laje. 
Este volume utiliza-se para a medição do mesmo. Se for zero, o programa calculará 
em função da geometria da chapa. 

Peso Próprio Permite introduzir o peso próprio da laje em kN/m2 ou Kgf/m2. Este dado utiliza-se 
para calcular a ação permanente no momento de definir a laje, se estiver ativada a 
opção correspondente. 

Rigidez total Permite introduzir o valor de rigidez total do conjunto, em m2xkN/m ou m2xt/m. Este 
valor de rigidez é um valor médio e utiliza-se exclusivamente para calcular o 
encastramento da laje com paredes resistentes, quando se ativa a opção 
correspondente. 

Imagem A imagem da laje vai sendo regenerada segundo os valores introduzidos nos campos 
superiores, mostrando as verdadeiras dimensões da laje selecionada. 

Definição da Geometria 

Introdução de uma laje de cofragem perfilada 

Através da função Geometria>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Introduzir... é possível definir lajes 
de cofragem perfilada. O significado dos parâmetros da caixa de diálogo da função são os mesmo que no 
resto das tipologias de lajes, pelo que se remete a consulta do capítulo 21 do manual de instruções. 

Ao definir uma laje de cofragem perfilada, a sua face inferior fica nivelada com a cota de definição da 
mesma, por tanto a laje considera-se que passa sempre por cima das vigas que a suportam. 

 



Ações de Execução 

Ao introduzir ou modificar uma laje, assim como ao introduzir ações superficiais em barras, quando a laje 
a introduzir ou modificar for de cofragem perfilada, aparece um novo botão Ações de execução que exibe 
a uma caixa de diálogo, onde é possível introduzir um grupo de ações em diferentes hipóteses, que vão 
atuar durante o processo de execução da laje. 

Estas ações utilizam-se para comprovar a chapa de aço, como cofragem na fase de execução da laje. 

Atribuição / Modificação das fichas atribuídas 

Através das funções do menu Seções>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Definir ou Seções>Lajes 

Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Atribuir é possível atribuir um modelo de laje, a uma laje já existente. É 
conveniente atribuir novamente a ficha a uma laje, se tiver modificado as características da laje existente 
na base de dados das lajes. 

Critérios de cálculo 

O programa utiliza duas regulamentações para o cálculo de lajes de cofragem perfilada : 

■ A regulamentação europeia Eurocódigo 4 (UNE ENV 1994-1-1, junho 1995): Projeto de 

estruturas mistas de betão e aço. Esta regulamentação utiliza-se quando se seleciona no 
programa uma das seguintes regulamentações: Espanhola (EHE), Espanhola (EH-91), 

Portuguesa, Argentina ou Brasileira. 

■ A regulamentação norte-americana ANSI/ASCE 3-91 (dezembro de 1992): Standard for the 

Structural Design of Composite Slabs. Esta regulamentação utiliza-se quando se seleciona no 
programa uma das seguintes regulamentações: México D.F., México – USA ou Chile – USA. 

De qualquer forma, as combinações de ações realizam-se sempre de acordo com a regulamentação 
selecionada (EHE ou NBE-EA-95 no caso de Espanha, RSA no caso de Portugal, etc...). 

No caso Espanhol, por exemplo, não existe uma regulamentação de estruturas mistas (nem sequer o 
próximo Código Técnico da Edificação as contempla), a regulamentação de betão (EHE) é muito similar ao 
Eurocódigo, mas a regulamentação de aço utiliza combinações de ações diferentes da EHE ou Eurocódigo. 

No caso Português, as combinações de RSA são muito similares ás do Eurocódigo, excetuo nos casos de 
combinações sísmicas, no Eurocódigo utiliza-se um coeficiente de majoração de valor 1,0 para as ações 
sísmicas, mas no RSA toma o valor 1,5. (na lajes de cofragem perfilada isto não tem incidência, porque 
não se utilizam as ações sísmicas no seu cálculo). 

Chapas como cofragem: fase de execução 

Utiliza-se uma análise elástica para o cálculo dos esforços, considerando cada vão separado como 
biapoiado. Se necessitar de apoios intermédios, a chapa considera-se como uma viga contínua apoiada 
também nos apoios intermédios. Consideram-se exclusivamente as ações introduzidas como ações em fase 
de execução. 

As combinações de ações utilizadas, são as indicadas pela regulamentação de aço selecionada. Tenha em 
atenção que em regulamentações (como a espanhola) não se utilizam as mesmas combinações de aço do 
que em betão. 



 

Laje perfilada : fase de exploração 

Se a chapa é utilizada como armadura de positivos na fase de exploração, a seção resistente é mista: 
intervêm tanto o betão da betonagem em obra, como a chapa de aço laminada. 

Para o cálculo e armadura dos momentos negativos, não se considera a contribuição da chapa de aço. 
Também não se considera esta contribuição, quando a chapa só se utiliza como cofragem ou quando é 
insuficiente para resistir os momentos positivos como armadura de laje mista. 

As ações intervenientes são todas as que existam na laje (mas não as introduzidas como ações na fase de 
execução). O cálculo de esforços realiza-se por métodos isostáticos, elásticos, plásticos ou plásticos com 
redistribuição limitada, em função do indicado nas opções de cálculo de lajes aligeiradas e de cofragem 
perfilada. As combinações de ações utilizadas são as indicadas pela regulamentação de betão selecionada. 

Comprovação de seções 

Seção de referência 

Como seção de cálculo utiliza-se a seguinte geometria (simplificada) da seção: 

■ Eurocódigo 4 

 

onde 

b distância entre nervuras 

b0 largura mínima da nervura 

hc altura da laje sobre a chapa 

dp distância entre a face superior da laje e o centro de gravidade da seção de chapa de aço 

ep distância da fibra neutra plástica da seção de chapa de aço à sua face inferior 

e distância do centro de gravidade da seção de chapa de aço à sua face inferior 

h = dp+e altura total da laje 

■ ASCE 3 



 

onde 

Cs distância entre nervuras 

Bb largura da nervura na sua base 

Bt largura da nervura na sua parte superior 

hc altura da laje sobre a chapa. Deve ser não inferior a 50 mm. 

dd altura do perfil de chapa 

d distância entre a face superior da laje e o centro de gravidade da chapa 

h altura total da laje. Não deve ser inferior a 90 mm 

e espessura de chapa 

Flexão da chapa como cofragem 

Comprova-se em regime elástico. 

Eurocódigo 

Para o Eurocódigo 4, a expressão a comprovar é (flexão simples): 
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onde 

Md é o momento de cálculo, majorado 

Mp,Rd é o momento resistente 

Wpel momento resistente elástico da chapa de aço 

fyp limite elástico do aço 

©ap coeficiente de minoração do aço 

ASCE 

No caso de ASCE-3, as expressões a comprovar são (flexão simples e transverso): 
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onde 

Mu é o momento de cálculo, majorado 

Mn é o momento resistente nominal 

Vu é o transverso de cálculo, majorado 

Vn é o transverso resistente nominal 

S momento resistente elástico da chapa de aço 

fyp limite elástico do aço 

Bc coeficiente de minoração de flexão da chapa 

Vc coeficiente de minoração de transverso da chapa 

Momentos positivos sem armadura 

Eurocódigo 

No Eurocódigo 4 distinguem-se duas situações, em função da posição da fibra neutra. 

Fibra neutra por cima da chapa 

Utilizam-se as seguintes expressões: 
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sendo 

Ap a área da chapa metálica 

x profundidade da fibra neutra medida desde a face superior da laje. 

Fibra neutra dentro da chapa 

Despreza-se o betão situado na nervura, utilizando-se as seguintes expressões: 
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sendo 

Wpa o momento resistente plástico da chapa de aço. Este é calculado pelo programa na função de 
geometria da chapa. 

ASCE 

Comprova-se o nível de reforço da seção mista que confere a chapa, obrigando a que se cumpra a 
condição: 
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sendo 

ρ quantia geométrica de reforço 

b quantia geométrica de reforço correspondente à falha equilibrada (no domínio de deformação 
correspondente a uma deformação de compressão da fibra superior  = c e uma deformação 
de tração do aço  = s = fyp / Es. 

As área da chapa metálica 

Cs área da seção de betão 

d altura útil da seção mista 

1 profundidade do bloco de compressões dividido pela profundidade da fibra neutra (0,65  1  

0,85) 

Es módulo de elasticidade do aço 

c deformação máxima à compressão do betão (que ACI 318 fixa em 0,3%) 



 

Neste caso a comprovação a flexão realiza-se através da fórmula: 
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onde 

M fator de resistência da seção mista. 

f"c resistência especifica à compressão do betão. 

Se   b aplica-se a formulação anterior substituindo ypf
 por 

b
ypf

. 

Momentos positivos com armadura 

Despreza-se a colaboração da chapa, calculando-se como uma laje aligeirada armada de altura h, na forma 
habitual (sem considerar que a seção é mista). 

A armadura resultante deve respeitar as considerações de quantias mínimas e máximas e de separações 
entre estribos, especificadas na regulamentação de betão selecionada (EHE ou EH-91 para norma 

espanhola, REBAP para regulamentação Portuguesa, etc...). 

Por considerações construtivas, a armadura situa-se em todos os seios da chapa, de forma a que o número 
de estribos por chapa seja múltiplo do seu número de seios. 

Eurocódigo 

Utiliza-se a expressão habitual no Eurocódigo 2. 
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sendo,  

As área de armadura à tração 

d distância da armadura da face superior da laje 

b1 largura da laje à compressão 



ASCE 

Utiliza-se a expressão habitual de ACI-318: 
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onde 

Ast área de armadura à tração 

r distância da armadura à face superior da laje 

MR fator de resistência da seção à flexão. 

Momentos negativos 

Despreza-se a colaboração da chapa. Da seção de betão, só se tem em conta uma seção retângular com 
largura, do valor da largura inferior das nervuras (bo na nomenclatura de Eurocódigo, Bb na nomenclatura 
de ASCE) e com altura, do valor altura total da laje mista. 

Eurocódigo 

Utiliza-se a expressão habitual no Eurocódigo 2. 
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sendo 

d a distância da armadura à face inferior da chapa 

b0 a largura inferior das nervuras da chapa 

ASCE 

Utiliza-se a expressão habitual de ACI-318: 
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onde 

r a distância da armadura à face inferior da chapa 

Bb a largura inferior das nervuras da chapa 

Esforço atrito 

Deve-se comprovar também que o atrito entre a chapa de aço e o betão utilizado em "in situ" não supere 

a resistência proporcionada pelas protuberâncias existentes, para tal finalidade na chapa. 

Eurocódigo 

O transverso vertical máximo, V, deve cumprir 
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onde 

Ls é o vão de transverso, que no caso de ações continuas é igual a L/4 (sendo L o comprimento do 
vão). 

Ap é a área da chapa. 

©vs é o coeficiente de minoração, que será igual a 1,25 neste caso. 

ASCE 

O transverso vertical máximo, Vu, deve cumprir 
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onde 

l comprimento de vão 

V fator de resistência ao transverso da seção mista. 

m, k valores empíricos obtidos através de ensaios (na base de dados de chapas, definem-se 
diretamente os valores de m e k·(f'c)1/2 em MPa ó Kgf/cm2. 

Fissuração 

A chapa nervurada de aço impede o aparecimento de fissuras visíveis na face inferior da laje. Na face 
superior, os momentos negativos da laje comportam-se como qualquer outra laje de betão, realizando as 
mesmas comprovações de fissuração. 



Flecha 

Na fase de execução, a flecha produzida pelas ações de execução (o peso próprio da chapa, mais o betão 
fresco, mais outras ações em fase de execução) calcula-se tendo em conta só a chapa de aço, apoiada 
nas vigas e nos apoios intermédios. Calcula-se de acordo com a regulamentação de aço fixada. Estas 
flechas não devem ultrapassar determinados valores que se podem fixar no programa. Por exemplo, a 
regulamentação americana ASCE estabelece que as flechas, em fase de execução, não devem superar o 
maior dos seguintes valores 

L/180 

20 mm 

Na fase de exploração, a flecha é calculada com a seção homogeneizada e tendo em conta a fissuração 
produzida no betão, de forma equivalente a como se realiza no resto de lajes de betão. Se a chapa funciona 
só como cofragem perdida, não intervêm no cálculo da flecha em fase de exploração. 

Opções de Cálculo 

Na função Cálculo>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Opções... encontram-se as opções de cálculo e 
comprovação da lajes perfiladas. Os separadores Lajes de Cofragem Perfilada e Chapa: fase de execução 
são específicas deste tipo de laje. Os restantes separadores são comuns ao módulo .  de lajes 

aligeiradas. 

 

Separador Lajes Perfiladas : 

Opção Descrição 

Selecionar a espessura da chapa que minimize ou evite a utilização de prumos 



 

 Se ativar esta opção, o programa escolherá a mínima espessura da chapa que faça 
com que não sejam necessários apoios intermédios (prumos) para resistir aos 
esforços e cumprir os requisitos de flecha na fase de execução. Se nem com o 
máximo de espessura se conseguir, seleciona-se a chapa de máxima espessura e 
colocam-se os prumos necessários. 

Utilizar a chapa só como cofragem perdida 

Se ativar esta opção, o programa dimensiona a chapa para que resista ao seu peso 
próprio, ao peso do betão fresco e às sobrecargas de execução. 

Utilizar a chapa como elemento resistente (laje mista) 

 Se ativar esta opção a chapa será dimensionada como um elemento resistente, 
realizando as comprovações necessárias tanto na fase de execução como na fase de 
utilização. Está formada por três possíveis opções: 

Não introduzir reforços de positivos  

 Se ativar esta opção o programa não coloca reforços de positivos, aumentando a 
espessura da chapa até encontrar uma que cumpra na sua série. 

Minimizar o número de reforços de positivos  

 Se ativar esta opção o programa aumenta a espessura da chapa até encontrar uma 
que cumpra na sua série; se não existir nenhuma que cumpra o programa coloca 
armadura de positivos. 

Minimizar a espessura da chapa 

 Se ativar esta opção o programa coloca no caso de ser necessária a armadura de 
positivos. Se com a armadura de positivos, que seja possível de ser introduzida, a 
partir das opções de armaduras selecionadas, não se resolver os momentos positivos 
existentes, então o programa aumenta a espessura da chapa até encontrar uma que 
cumpra na sua série. 

Esforço Rasante: Comprovar pelo método "m-k" 

 Se ativar esta opção comprova-se o atrito transmitido pela chapa na superfície de 
contacto com o betão pelo método "m-k" (ver epígrafe "Os valores de "m" e "k" deste 
capítulo). Se desativar esta opção não se comprovará o esforço rasante por nenhum 
método. Existirá esforço rasante sempre e quando exista uma engrenagem mecânica 
proporcionado pelas deformações na chapa (entalhes ou ressaltos). 



   

O separador Chapa: fase de execução tem opções onde é possível indicar a flecha máxima admissível na 
fase de execução. O cálculo da flecha na fase de execução tem influência no dimensionamento da chapa 
e na colocação de travessas. 

Opção Descrição 

Flecha admissível Relativa Esta opção limita a flecha em relação ao vão da chapa 

Flecha admissível Absoluta Esta opção limita a flecha num valor constante em milímetros. 

Flecha admissível Combinada Esta opção limita a flecha num valor de flecha relativa mais um valor 
constante. 

Materiais: aço da chapa, betão e aço de reforço da laje 

Os materiais a utilizar no cálculo das lajes perfiladas definem-se nas fichas correspondentes, na função 
Seções>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Fichas.... É possível definir o Tipo de Aço de Chapa 
nervurada e o tipo de betão "In situ". 



 

 

Listagem de erros 

Uma vez finalizado o cálculo da laje, o programa pode mostrar as seguintes mensagens: 

Mensagem Descrição 

Cálculo/Armadura incorreta. Solicite ERROS!  

  Foram encontrados erros no processo de cálculo da armadura dos diferentes tipos 
de lajes perfiladas existentes. É possível obter informação sobre os erros encontrados 
através da função Cálculo>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada> Listar Erros.... 

Cálculo Finalizado Foram encontrado erros no processo de cálculo da armadura dos diferentes tipos de 
lajes perfiladas existentes. 

No caso de armadura incorreta os desenhos representam com linha descontinua azul as chapas em que 
foram detetados erros, excetuo se estes forem devidos a problemas de flecha, para os quais não se efetua 
esta representação. 

Mensagens de erro de lajes de cofragem perfilada 

O programa utiliza diferentes tipos de mensagens para avisar da invalidação das diferentes lajes calculadas. 

Dentro do menu cálculo, aparece a função Cálculo>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Listar erros... 
que permite depois do cálculo, obter informações sobre os erros encontrados no processo de armação dos 
diferentes tipos de lajes de cofragem perfilada da estrutura. À listagem de erros existentes para o resto 
das lajes (ver Capítulo 21 "lajes aligeiradas" epígrafe "Listagem de erros") adicionam-se os erros que se 
detalham de seguida: 

Mensagem Excessivo esforço rasante 

Descrição A aderência entre a chapa e o betão em obra não é suficiente para absorver os esforços 
rasantes existentes entre ambos os materiais. Este erro não se produz quando a chapa 
trabalha como cofragem perdida. 



Mensagem Erro de flecha/resistência na comprovação como cofragem 

Descrição A chapa de aço na fase de execução não cumpre com a flecha imposta nas opções de cálculo 
ou não é capaz de resistir aos esforços a que está submetida. Veja a listagem 
Resultados>Listagens Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada> Chapas em fase de 

execução" para verificar se o erro produzido é de resistência ou de flecha. 

Saída de resultados 

A saída de resultados das lajes de cofragem perfilada, compõem-se de documentos gráficos e de listagens. 

Resultados: Listagens 

A função Resultados>Listagens>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Vigotas-Chapas só se encontra 
disponível em modo 2D, permite obter os dados das vigotas que se selecionem relativos à ficha, ao 
comprimento e solicitações existentes nas mesmas (momentos e transversos) assim como flechas 
instantâneas, diferidas, ativas e totais e a sua comparação com a limitação de flecha imposta nas opções 
de cálculo. 

A função Resultados>Listagens>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Chapas em Fase de Execução que 
se encontra disponível só em modo 2D, permite obter dados das chapas que se selecionem relativos à 
ficha, comprimento e momentos existentes nas mesmas na fase de execução (com o betão fresco e por 
tanto sem capacidade resistente), assim como a máxima flecha total e a sua comparação com a limitação 
de flechas imposta nas opções de cálculo. Também é indicado se é necessário colocar apoios intermédios 

(travessas) durante a fase de execução da laje e o seu número. 

 

Resultados: Documentos gráficos 

As funções que permitem visualizar documentos gráficos das lajes de cofragem perfilada encontram-se 

dentro do submenu Resultados>Desenhos>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada e são as seguintes: 

Função Descrição 

Dividir... Em modo 2D esta função permite dividir uma laje em 2 novas, deve para isso 
selecionar a placa que quer tornar independente da laje existente e de seguida 
definir a suas novas características 

Mover Nome Em modo 2D esta função permite posicionar a etiqueta de definição da laje, numa 
posição diferente da atua, para isso é necessário selecionar a laje da qual se 
pretende mover a etiqueta e de seguida definira a nova posição para a mesma. 



 

Eliminar Vigotas-Chapa Em modo 2D esta função permite eliminar chapas existentes na laje e a sua 
armadura, para isso é necessário selecionar a chapa ou chapas a eliminar através 
dos métodos normais de seleção. 

Ocultar Vigotas-Chapa Em modo 2D esta função permite ocultar a armadura de chapas existentes na 
laje, para que a sua representação não apareça nos desenhos, para isso é 
necessário selecionar a chapa cuja armadura se quer ocultar, através dos 
métodos normais de seleção. É possível posteriormente voltar a visualizar a 
armadura destas placas utilizando novamente esta função. 

Mover Setas Em modo 2D esta função permite mover a posição dos extremos das setas, cuja 
representação determina um conjunto de placas de igual armadura 

Mover Tabela Em modo 2D esta função permite mover a tabela das características das lajes 
representadas. Basta pressionar com o botão direito um ponto, que determine a 
nova posição da tabela.  

Igualar Armaduras Permite copiar as armaduras existentes num conjunto de vigotas para outro 
conjunto de vigotas. Para isso é necessário selecionar o conjunto de vigotas aos 
que pretenda copiar as armaduras e posteriormente o conjunto de vigotas aos 
que se querem copiar as armaduras anteriores mesmo. 

Opções de desenho 

Os desenhos das lajes podem ter diferentes níveis de informação. Através da função 
Resultados>Desenhos>Lajes Aligeiradas-Cofragem Perfilada>Desenhar é possível aceder à caixa de 
diálogo, onde se gere esta informação. As opções existentes são as descritas no capítulo 21 "Lajes 
aligeiradas" epígrafe "Opções de Desenho". 

 

Retocagem de desenhos 

A função Resultados>Armaduras>Retocar>Lajes Alig.-Cof. Perfilada: Introduzir/Modificar Reforços 
permite retocar o número e comprimento dos reforços negativos e positivos da laje obtidos através do seu 
cálculo, assim como o número de chapas iguais a que corresponde essa armadura, para isso deve solicitar 
a função sendo necessário selecionar o reforço a modificar, quer sejam reforços negativos ou positivos. 



 

A função Resultados>Armaduras>Retocar>Lajes Alig.-Cof. Perfilada: Resultados permite modificar as 
solicitações existentes na chapa selecionada, assim como o modelo de chapa a representar nos desenhos 
e medições. 

 

A função Resultados>Armaduras>Retocar>Lajes Alig.-Cof. Perfilada: Introduzir/Modificar Reforços 
permite introduzir novos reforços. Se ao selecionar uma chapa clicar sobre zonas próximas dos extremos, 
aparecerá uma caixa de diálogo que permitirá introduzir novos reforços de negativos, se clicar na zona 
central aparecerá uma caixa de diálogo, que permitirá introduzir novos reforços de positivos. 

A armadura de positivos disposta será representada nos planos de desenho da laje. 

Resultados: Cortes de laje de cofragem perfilada 

A função Resultados>Desenhos>Cortes permite obter um corte .... 

As lajes de cofragem perfilada situam-se na face superior das vigas sobre as que apoiam. 

Através da função Resultados>Desenhos>Cortes é possível obter cortes ou seções em verdadeira 
grandeza da laje, apresentadas por um plano vertical indicado através da seleção de dois pontos de uma 
linha contida nele. 



 

 

Resultados: Medição de lajes de cofragem perfilada  

A função Resultados>Medições>Lajes de cofragem perfilada permite obter a medição das lajes de 
cofragem perfilada introduzidas na estrutura. 

Se solicitar esta medição para ecrã, impressora ou ASCII obtemos os seguintes dados: 

■ Números de chapas iguais de cada tipo existente e o seu comprimento 

■ m3 de betão utilizados para a realização de cada uma das lajes existentes, assim como os 

metros cúbicos totais. 

■ Armadura longitudinal utilizada e agrupada por diâmetros indicando os Kg de aço utilizados e 
o seu custo. 

■ Superfície em m2 de laje. 

Se desejar exportar a medição para um programa específico de gestão de medições é necessário recorrer 
previamente à função Resultados>Medições>Códigos… onde se fixam os códigos das unidades de obra 
e dos artigos. No separador Lajes dentro do campo Lajes de cofragem perfilada incluem-se os campos 
Artigo e Preço onde se indicará o artigo de destino e o código da unidade de obra que a valida. O dado de 
medição que se obtém neste caso é a superfície da laje medida. 

 



Capítulo 31 

Conexão Tricalc-Modelo BIM 
 

Introdução 

O módulo  permite o intercâmbio de informação bidirecional entre  e os programas 

Allplan, Revit, Archicad, Autodesk Arquitetura…. em formato Ifc2x3. No programa  é possível a 

recuperação de determinados elementos de geometria criados em o programa de CAD, para transforma-
los em elementos estruturais do programa. Uma vez realizado o cálculo da estrutura em , a 

geometria é exportada para ser recuperada no programa de CAD com a suas dimensões reais. 

Esta ligação Ifc2x3 do módulo  adiciona-se às já existentes entre  e qualquer programa 

de CAD: 

■ Importação de ficheiros DXF-3D 

■ Importação de desenhos em formato DWG 2D para serem utilizados no ecrã ou layout para a 
definição da geometria 

■ Exportação de desenhos em formato DWG 2D para serem retocados com qualquer programa 
de CAD que suporte este formato. 

Importação de modelos BIM em Ifc2x3 e IFC4 

Incorpora-se no módulo Tricalc.16 funções para a importação de modelos no formato IFC (Industry 
Foundation Classes), e a importação no formato próprio de Allplan. Mais informação sobre este formato 
na página http://www.arktec.com/portugal/tricalc_ifc_pt.htm, onde se centraliza a informação actualizada. 
Das diferentes versões do formato IFC, esta revisão suporta as especificações do IFC release 2, revisão 3, 
conhecida como Ifc2x3 e a mais recente versão IFC4. 

 

http://www.arktec.com/portugal/tricalc_ifc_pt.htm


 

Menu Ficheiro>Importar 

O submenu Importar-> Modelo BIM,  na caixa de diálogo de importação de modelos, permite-se a seleção 
de ficheiros de extensão ntr (Allplan) e de extensão ifc. 

 
 

 

 

Ao selecionar a função Abrir… apresenta-se a caixa de diálogo: 

 

Opções de importação IFC 

Na caixa de opções que aparece ao importar um modelo BIM aparece a opção Translacionar à origem das 

coordenadas de forma que o modelo importado se translaciona em  para junto da origem de 

coordenadas. 

O vetor de translação aplicado, assim como as translações e rotações feitos ao modelo BIM, guardam-se 
na estrutura para que ao exporta-la para modelo BIM se possam desfazer as translações e rotações 
realizados e assim restituir a sua posição original. 

Quando se encontra ativada a opção “Translacionar à origem”, surge a seguinte pergunta: 

 



Esta funcionalidade permite girar o modelo BIM que se está a importar, caso se pretenda, para ajustá-lo 
aos eixos gerais de Tricalc. Caso se pressione o botão “Sim”, mostra-se a seguinte mensagem: 

 

Ao pressionar “Aceitar”, os dois pontos do modelo BIM que forem selecionados de seguida definirão a 
direção paralela ao eixo X geral do programa. 

Se o modelo BIM se exportar de novo desde o Tricalc para o formato IFC, através da função 
“Geometria>Modelo BIM>Criar modelo BIM”, o programa perguntará nesse momento se pretende 
traslacionar e rodar de novo o modelo, para que fique na posição original em que se encontrava. 

Uma vez selecionado o ficheiro IFC a importar, exibe-se uma caixa de diálogo na qual se podem selecionar 
os tipos de entidades (classes IFC) a importar e onde se fixam opções para filtrar os elementos importados: 

 
 

Suportam-se as classes: 

■ Para Paredes, IfcWall 

■ Para Lajes, IfcSlab e IfcRoof 

■ Para Barras, IfcColumn, IfcBeam, IfcBuildingElementProxy, IfcDiscreteAccessory e IfcMember 

Cada uma destas classes corresponde aos elementos: 

IfcBeam:   Vigas horizontais. 

IfcMember:  Barras em qualquer direção no espaço   

IfcColumn:  Pilares verticais 

IfcSlab, IfcRoof  Lajes, tanto horizontais como inclinadas 

IfcWall:   Paredes 

IfcOpeningElement  Aberturas em lajes e em paredes 



 

Para efeitos práticos, só se importam os elementos que o programa de CAD tenha exportado nestas 
classes. 

Por vezes, uma laje (IfcSlab) ou um telhado (IfcRoof) vem descrito por faces, representando mais de uma 
laje em mais de um plano ou água. A partir desta versão, este tipo de laje ou telhado importa-se como 
várias lajes, cada uma delas em um determinado plano. 

De maneira opcional, uma entidade da classe ‘IfcDiscreteAccessory’, será importada como barra, já que 
existem programas que exportam assim os montantes e diagonais de uma asna. 

Opções de Paredes 

Geralmente, os programas de CAD exportam em classes IfcWallStandardCase e IfcWall todas as paredes 
definidas no modelo, sem diferenciar as que são resistentes para efeitos estruturais e as que são divisórias 
ou paredes exteriores de alvenaria. Com a opção Comprovar dimensões das entidades, é possível 
estabelecer um filtro de dimensões para as paredes a importar, de forma a que caso não se cumpram as 
dimensões mínimas definidas, a parede não é importada. Por exemplo, para diferenciar as divisórias 
interiores das paredes resistentes, pode-se estabelecer uma espessura mínima de 10cm , e assim todas 
as paredes acima desse valor importar-se-ão em Tricalc e poder-se-ão transformar em paredes resistentes. 

 

 
 

Opções de Lajes 

Do mesmo modo que nas paredes, as lajes podem-se filtrar pelas dimensões mínimas da sua espessura 
ou largura e pela sua superfície. 

 

 
 
 



Opções de Barras 

 
As barras podem ser filtradas pelo seu comprimento mínimo e lado mínimo (envolvente exterior). 
 

 
 
Durante o processo de importação do modelo em IFC, o programa realiza a transformação para o 
formato próprio ntr. É possível evitar o armazenamento respondendo à pergunta: 
 

 

Sapatas IfcFooting 

Lêem-se do Ficheiro Ifc as entidades do tipo IfcFooting, salvo as do tipo STRIP_FOOTING que 
correspondem a sapatas corridas e que alguns programas (por exemplo Autodesk Revit®) utilizam para 
exportar as sapatas de muros. Não se adicionam opções para a criação de sapatas assim importadas, 
porém adicionam-se opções no filtro de importação para criar ou não criar as sapatas e para vê-las ou 
não. 

  
Quando uma classe IfcFooting contenha um pilar que nasça dela, o nó do pilar será considerado como 
encastrado e definir-se-á uma sapata nele. Se da classe IfcFooting nascem vários pilares o programa criará 
uma laje de fundação em lugar de uma sapata. 



 

Resultado da importação 

Uma vez finalizada a importação exibe-se um resumo dos elementos importados, com os filtros ativos, 
como se exemplifica na imagem seguinte. 

 

Dados importados 

Na importação e exportação dos diferentes elementos em formato Ifc inclui-se o nome identificativo do 
mesmo. Ao importar por exemplo uma viga (objecto IfcBeam na terminologia Ifc), o seu nome identificativo 
atribui-se como nome da barra para . No caso do nome importado não seja válido para  

(por exemplo porque é muito longo), o programa modifica-o para que seja válido e possa atribui-lo como 
nome visível em , mas preservará o texto original para utiliza-lo na sua futura exportação. 

Menu Geometria>Modelo BIM 

O submenu Modelo BIM: 

 

 

 



Uma vez importado o modelo BIM desde ficheiros em formato IFC, são aplicáveis todas as funções deste 
menu, com todas as características descritas no Manual de Instruções. A função Criar modelo Tricalc 
permite exportar em formato IFC a geometria (modelo estrutural) de Tricalc. 

Análise dos elementos do modelo BIM 

A função “Geometria>Modelo BIM>Análise BIM” permite ativar ou desativar uma janela como a da 
imagem, que permite mostrar a informação de cada elemento que se selecione no modelo BIM. 

 

Os ícones desta janela são os seguintes: 

 
Selecionar...- Permite selecionar o elemento que se pretende analisar. 

 
Atribuir/Modificar opções.- Permite atribuir ou modificar as opções de criação particulares 
do elemento selecionado. A utilização deste ícone é equivalente a executar a função 
“Geometria>Modelo BIM>Opções de criação>Atribuir”. 

Os dados que figuram nesta janela são os seguintes: 

● Elemento.- O tipo de elemento selecionado. Se é uma barra, indicar-se-á “Pilar” se for vertical 
ou “Viga” se não for vertical. Se é uma laje, indicar-se-á o tipo de laje que se irá criar no Tricalc 
(unidireccional, fungiforme aligeirada, laje de fundação, etc.), dependendo das opções de criação 
definidas no submenu “Geometria>Modelo BIM>Opções de criação”. Caso se trate de uma 
parede, indicar-se-á se é parede de betão, tijolo, blocos, etc., também consoante as opções 
definidas. 

● Verificação.- Indica se a verificação do elemento foi considerada como válido ou não válido. Em 

caso de que figure como não válido, a função “Geometria>Modelo BIM>Verificar modelo BIM” 
permite ver os erros existentes, que poderão dar problemas ao criar o modelo de Tricalc ou ao 
calcular. 

● Criar.- Indica se o elemento BIM selecionado vai ser criado como elemento do Tricalc ou não. É 
possível selecionar quais dos elementos vão ser criados (e quais não) através da função 
“Geometria>Modelo BIM>Filtro” ou através das opções do submenu “Geometria>Modelo 
BIM>Opções de criação”, gerais ou particulares. 

● GUID.- O código GUID (identificador único global, significado das suas siglas do inglês) é o 
identificador atribuído a cada elemento num ficheiro IFC e que, para um determinado elemento, 
é o mesmo em Tricalc e no programa BIM que se utilize. Se um elemento aparece com este dado 



 

em branco, quer dizer que não provém de um ficheiro IFC e que tampouco foi exportado para 
um ficheiro IFC. 

● Posição.- Para as barras, indica-se o número do nó inicial e final se já existirem ou as 
coordenadas dos pontos inicial e final. 

● Pré-dimensionamento.- Este dado pode indicar “Lido do modelo BIM” se o pré-
dimensionamento for diretamente recuperado do indicado no ficheiro IFC ou “Determinado pelas 
opções” se a série e o perfil não se encontram no ficheiro IFC importado, mas nas opções do 
submenu “Geometria>Modelo BIM>Opções de criação”, gerais ou particulares. Os dois dados 

seguintes são afetados por este. 

● Série.- A série da base de dados de perfis que se utilizará ao criar o modelo no Tricalc. 

● Perfil.- O perfil da base de dados de perfis que se utilizará ao criar o modelo no Tricalc. 

Desenhar modelo BIM 

A função “Geometria>Modelo BIM>Desenhar modelo BIM” permite ativar ou desativar o desenho do 
modelo BIM, o que permite retirá-lo momentaneamente do ecrã sem necessidade de fechá-lo e abri-lo 
novamente. 

Desenho dos elementos do modelo BIM na sua cor original 

Ao importar-se um modelo BIM em formato IFC, passa a ler-se a cor de cada elemento do modelo. Em 

“Ajudas>Render>Opções, pode activar-se a opção “Desenhar na cor original” para os elementos do modelo 
BIM. Se esta opção está desativada, todo o modelo BIM é apresentado da mesma cor, a que se escolha 
na caixa de diálogo. 



 



 

Com a opção desativada, a representação pode ser como a da imagem seguinte: 

 

Com a opção ativada, cada elemento representa-se na sua cor original: 

 



Deslocamento por pisos do modelo BIM 

Na janela da função “Geometria>Modelo BIM>Análise”, os campos “X”, “Y” e “Z” permitem deslocar o 
desenho de cada um dos pisos do modelo BIM importado. 

 

Os deslocamentos podem fazer-se segundo o eixo vertical (Y) ou segundo qualquer dos eixos horizontais 

(X ou Z). Também é possível deslocar os pisos relativamente a vários eixos simultaneamente. 

Na imagem seguinte, vê-se o modelo completo sem deslocamentos: 

 



 

Na imagem seguinte, todos os pisos estão separados 400 cm na vertical, ao introduzir-se 400 no campo 
“Y”. 

 

Na imagem seguinte, aplicou-se um deslocamento de 1900 cm relativamente ao eixo Z: 

 



Filtro de visualização do modelo BIM  

Na janela do filtro de visualização 3D ("Ajudas>Janelas de acoplamento>Filtro de visualização 3D"), o 
ramo “Modelo BIM” permite ativar ou desativar o desenho do modelo BIM completo, de algum dos seus 
pisos ou de algum dos seus elementos individualmente. Quando se gera o modelo de cálculo de Tricalc, 
os elementos do modelo BIM que estiverem ocultos não são gerados. 

 

Exportação para IFC da cor dos elementos 

Quando se exporta uma estrutura para o formato IFC, exportam-se os elementos com as mesmas cores 
com que se representam em Tricalc na janela de render (podem selecionar-se nas opções de render). 
Também se tem em conta a opção “Desenhar as barras na cor do seu conjunto”. 

As imagens seguintes mostram uma nave industrial criada em Tricalc com conjuntos de barras, e a mesma 
nave exportada para o formato IFC e importada com um programa de modelação BIM. 

  

Exemplos em IFC 

Fornecem-se ficheiros-exemplos de nome IFC-xxxxx.ifc, que inclui ficheiros IFC criados com diferentes 
programas de CAD, com efeitos demonstrativos das capacidades do formato. Solicitamos aos utilizadores 
que recorram aos canais habituais de suporte técnico, para nos enviarem modelos nos quais possam 
encontrar dificuldades de reconhecimento de elementos. 



 

Exportação de estruturas em Ifc2x3 

No módulo Tricalc.16 incorporam-se funções para a exportação de estruturas no formato IFC (Industry 
Foundation Classes), e para a exportação no formato Allplan®. Mais informação sobre este formato pode 
se consultada na página da internet, localizada em 
http://www.arktec.com/portugal/tricalc_ifc_pt.htm, onde se centraliza a informação actualizada. 

Criar modelo BIM 

Esta função do menu Modelo BIM permite exportar para o formato ifc2x3 ou ifc4 os elementos da estrutura 
atualmente aberta. Caso se tenham ativados planos de trabalho ou de pórticos, só se exportam os 
elementos visualizados no ecrã e pertencentes a estes planos. Também é possível utilizar a função Modelo 

BIM > Filtro… para selecionar os tipos de elementos a exportar: vigas, pilares, lajes, muros e paredes. 

 

 

 

Os elementos que se incluem no ficheiro ifc2x3 criado por Tricalc são: 

Elementos tipo barra 

■ Vigas horizontais. Utiliza-se a classe IfcBeam; exporta-se a seção que tenha atribuído 
mediante extrusão, conservando a forma da seção: retângular, em ‘T’, em ‘I’…; considera-se 
o ângulo de rotação da seção transversal.  

■ Vigas inclinadas. Utiliza-se a classe IfcMember, e exporta-se igualmente a seção atribuída.  

■ Pilares, utiliza-se a classe IfcColumn. Não se exportam as seções variáveis de aço. 

Em todos os tipos de barra, nesta versão não se exportam as seções variáveis de aço. Exporta-se a posição 
do eixo de cálculo através da representação Axis existente no formato ifc, pelo que os programas de CAD 
que leiam e interpretem esta informação podem enviar para e receber desde Tricalc o eixo utilizado no 
cálculo.  

Exporta-se o tipo de material das barras através da classe IfcMaterial, podendo conter os textos “betão”, 
“aço” , “madeira”, “granito”, “arenisca”…, em função do idioma do programa. 

http://www.arktec.com/portugal/tricalc_ifc_pt.htm


Barras de inércia variável 

As barras de aço de inércia variável exportam-se também para o formato IFC, em todas as variantes 
possíveis de utilizar no Tricalc. Do mesmo modo, também se exportam as barras de betão de inércia 
variável. 

Lajes 

As lajes exportam-se utilizando a classe IfcSlab. Para todos os tipos de lajes exportam-se os seus polígonos 
exteriores e interiores (aberturas), com uma espessura igual à espessura da laje. No caso de utilizar ábacos 
salientes, não se exportam nesta versão. Incluem-se na exportação todas as lajes inclinadas e suas 
aberturas. 

Lajes de Fundação 

Utiliza-se a mesma classe IfcSlab e critérios que nas lajes. 

Escadas 

Exportam-se como lajes horizontais e inclinadas, sendo cada uma independente.  

Muros de cave, paredes resistentes e paredes de contenção 

Para estes elementos utiliza-se a classe IfcWall. Esta classe permite definir os muros e paredes como 
“extrusão” da sua marca em planta. Por este motivo, se a parede resistente tem o lado superior inclinado, 
aparecerá como lado horizontal. Em versões seguintes exportar-se-á um plano inclinado de interseção 
(plano de clipping) para definir o plano superior. O plano de cálculo da parede importa-se e exporta-se 
utilizando a informação da representação Axis. 

Fundações 

A exportação de fundações permite exportar sapatas isoladas ou combinadas, sapatas de paredes 
resistentes, sapatas de muros de cave, maciços de encabeçamento, estacas, vigas flutuantes e lintéis de 
fundação. 

As sapatas, maciços de encabeçamento, estacas e sapatas de paredes apenas se exportam; não se 
importam. As sapatas e maciços de encabeçamento exportam-se em entidades IfcFooting e as estacas 
em entidades IfcPile. 

Armaduras 

A exportação de armaduras permite, se a tabela global de fabricação já estiver gerada, exportar para o 
formato Ifc as armaduras das sapatas, pilares (incluindo as suas esperas) e vigas, tanto a sua armadura 
longitudinal (montagem e reforços), como a armadura transversal (estribos). Em próximas revisões e 
versões do programa ir-se-ão incluindo as armaduras de outros elementos. 



 

A armadura pode ser exportado para o formato IFC pelo módulo Tricalc.16, a ser recuperado em programas 
CAD-BIM 3D que suportam na importação IFC a classe IfcRebar (IfcReinforcementBar). 

 

 

 



 

Exportação parcial de elementos 

Se estiverem ativos os planos de trabalho, planos múltiplos ou planos de pórtico, só se exportarão 
aqueles elementos da estrutura que estejam incluídos nestes planos. Portanto, só o que se visualiza é 
incluído no ficheiro ifc. Com este método é possível, por exemplo, exportar só determinadas plantas ou 
um pórtico… 

De igual modo a função Filtro… permite realizar uma filtragem por tipos de elementos vigas, pilares, Lajes, 
muros e paredes, fundações, armaduras e outros. Ambos os sistemas de filtragem são simultâneos, ou 
seja, podem-se exportar somente os pilares que nascem numa determinada cota, ou somente os muros 
da estrutura. 

 



 

Intercâmbio do pré-dimensionamento das barras 

O pré-dimensionamento das barras obtém-se a partir do campo da entidade IfcProfileDef. O formato no 
qual Tricalc espera encontrar o pré-dimensionamento das barras é: Nome da série (até 4 caracteres) + 
espaço em branco + nome do perfil (até 16 caracteres). 
Os ficheiros ifc exportados e importados desde e até Tricalc incluem o pré-dimensionamento ao utilizar 
este campo. Alguns programas de CAD permitem definir determinados campos para o intercâmbio no 
formato ifc; sendo que em tal caso este seria o campo a utilizar para o intercâmbio dos perfis. 

Dados exportados 

Na exportação dos diferentes elementos em formato Ifc inclui-se o nome identificativo do mesmo. Ao 
exportar por exemplo uma viga (objeto IfcBeam na terminologia Ifc), o seu nome identificativo é 
exportado. 

O vetor de translação aplicado quando esta opção estiver ativada, assim como as translações e rotações 
feitos ao modelo BIM com as funções Mover modelo BIM e Girar modelo BIM guardam-se na estrutura 
para que ao exporta-la para modelo BIM se possam desfazer as translações e rotações realizados e assim 
restituir a sua posição original. 

Assim, ao exportar a estrutura para um modelo BIM, caso da estrutura provenha de um modelo BIM 
(entende-se que uma estrutura provem de um modelo BIM quando se importa um modelo BIM para uma 
estrutura vazia) o programa perguntará ao utilizador: 

 
Cada um dos elementos que se exporte será verificado se já existia no modelo BIM de que provém a 
estrutura. Caso assim seja e que a geometria do elemento não tenha sido modificada por , no 

ficheiro de exportação mantêm-se as coordenadas que o elemento tinha no modelo BIM original. 

Este procedimento não funcionará se sobre uma mesma estrutura se tenham importado vários modelos 
BIM com diferentes sistemas de coordenadas. 

Organização hierárquica das entidades exportadas 

Ao exportar o modelo BIM de uma estrutura no formato IFC, agora pode agrupar as diferentes entidades 
com uma determinada hierarquia em árvore, para assim facilitar a sua visualização, identificação e 
seguimento no editor BIM em que se importe. 



 
Para esse efeito, na caixa de opções de exportação (Geometria > Modelo BIM > Criar modelo BIM), 
aparece l grupo Organização hierárquica, na qual, pode selecionar as ‘opções’ apresentadas. As opções 
estão colocadas por ordem de precedência e são: 

■ Organizar por tipo de elemento. Caso se selecione esta opção, o nível superior identifica o tipo de 
elemento (viga, coluna, laje…). 

■ Agrupar por fases. Caso se selecione esta opção, haverá um nível que identificará a fase na qual se 
constrói o elemento. 

■ Agrupar por conjuntos. Caso se selecione esta opção, o último nível identificará os conjuntos aos que 
pertence cada barra. 

No título deste grupo mostram-se os níveis de hierarquia atualmente selecionados (na imagem, Tipo de 

elemento/Fase/Cota/Elemento). 



 

Leitura da fase a importar 

Ainda que a fase de construção (ou demolição) de um elemento não é uma característica nativa do formato 
IFC, existem programas, como o Autodesk Revit® que a incluem como uma propriedade de nome Fase 
de creación em espanhol e Phase Created em inglês. 

Desde esta revisão, o programa importa como nome da fase de criação de cada entidade o valor da 
propriedade que tenha por nome o indicado nas opções de importação (que aparecem depois de selecionar 
o ficheiro em formato IFC ao importar na função Ficheiro > Importar > Modelo BIM > Abrir…), que por 

predefinição é Phase Created. 

No ficheiro IFC não se indica em nenhum sitio qual é a ordem de execução de cada fase, pelo que o 
programa assigna-lhes a mesma ordem em que aparecem pela primeira vez no ficheiro. Posteriormente o 
utilizador poderá modificar ordem das fases da forma habitual. 

 
Se o nome de uma fase a importar coincide com o nome de alguma das fases já existentes na estrutura 
atual, aparecerá uma mensagem assinalando-o e perguntando se pretende que os elementos se adicionem 
à fase já existente ou que se crie uma nova fase com eles. 

 

Estrutura do ficheiro IFC 

Cabeçalho 

Os ficheiros ifc exportados com o Tricalc incluem informação no seu cabeçalho, que se obtém da função 
Propriedades… do menu Ficheiro. Esta informação utiliza-se para identificar a origem do ficheiro ifc, 
incluindo informação relativa à organização e utilizador que criou o ficheiro.  

O cabeçalho de um ficheiro ifc gerado por Tricalc tem a seguinte informação: 

 “… 

ISO-10303-21; 
HEADER; 
FILE_DESCRIPTION(('CAMPO_PROYECTO. CAMPO_ESTRUTURA'),'2;1'); 
FILE_NAME('nave_cad','2008-05-28T16:30:11',('CAMPO_AUTOR'),('CAMPO_ORGANIZACION'),'1.00','',''); 
FILE_SCHEMA(('IFC2X3')); 
ENDSEC; 



DATA; 
#1= IFCORGANIZATION('Tr','Arktec','Arktec',$,$); 
#2= IFCAPPLICATION(#1,'6.45','Tricalc 6.45','Tricalc'); 
#3= IFCPERSON($,$,'CAMPO_AUTOR',$,$,$,$,$); 
#4= IFCORGANIZATION($,'CAMPO_ORGANIZACION',$,$,$); 
… 
…” 
 

O cabeçalho começa no campo HEADER e a informação relativa à estrutura começa no campo DATA. Do 
exemplo anterior obteve-se a informação para a caixa de Propriedades… que se mostra seguidamente, 

com os campos “Projeto:”, “Estrutura:”, “Autor:” e “Organização:”. 

 

 

Os dados introduzidos no “Projeto:”, “Estrutura:”, “Autor:” e “Organização:” 

Dentro da estrutura de dados, a informação das seguintes linhas #1 e #2 mostra informação da 
empresa fabricante do software Tricalc (‘Arktec’) e o nome e versão do software que criou o ficheiro ifc: 
 “… 
#1= IFCORGANIZATION('Tr','Arktec','Arktec',$,$); 
#2= IFCAPPLICATION(#1,'6.45','Tricalc 6.45','Tricalc'); 
…” 

Unidades utilizadas 

Nas primeiras linhas do ficheiro ifc incluem-se as unidades utilizadas para comprimento e para ângulos: as 
dimensões em cm e os ângulos em radianos. 

 “… 
#7=IFCSIUNIT($,.LENGTHUNIT.,.CENTI.,.METRE.); 
#10= IFCSIUNIT($,.PLANEANGLEUNIT.,$,.RADIAN.); 
…” 



 

Exportação de nomes para IFC 

Exportam-se para o formato Ifc os nomes das barras, lajes, muros, vigas de laje e sapatas, em uma nova 
propriedade criada com esse cometido e cujo nome é “TricalcName”. 

Exportação livre de propriedades para IFC 

Quando se exporta o modelo de Tricalc para IFC, através da função “Geometria>Modelo BIM>Criar modelo 
BIM”, mostra-se a caixa de diálogo “Opções de exportação para IFC”. Há que ter em consideração 

que conta com novas opções que permitem incluir, no Ficheiro IFC exportado, novas propriedades que 
podem definir-se livremente. 

Propriedades gerais para todo o projeto 

A ficha “Projeto” permite definir propriedades livres que se irão incluir no nível geral do projeto. A opção 
“Exportar informação de projeto” permite ativar ou desativar a exportação destas propriedades, que se 
incluirão num conjunto de propriedades com o nome que se indique na casa “Nome do conjunto”. 

A lista de propriedades a incluir pode ser personalizada através dos botões “Adicionar”, “Modificar” e 
“Eliminar”. 

 

Ao adicionar o modificar uma das propriedades, uma caixa de diálogo permite definir os seus dados: nome 
da propriedade, tipo de dado (texto, etiqueta, booleano, número inteiro, número real, URL ou data), 
número de decimais (para os números reais) e valor da propriedade. 



 

Propriedades gerais para toda a estrutura 

A ficha “Estrutura” permite definir propriedades livres que se incluirão no nível geral de a estrutura. A 
opção “Exportar informação de estrutura” permite ativar ou desativar a exportação destas propriedades, 
que se incluirão em um conjunto de propriedades com o nome que se indique na casa “Nome do conjunto”. 

A lista de propriedades a incluir pode personalizar-se através dos botões “Adicionar”, “Modificar” e 
“Eliminar”, do mesmo modo descrito para as propriedades do projeto. 

 

Propriedades gerais para cada tipo de elemento 

A ficha “Tipo Elemento” permite definir propriedades livres que serão incluídas em cada um dos elementos 
de um determinado tipo (pilares, vigas, vigas equilíbrio, sapatas, maciços, etc.). A opção “Exportar 
informação do tipo de elemento” permite ativar ou desativar a exportação destas propriedades. Em cada 
um dos elementos, irá ser criado um conjunto de propriedades com o nome que se indique na casa “Nome 
do conjunto”. 

A lista de propriedades a incluir pode personalizar-se através dos botões “Adicionar”, “Modificar” e 
“Eliminar”, do mesmo modo descrito para as propriedades de projeto. 



 

A casa “Código de referência” permite indicar o código do tipo de elemento que se pretende, segundo 
algum sistema de classificação standard (como Uniformat). O código definido exporta-se na propriedade 
“ItemReference”, do grupo “IfcClassificationReference”. 

 

Propriedades particulares para cada elemento 

A ficha “Elemento” permite definir propriedades livres que serão incluídas em cada um dos elementos da 

estrutura (cada pilar, cada viga, cada laje, etc.). A opção “Exportar informação do tipo de elemento” 
permite ativar ou desativar a exportação destas propriedades. Em cada um dos elementos, será criado um 
conjunto de propriedades com o nome que se indique na casa “Nome do conjunto”. 

A lista de propriedades a incluir pode personalizar-se através dos botões “Adicionar”, “Modificar” e 
“Eliminar”, do mesmo modo descrito para as propriedades do projeto. 

 

Ao adicionar ou modificar uma das propriedades, uma caixa de diálogo permite definir os seus dados: 
nome da propriedade e tipo de dado: 

● Nome de cada barra, sapata, laje, etc. 

● Material de cada elemento (betão, aço, etc.). 



● Pré-dimensionamento (série e seção). 

● Número do elemento. 

 

Comentários sobre distintos programas de CAD 

No processo de desenvolvimento das funções de importação e exportação de ficheiros ifc, utilizaram-se 
diferentes visualizadores de ficheiros ifc, bem como programas de CAD existentes no mercado. 

Revit ® de Autodesk 

Na geometria das entidades dos ficheiros de Revit (RST) inclui-se o eixo que Tricalc interpreta como eixo 
de cálculo na representação Axis. Por exemplo, no caso das vigas, estes ficheiros incluem a distância entre 

o centro de gravidade das vigas e a face superior da laje. 
Quando um ficheiro procede inicialmente de RST e se lê em Revit Arquitecture (RA), o que inicialmente 
eram entidades IfcBeam transformam-se em entidades IfcBuildingElementProxy. 

Em alguns tipos de elementos estruturais, aparecem vigas cuja geometria está descrita como um conjunto 
de faces, tanto de seção transversal como das faces laterais, em vez de exportar a seção extrudida. 

Importação e exportação da família (family) de elementos de Revit 

Quando uma estrutura se importa desde Revit, em Tricalc recuperam-se as suas famílias; uma vez 
calculada a estrutura, devolvem-se as mesmas famílias no modelo estrutural criado em Tricalc. Quando 
se realiza a introdução da estrutura desde o seu início em Tricalc, atribuem-se automaticamente as 
famílias para que sejam compatíveis com Revit. 

 

Allplan® de Nemetschek 

A versão utilizada não exporta a representação Axis, ainda que se apresentará brevemente segundo 
informação fornecida pelo fabricante. 

Em alguns exemplos exportam-se os telhados com a classe IfcRoof, não suportada nesta versão. Para lajes 
inclinadas Tricalc importa e exporta na classe IfcSlab.  



 

MidePlan, Importação e exportação da família (family) de 
elementos de Revit 

Quando se exporta uma estrutura para formato IFC, é possível atribuir os códigos de “classe MidePlan”, 
com a finalidade que sejam medidos de forma automática todos os elementos da estrutura. Mais 
informação sobre as prestações de MidePlan 11 e medição automática de ficheiros IFC, em 
www.arktec.com/mideplan.htm. 

 

Os códigos “classe MidePlan” relacionam cada elemento de Tricalc (viga, pilar, laje…) com um conjunto 
de artigos a incluir no orçamento do projeto. 

 

 
Imagem da base de dados de classes MidePlan 11 

http://www.arktec.com/mideplan.htm


Modelo de desenho (BIM) e Modelo estrutural ( ) 

Neste capítulo comentam-se as diferenças entre o modelo utilizado para os elementos de geometria, em 
cada um dos programas. 

Modelo de desenho O modelo definido em CAD e importado para   

Modelo estrutural   A transformação deste modelo de desenho-BIM num modelo reconhecível pelo 
 e que pode ser modificado com as funções habituais de . 

No modelo BIM(desenho) é possível definir o edifício com numerosos tipos de entidades (paredes, pilares, 
escadas, …) e elementos auxiliares (linhas, círculos, …). Nem todos eles são susceptíveis de serem 
exportados para . Os elementos que se exportam e a suas características, vão ser indicadas de 

seguida. 

Importação do modelo de desenho em  

A função Ficheiro>Importar>Modelo BIM>Abrir... recupera um ficheiro de intercâmbio que permanecerá 
aberto até que seja fechado ou que se abra um outro ou se feche a estrutura atual ou se feche o ficheiro 
explicitamente. Neste ficheiro guarda-se a informação tridimensional de todos os elementos do modelo de 
desenho. 

A função Ficheiro>Importar>Modelo BIM>Fechar… abandona o ficheiro de intercâmbio aberto que 
contem informação do modelo de desenho. Ao selecionar a função, se já tiver realizado alguma modificação 
no modelo de desenho com , o programa pergunta se deseja ou não guarda-la no ficheiro aberto. 

Funções de visualização 

Neste capítulo comentam-se as funções de visualização de  que são utilizadas com o modelo de 

desenho: 

■ Definição de planos de trabalho 

■ Definição da malha 

Desenho  

Desenham-se em modelo de arame, os bordos externos dos elementos do modelo de desenho em cor 
cinza e em cor vermelha, os eixos das barras e os polígonos que definem o plano para lajes e paredes. 

Se solicitar uma vista em modo sólido (Ajudas>Render>Sólido), também se visualiza em sólido o modelo 
de desenho, com a cor definida para o betão e sempre sem texturas. 

Planos de trabalho 

Se existem planos de trabalho selecionados, desenham-se os elementos do modelo de desenho situados 
nesses planos, com critérios similares aos seguidos para os restantes elementos da estrutura. 



 

Caixa com a lista de planos 

Nesta caixa aparecem definidos todos os planos horizontais em que existam vértices dos eixos dos 
elementos. Igualmente ao resto de planos horizontais "automáticos" do programa, vêm definidos pela sua 
cota em centímetros e comportam-se de maneira igual. Assim por exemplo é possível utilizar as funções 
de Plano à cota, Plano à cota superior e Plano à cota inferior. 

Opção "Desenhar pilares" 

A opção Desenhar pilares afeta os elementos do tipo "pilar" existentes no modelo de desenho, como se 
fossem pilares do modelo estrutural.  

Plano da parede 

Esta função permitirá selecionar paredes do modelo de desenho para criar planos de trabalho, iguais aos 
que se selecionam nas paredes de desenho estrutural. Para selecionar como "plano de trabalho" o plano 
de uma parede do modelo de desenho seleciona-se uma aresta do seu plano de definição. 

Reverter e repetir 

As funções de Reverter e repetir permitem fazer e desfazer, também as modificações realizados nos 

elementos de desenho do ficheiro importado, como qualquer outra alteração do modelo estrutural. 

Modificações do modelo de desenho 

Antes de transformar o modelo de desenho-BIM em modelo estrutural (a estrutura que  vai 

calcular), pode ser às vezes necessário realizar ajustes para reposicionar os elementos (os pilares, as vigas, 
…) de forma, por exemplo, que se unam no mesmo ponto os eixos do pilar e das vigas que concorrem 
num mesmo ponto. 

Desenham-se um conjunto de pontos de apoio no centro das arestas das faces dos extremos de vigas e 
pilares e no centro das arestas das faces superior e inferior das paredes, para permitir os ajustes entre o 
modelo BIM e o modelo estrutural. 

Estas funções englobam-se dentro do menu Geometria>Modelo BIM e são as seguintes: 

Mover eixo 

Esta função modifica dentro das seções definidas no modelo de desenho, das barras ou paredes, os pontos 
que definem os eixos destes elementos. Estas modificações afetam o tipo de posicionamento das barras e 
paredes que se criam no modelo estrutural. 

Para isso, uma vez selecionado o eixo inicial (no caso dos pilares e vigas) ou o plano de definição (no caso 
das paredes), seleciona-se um ponto pelo qual se deseje que passe o novo eixo ou plano. Este ponto deve 
estar situado dentro do volume do elemento e pode selecionar-se da forma habitual: 

■ Com o botão principal do rato (o esquerdo, em geral), podem selecionar-se nós da estrutura 
ou vértices do modelo de desenho. 



■ Com o botão secundário do rato (o direito, em geral), pode selecionar-se um plano de trabalho 
ou um ponto da malha de trabalho. 

Ao modificar o eixo de um pilar, modifica-se automaticamente o eixo de toda a vertical de pilares e ao 
modificar o eixo de uma viga, modifica-se o eixo de todas as que estejam em continuidade com a viga 
selecionada. 

Mover lado 

Esta função tem diferentes significados dependendo do tipo de elemento selecionado e de como se 
seleciona este elemento. 

Mover ou modificar o comprimento de vigas e pilares 

Se selecionar completamente (com uma janela de rato) uma ou várias vigas ou pilares, o programa permite 
posteriormente selecionar dois pontos, que definem o vetor de translação das vigas ou pilares 
selecionados. 

Se selecionar um extremo do eixo da viga ou pilar, o programa permite selecionar posteriormente dois 
pontos que definam um vetor, que projetado sobre o eixo da viga ou pilar, define o comprimento em que 
crescerá ou diminuirá a viga ou pilar em questão. 

Mover ou modificar paredes 

Se selecionar completamente (com uma janela do rato) uma ou várias paredes, o programa permite 
posteriormente selecionar dois pontos que definam o vetor de translação das paredes selecionados. 

Se selecionar uma aresta do plano de definição da parede, o programa permite selecionar posteriormente 
dois pontos que definem um vetor, que projetado sobre o plano da parede, defina a translação da aresta 
em questão. Isto permitir fazer uma parede mais ou menos larga, mais ou menos alta ou ainda transforma-
la de retângular a paralelogramo se o vetor projetado é horizontal, vertical ou inclinado respectivamente. 

Mover ou modificar lajes 

Se selecionar completamente (com uma janela de rato) uma ou várias lajes, o programa permite 
posteriormente selecionar dois pontos que definem o vetor de translação das lajes selecionadas. 

Se selecionar uma aresta do plano de definição da laje, o programa permite selecionar posteriormente dois 
pontos que definam um vetor, que projetado sobre o plano da laje, definem a translação da aresta em 

questão. 

A translação de um lado pode levar, no caso de lajes de forma complexa, a perímetros com forma de laço. 
Esta situação será detetada por exemplo pela função Verificar modelo. 

Mover modelo de desenho 

Mover todo o modelo de desenho segundo um vetor selecionado, com a finalidade de situa-lo em 
coordenadas diferentes. 



 

Girar modelo de desenho 

Esta função gira todos os elementos do modelo de desenho segundo um ângulo dado, em torno de um 
eixo de rotação sempre vertical e que passa por um ponto selecionado com a função. 

Verificação do "Modelo de Desenho" e das opções 

Dentro do menu Geometria, encontra-se a função Geometria>Modelo BIM>Verificar Modelo, que permite 
verificar os dados atuais do modelo de desenho importado e modificado com as funções anteriormente 
descritas assim como as opções de criação do modelo estrutural atualmente definidas. Desta forma, 
comprovam-se possíveis problemas que convém solucionar antes de converter este modelo, para um 
modelo estrutural (pilares, vigas, lajes e paredes de ). 

Concretamente, realizam-se as seguintes comprovações: 

Mensagem Interseção entre volumes sem ligação de eixos 

Descrição Existem elementos do modelo BIM (vigas, pilares, lajes ou paredes) cujos volumes se 
intersectam, mas os seus eixos ou planos de definição não se unem. Consulte o capítulo 
Interseção de volumes sem ligação de eixos para mais informação. 

Mensagem Nome indefinido 

Descrição Não se definiu o nome de algum tipo de elemento (laje ou parede) na caixa de opções gerais 
de criação. Este erro impede a transformação dos elementos afetados. 

Mensagem Muro não vertical 

Descrição Apesar de em CAD ser possível definir paredes não verticais, em  não é possível 

introduzi-los nem calcula-los. Não se importam paredes não verticais. 

Mensagem Geometria de muro de cave incorreta 

Descrição Os muros de cave-contenção devem ter uma forma de paralelepípedo retângular, com lados 
horizontais e verticais, sem aberturas. Se for apresentado este erro, os muros serão 
importados, apesar de lhes ser modificada a geometria para adapta-la às possibilidades de 

: os muros de cave – contenção importam-se sem as aberturas e com forma 

retângular envolvendo os lados verticais e horizontais da geometria do Modelo BIM. 

Mensagem Dimensões de parede não válidas 

Descrição Não se importam os muros de cave – contenção, nem as paredes resistentes que tenham 
uma dimensão longitudinal menor que 30 cm, nem uma altura menor de 30 cm.  

Mensagem Muro de cave com aberturas 

Descrição Não está permitido o cálculo de muros de cave ou contenção com aberturas. É necessário 

converter o muro de cave ou contenção, para parede resistente ou em alternativa eliminar 
as aberturas introduzidas. 

Mensagem Polígono de abertura não válida 

Descrição No caso de paredes resistentes, não se importam aberturas com dimensões de altura e/ou 
largura menores que 30 cm. A distância do polígono da abertura ao bordo deve ser maior 
que a espessura da parede. 

Mensagem Polígono incorreto 



Descrição Não se importam elementos, em que exista uma incorreta definição do seu polígono de 
definição. (por exemplo muros com excessivo número de lados ou polígonos de lajes em 
forma de laço). É necessário redefinir o polígono. 

Mensagem Polígono de abertura não retângular 

Descrição Não está permitida a existência de aberturas não retângulares em paredes resistentes. É 
necessário eliminar ou redefinir as aberturas que não respondam a esta forma. 

Mensagem Espessura não admissível 

Descrição Não se importam paredes ou lajes de espessura fora dos limites admissíveis, que são os 

seguintes: lajes maciças (7 a 100 cm), lajes de fundação (7 a 250 cm) paredes resistentes 
ou de Termoargila (10 a 100 cm), muros de cave (5 a 200 cm). 

Mensagem Laje em plano demasiado vertical 

Descrição Apesar de em  ser possível a introdução e cálculo de lajes inclinadas, não se importam 

lajes com inclinações maiores que 70º 

Mensagem Seção de viga/pilar não definida ou não encontrada 

Descrição A seção que foi atribuída a vigas e/ou pilares na caixa de diálogo da função 
Geometria>Modelo BIM>Opções de criação não se encontra dentro da base de dados 
existente em . O elemento (viga ou pilar) será importado sem seção atribuída. 

Mensagem Ficha não definida ou não encontrada 

Descrição A ficha da laje aligeirada ou reticular que se atribuiu a alguma das lajes na caixa de diálogo 
da função Geometria>Modelo BIM>Opções de criação não se encontra dentro da base de 
dados existente em . Não se importará a laje em questão. 

Mensagem Não é possível adicionar o peso próprio 

Descrição Esta mensagem aparece se ao tentar criar uma laje estiver ativada a opção somar o peso 

próprio e nenhum dos três campos destinados às ações superficiais da laje corresponder à 
hipótese de permanente (ou tenha valor zero, mas podendo utilizar-se para atribuir o peso 
próprio). 

Mensagem Tipo indefinido 

Descrição Não foi definido o tipo de laje (aligeirada, perfilada, fungiforme, …) a criar ou o tipo de muro 
(de cave ou de contenção) a criar. Não se importam os elementos sem tipo definido. 

Interseção de volumes sem ligação de eixos 

Quando se desenha um edifício num programa de modelação tridimensional, torna-se indiferente que, por 
exemplo, os pilares sejam definidos da face superior de uma laje, à face inferior da laje seguinte ou se 
forem definidos de cada face superior de laje, à face superior da seguinte. Inclusive, não é importante se 
o eixo do pilar passe pelo eixo da viga ou não. 

No  é importante que as vigas e pilares que concorram num ponto, efetivamente tenham um único 

nó comum. Quando a verificação do modelo de desenho deteta que dois (ou mais) barras se intersectam 
entre si, mas os seus eixos não se unem (ou cruzam), num mesmo ponto, o programa indica-o. 

Algo parecido ocorre quando o eixo do pilar termina dentro do volume de uma laje, mas não o faz no plano 
de definição da mesma (sua face superior) e em geral, com a interseção de qualquer elemento com outro, 
seja pilar, viga, muro ou laje. 

Será necessário utilizar as funções de mover eixo e/ou mover lado, para conseguir esta união efetiva entre 
os elementos. 



 

Não é necessário fazer nada, quando os eixos de uma viga ou pilar terminem em cima do eixo de outra 
barra: o programa dividirá automaticamente esta última barra em dois, no ponto de união dos eixos. 

Limitações na criação de elementos 

Ao criar muros de cave, calcula-se o retângulo envolvente do muro do modelo, para definir o muro e não 
serão consideradas as aberturas que possuam. 

Não serão considerados muros com um comprimento ou altura inferiores a 30 cm. 

Ajuste automático 

A função Geometria>Modelo BIM>Ajuste automático... permite realizar ajustes sobre o Modelo BIM 
importado, corrigindo possíveis problemas devidos a delimitações de elementos. 

 

Opção Descrição 

Situar a face superior das vigas na face superior da laje 

 No Tricalc as vigas crescem do eixo de modelação para baixo de modo que a face 
superior deve estar coincidente com a face superior da laje. Esta função corrige 
possíveis definições erradas, deste aspeto no Modelo BIM. 

Situar os extremos dos pilares na face superior da forjado 

 No Tricalc os extremos dos pilares devem situar-se na mesma cota que a face 
superior da laje. Esta função corrige possíveis definições erradas, deste aspeto no 
Modelo BIM. 

Situar os lados superior e inferior das paredes na face superior da laje 

 No Tricalc os lados das paredes (superior da parede de baixo e inferior da parede de 
cima), devem situar-se na mesma cota que a face superior da laje. Esta função 
corrige possíveis definições erradas, deste aspeto no Modelo BIM. 

Mover o plano da parede para o bordo da laje 

 Esta função modifica o plano de definição da parede e sua fundação, de tal modo 
que a parede esteja na mesma posição, mas o seu plano de definição se alinhe com 
o bordo da laje. 



Situar os extremos das vigas no plano do eixo das paredes 

 Esta função prolonga ou recorta os extremos das vigas, até chegar ao eixo das 
paredes, para que se produza uma correta transmissão de esforços. 

Ajustar as interseções nos extremos entre vigas e pilares 

 Ajusta os pontos de interseção entre vigas e pilares para que se produza uma correta 
transmissão de esforços. 

Ajustar os eixos nas interseções entre paredes  

Permite alargar ou encurtar as paredes que se unem em esquina para que os 

polígonos de definição de ambas paredes coincidam numa mesma aresta. 

Comprimento de prolongamento para o ajuste nos extremos (cm)  

Permite definir o máximo comprimento em que se alargam as barras até às barras 
vizinhas para comprovar se existe interseção volumétrica entre elas e assim alargar 
o seu eixo até que se unam. 

 

Botão Descrição 

Aplicar>> Permite selecionar de forma gráfica os elementos, aos quais aplicar as opções 
selecionadas na caixa. 

Aplicar a todos  Permite aplicar a todos os elementos as opções selecionadas na caixa. É possível 
retroceder as operações efetuadas, utilizando a função reverter do programa. 

Sair  Permite sair da caixa 

Criação do "Modelo estrutural" 

A função Criar Modelo Estrutural cria os elementos do modelo estrutural a partir da informação do modelo 
de desenho existente em  no momento em que se solicite. A criação das vigas, pilares, paredes e 

lajes leva-se a cabo de acordo com as opções previamente fixadas. 

Opções de criação do modelo estrutural 

Neste capítulo descrevem-se as opções disponíveis para transformar o modelo de desenho em modelo 
estrutural. 

É possível definir opções gerais para cada tipo de elemento através da função Opções de criação>Gerais…. 
Também é possível definir opções particulares para um determinado elemento. Para isso, utiliza-se a 
função Opções de criação>Definir… e poderá definir as opções desejadas, selecionando os elementos do 

modelo de desenho, para os que pretenda definir. 

Com a função Opções de criação>Eliminar é possível eliminar as opções particulares definidas para 
qualquer elemento. 

Com a função Opções de criação>Modificar é possível ver e se for o caso, modificar as opções particulares 
de um elemento. 

Todas as opções (sejam gerais ou particulares) guardam-se no ficheiro de intercâmbio aberto. 



 

Opções de criação de vigas 

No separador Vigas aparecem as opções de criação das vigas e diagonais do modelo de desenho. 

 

Existem as seguintes opções: 

 

Opção Descrição 

Criar viga(s) Se desativar esta opção, não se transformam as vigas do modelo de desenho em 
vigas do modelo estrutural. 

Vigas.Pré-definidas Se selecionar esta opção, todas as vigas e diagonais se criaram com os valores 
definidos por defeito para barras. Estes valores podem ver-se ou modificar-se com o 
botão Valores… situado à direita ou então com a função Geometria>Barra>Utilizar 

valores pré-definidos…. 

Seções Neste opção fixa-se a seção a atribuir para as vigas e diagonais. O programa identifica 
a forma definida no Modelo BIM e agrupa-a em quatro tipos: retângular, em t, em i 
ou de outro tipo. O botão Procurar… permite selecionar a série e perfil da biblioteca 
de perfis de . 

Perfil A definição do perfil é opcional: se não se definir (deixa-se em branco), o programa 

seleciona para cada viga ou diagonal o perfil (dentro da série definida) que 
geometricamente mais se ajuste à forma do elemento no Modelo BIM. 

Tipo de ligação Permite definir o tipo de ligação das barras a criar. O botão Definir… acede à mesma 
caixa de diálogo que a função Geometria>Barra>Tipo de ligação…. 

Opções de criação de pilares 

Neste separador definem-se as opções de criação dos pilares e tem funcionamento similar ao das vigas. A 
única diferença é que se substituí a forma em t pela forma circular, entre as possíveis formas das barras. 



 

Opções de criação de lajes  

 Neste separador definem-se as opções de criação das lajes. 

 

Existem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Criar laje Se desativar esta opção, não se transformarão as lajes do modelo de desenho em 
lajes do modelo estrutural. 



 

Tipo de laje Seleciona-se o tipo de laje a criar entre os possíveis tipos, existentes em . 

Estão desativados os tipos que não possua na configuração de módulos do programa. 

Opções… O botão de opções situado junto a cada tipo de forjado permite definir os parâmetros 
de criação de cada tipo. São as mesmas caixas (e por tanto as mesmas opções) que 
as utilizadas para criar uma laje nova do mesmo tipo. 

Seção da viga Se selecionar um laje do tipo fung. aligeirada ou maciça é necessário definir a seção 
das vigas de bordo, que poderá ser de ficha pré-determinada ou de seção. Com o 
botão Procurar… pode selecionar uma seção da biblioteca ou um perfil da base de 
perfis. 

É necessário definir um nome para as lajes a criar. No caso de se transformarem várias lajes e estas não 
podem ter o mesmo nome, o programa cria um nome de forma automática a partir do texto definido nas 
opções e o número de ordem de criação das diferentes lajes. 

Opções de criação de paredes 

Neste separador definem-se as opções de criação das paredes. 

 

Existem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Criar muro(s) Se desativar esta opção, não se transformarão as paredes do modelo de desenho em 
paredes do modelo estrutural. 

Tipo Define-se aqui o tipo de parede a criar, entre os tipos existentes em . Estarão 

desativados os tipos que não possua na configuração de módulos do programa. 

Opções… O botão de opções situado junto a cada tipo de parede permite definir os parâmetros 
de criação desse tipo. São as mesmas caixas (e por tanto as mesmas opções) que as 
utilizadas para criar uma parede nova do mesmo tipo. 



É necessário definir um nome para as paredes criadas. No caso de se transformarem várias paredes, como 
estas não podem ter o mesmo nome, o programa cria um nome de forma automática a partir do texto 
definido nas opções e o número de ordem de criação das diferentes paredes. 

Se deixar em branco ou com valor zero a espessura da parede a criar, o programa utiliza as espessuras 
definidas no modelo de desenho, embora respeitando as limitações das paredes de : As paredes 

resistentes, as de Termoargila e os muros de cave são formados por troços de espessura constante; 
enquanto que os muros de contenção podem ter espessura variável. 

Deve ter-se em conta que no modelo estrutural não é possível definir muros de cave–contenção por cima 

de outras paredes, pois o programa, transforma-o num único muro de várias alturas. 

Criação de elementos com identificador duplicado 

Nos ficheiros do modelo BIM, cada elemento tem associado um identificador único que consiste num código 
gerado pelo programa onde é criado o elemento.  utiliza este código para identificar os elementos 

que são os mesmos no ficheiro de CAD e na estrutura. 

Apesar do identificador ser único para cada elemento, em determinadas circunstâncias podem existir 
códigos duplicados. Suponhamos o caso de um modelo BIM que se importa para  e se converte em 

estrutura. Paralelamente modifica-se o modelo BIM no programa de CAD e seguidamente pretende-se 
transferir essas alterações para o modelo do . Assim, ao importar-se novamente o modelo BIM, o 

programa reconhece os elementos que possuem o mesmo identificador.  não pode criar elementos 

estruturais a partir dos elementos do modelo BIM que tenham o mesmo identificador e sejam iguais. 
Perante esta situação, o utilizador deve selecionar o critério a adotar com os elementos que tenham 

identificador duplicado. Para esse efeito, o programa apresenta a seguinte caixa de diálogo. 

 

 

 

As opções desta janela são as seguintes: 

Opção Descrição 

Conservar o elemento da estrutura atual. 

 Descartam-se no ficheiro BIM todos os elementos com identificador repetido, 
mantendo-se os elementos iguais que existem na estrutura. 

Substituir o elemento da estrutura atual pelo do modelo BIM. 



 

 Importam-se do ficheiro BIM todos os elementos com identificador repetido e 
eliminam-se os elementos iguais que existem na estrutura. São portanto substituídos 
pelos elementos provenientes do modelo BIM. Esta opção é a que se deve utilizar 
para Atualizar  os elementos da estrutura que se foram modificados posteriormente 
no modelo BIM. 

Criar um novo elemento com um novo identificador. 

 Conservam-se os elementos da estrutura e importam-se todos os elementos do 
ficheiro BIM, atribuindo-se um novo identificador a todos os elementos que o 

tivessem repetido. 

Decidir cada caso individualmente 

 O programa mostrará, um por um, todos os elementos que possuem identificador 
coincidente e oferecerá as opções anteriores para cada caso. Deste modo é fácil 
localizar graficamente os elementos que possuem o identificador duplicado e decidir 
o que fazer com cada um. Além das três opções anteriores, também é possível 
reatribuir o pré-dimensionamento e posicionamento das barras, lajes ou paredes. 
Esta situação permite conservar o elemento em vez de o substituir, não se perdendo 
as ações, apoios, opções particulares ou outras características que se tenham 
associado às barras. 

 

 

Critérios para substituir elementos 

Quando o utilizador opta por substituir elementos, o programa aplica os seguintes critérios: 

■ Barras: não se modificará a posição do eixo da barra se a direção não se alterar e a linha do 
eixo da barra antiga ficar dentro do polígono da seção do novo modelo de arquitetura. Existem 
duas possibilidades para esta situação: 

o Quando não se altera nem a linha do eixo nem a posição dos nós dos extremos, só se 
modifica o pré-dimensionamento das barras. Mantém-se a mesma série no caso da 
forma da seção não variar e se for distinta ter-se-á em consideração as opções 
estabelecidas para a criação do modelo estrutural. 

o Quando se altera a linha do eixo ou a posição dos nós dos extremos, eliminam-se as 
barras antigas e criam-se barras novas a partir do novo modelo de arquitetura. Se a 
seção não se altera, conserva-se a série à que pertence o perfil das barras. 

■ Muros de cave: não se modifica a posição do plano do muro se o antigo plano é paralelo ao 
novo plano do muro e se encontra contido dentro do polígono da seção no tramo inferior do 
muro. Conservam-se as características do muro e alteram-se as dimensões e o seu 
posicionamento. 



■ Paredes resistentes: igual ao caso anterior. Perdem-se os dintéis e as opções atribuídas aos 
lados das aberturas. 

■ Lajes aligeiradas: conserva-se a ficha da laje antiga, o que significa que não se tem em conta 
a espessura da nova laje. Com a opção Modificar posição ou dimensões da laje conservam-
se todas as características da laje original. Com as opções Substituir o elemento da estrutura 

atual pelo do modelo BIM e Criar um novo elemento com um novo identificador perdem-se 
as ações lineares, encastramentos, lados em consola e as opções que se atribuem aos lados 
da laje. Conservam-se as referidas opções somente se as coordenadas do lado são iguais ou 

se existiu um deslocamento perpendicular ao plano inicial. 

■ Lajes de grelha e vigas de laje: conserva-se a ficha que da laje antiga, o que significa que não 
se tem em conta a espessura da laje no novo modelo de arquitetura. O procedimento nas 
vigas de laje, depende do tipo de seção que tenham atribuída: 

o Ficha pré-definida: conserva-se a ficha e não se terá em consideração a espessura da 
viga de laje no novo modelo. 

o Seção: procura-se dentro da série o perfil que melhor se adapte às dimensões da viga 
de laje do novo modelo de arquitetura. 

Conexión directBIM® con Autodesk Revit® 

A Arktec desenvolveu a funcionalidade directBIM®, um complemento para o Autodesk Revit® que permite 
a comunicação interativa e em tempo real entre o Tricalc e o Autodesk Revit®. O directBIM® também 
permite a comunicação entre o Autodesk Revit® e outros programas da Arktec, como Gest e MidePlan. 

Para que a comunicação seja possível, é necessário instalar este plug-in após a instalação do Autodesk 
Revit®, conforme indicado na seção "Instalando o DirectBIM® para Autodesk Revit®", e que o Tricalc e 
o Autodesk Revit® estejam em execução nesse computador. Este recurso só está disponível apenas se o 
módulo Tricalc.16 (conexão bidirecional CAD / BIM) estiver disponível. 

Este documento inclui os recursos do directBIM®version 1.0 como a versão do DirectBIM® 2.0 
comercializada desde outubro de 2019. 

Instalação do directBIM® para Autodesk Revit® 

Requisitos do sistema 

Ter em consideração que o Autodesk Revit® possui requisitos de sistema muito mais exigentes que o 
Tricalc e que devem ser cumpridos para instalar e usar este complemento. A menos que modificados pela 

Autodesk, os requisitos mínimos e recomendados para este programa, em resumo, são: 

Tipo Mínimo Recomendado 

Sistema 
operativo 

Microsoft Windows 7 SP1 Home 
Premium de 64 bits 

Microsoft Windows 10 de 64 bits 

Processador Intel Pentium com tecnologia SSE2 
Intel i-Series de vários núcleos com 
tecnologia SSE2 

Memória 4 GB de RAM 8 GB de RAM 

Monitor 1280 x 1024 com True Color 1680 x 1050 com True Color 

Placa 
Gráfica 

Profundidade de cor 24 bits 
Compatível com DirectX 11 com Shader 
Model 3 



 

Processo de instalação 

Este plug-in é instalado automaticamente na primeira vez em que é usado, por exemplo, verificando a 
conexão com o Autodesk Revit® indicada na seção a seguir. Para isso, é necessário que, na pasta do 
programa Tricalc, por padrão 'C:\Arktec\Tricalc 14.0', exista o ficheiro ArktRevit.Cab fornecido com a 
versão Tricalc. 

Comprovação da ligação directBIM® com Autodesk Revit® 

No programa Tricalc, utilize a função Geometria > Modelo BIM > directBIM com Autodesk Revit > Opções. 
Ao pressionar o botão Comprovar a ligação com Autodesk Revit. Se a comunicação estiver correta, 
aparecerá uma mensagem com a versão do complemento\’plug in’ directBIM® atualmente instalado: 

 
Se pelo contrário, a comunicação não é possível, aparecerá uma mensagem de erro indicando a causa, 
por exemplo: 

 

As possíveis causas são: 

● O Autodesk Revit® não está em execução no momento. Abra o Autodesk Revit® e tente 
novamente. 

● É a primeira vez que a comunicação é tentada, portanto o plug-in DirectBIM® acaba de ser 
instalado automaticamente. Aguarde alguns segundos para o Autodesk Revit® carregar o plug-
in e tente novamente. 

● O plug-in Arktec directBIM® para Autodesk Revit® não foi instalado corretamente. A 
mensagem que aparece indicará a causa específica. Entre eles, o sistema operacional não é 
compatível com o Autodesk Revit®, a instalação do Autodesk Revit® não foi encontrada ou os 

arquivos necessários para a instalação não foram encontrados. 

Você também pode verificar a instalação e a comunicação no programa Autodesk Revit®. Para fazer 
isso, vá para o separador Complementos (Add-ins se você tiver uma versão em inglês). O plug-in 



Arktec directBIM® deve aparecer no friso:

 
Se não aparecer, significa que o plug-in não está instalado corretamente. Quando clicar no plug-in e 
selecionar o comando Verificar conexão aos programas Arktec, deve aparecer a seguinte mensagem:

 
Se esta mensagem não aparecer, verifique se o Tricalc está em execução e está na versão 8.1.30 ou 

posterior. 

Se o plug-in não tiver sido instalado corretamente, poderá efetuar-se a instalação com os seguintes passos: 

• Fechar o Tricalc e o Revit. 

• Apagar a pasta “C:\Arktec\ArktRevit”, se existir. 

• Abrir Tricalc e uma qualquer estrutura. 

• Utilizar a função "Geometria> Modelo BIM> directBIM com Autodesk Revit> Opções" e pressionar 
o botão "Verificar ligação com o Autodesk Revit". O programa Tricalc criará a pasta “C:\ 
Arktec\ArktRevit” e avisará que o Revit não está sendo executado no momento. 

• Abrir o Revit, que avisará existir um novo suplemento Arktec e solicitando permissão para 
executá-lo. 

Idioma 

O idioma do plug-in Arktec directBIM® será o mesmo do programa Autodesk Revit® instalado, se for 
inglês (EUA), espanhol, francês ou português (Brasil). Caso contrário, o idioma usado será o espanhol. 
Nota: Atualmente, o Autodesk Revit® não está disponível em português (Portugal) ou catalão, por 
exemplo. 

Mostrar os elementos de Tricalc em Autodesk Revit® 

Uitlizando a função Geometria> modelo BIM> directBIM com Autodesk Revit> Mostrar 
elementos no Autodesk Revit, é possível selecionar um ou mais elementos na estrutura Tricalc ou 
em um modelo BIM aberto no Tricalc (barras, paredes, lajes ...) para que apareçam realçados ou 



 

selecionados no Autodesk Revit®. Para se conseguir esta ligação, é necessário que os elementos sejam 
definidos no projeto atualmente aberto no Autodesk Revit® e exportados para o Tricalc usando o 
formato IFC, ou que os elementos tenham sido definidos no Tricalc e exportados para o Autodesk 
Revit® usando o formato IFC.  

O processo, uma vez selecionada a função, é o seguinte: 

1. Selecione os elementos no Tricalc, individualmente, ou usando as janelas de seleção com o 
rato, da maneira habitual. Os itens selecionados serão destacados em cor magenta. 

2. Clique no botão principal do rato em uma zona em que não há nada (ou carregue na tecla 
‘Esc’). 

3. No Autodesk Revit®, os elementos serão exibidos. 

4. No Tricalc, no separador Pesquisas no Revit da caixa de listagens, os elementos comunicados 
aparecem bem como indicação de possíveis incidências.

 

As colunas desta listagem mostram a seguinte informação: 

Coluna Descrição 

Elemento Indica o tipo de elemento de que se trata (barra, sapata, parede, laje…) e seu número 
ou nome. 

GUID O GUID (identificador exclusivo global) é o identificador atribuído a cada elemento 
em um ficheiro IFC e, para um determinado elemento, é o mesmo no Tricalc e no 
Autodesk Revit®. Se um item aparecer com esse espaço em branco, significa que 
ele não vem de um ficheiro IFC e que um ficheiro IFC não foi exportado do Tricalc. 
Logicamente, esses itens não podem ser exibidos no Autodesk Revit®. 

Em Revit Se o elemento foi encontrado no projeto atualmente aberto em Autodesk Revit®, 
mostrar-se-á um ‘Sim’ nesta coluna. 



Como outras janelas de listagem de programas, é possível selecionar uma ou mais linhas e pressionar o 
botão Ver barra, nó… para aparecerem assinalados em Tricalc. 

Como os itens são destacados ou selecionados no Autodesk Revit® é definido na função Geometria > 

Modelo BIM > directBIM con Autodesk Revit > Opções…: 

 

▪ Através de um filtro: os elementos são armazenados em um filtro do Autodesk Revit® com o 
nome Arktec Elements e são destacados desenhando-os com uma linha vermelha grossa.

 

▪ Como elementos selecionados: Os elementos armazenam-se nos elementos selecionados de 
Autodesk Revit®. 

 
É possível selecionar as duas opções, mas pelo menos uma delas deve ser selecionada. 



 

 

Atualização automática em Revit das barras novas ou 
modificadas em Tricalc 

A função “Geometria>Modelo BIM>directBIM com Autodesk Revit>Atualizar o modelo de Autodesk Revit” 
permite atualizar, no modelo de Revit, as seguintes alterações que se realizem no modelo de Tricalc: 

● Alterações nas secções das barras. 

● Rotação das secções das barras. 

● Movimentações das barras para outras posições do espaço. 

● Alterações nos comprimentos das barras. 

● Criação de barras novas. 

A executar-se a função, apresenta-se uma caixa de diálogo como a seguinte: 

 



Relação de séries e perfis de Tricalc com Famílias e tipos de Revit 

O botão “Opções” permite relacionar as séries e perfis de Tricalc com as famílias e tipos equivalentes de 
Revit. 

 

Na árvore da zona esquerda, pode selecionar-se uma das séries de Tricalc, apresentando-se todos os seus 
perfis na tabela da zona direita, contendo as seguintes colunas: 

● Perfil.- o nome do perfil em Tricalc. 

● Tipo (pilares).- o nome do tipo de elemento utilizado em Revit para os pilares, entre os existentes 
na família indicada, na mesma tabela. 

● Tipo (vigas).- o nome do tipo de elemento utilizado em Revit para as vigas e diagonais, entre os 
existentes na família indicada, na mesma tabela. 

● Família para os pilares.- o nome da família utilizada em Revit para os pilares. 

● Família para as vigas.- o nome da família utilizada em Revit para as vigas e diagonais. 

O botão “Editar perfil” permite modificar, para o perfil que se selecione, as duas famílias e tipos 
correspondentes a pilares e a vigas. 



 

 

Nos campos “Ficheiro” desta caixa de diálogo, seleciona-se o ficheiro da família de Revit, que tem extensão 
RFA, e que normalmente se encontra em “C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries”, sendo “nnnn” 
o número da versão de Revit. 

O botão “Comprovar todo” revê automaticamente a relação entre cada perfil de Tricalc e cada tipo de 
Revit, verificando que as famílias selecionadas são da categoria adequada (pilar estrutural ou malha 
estrutural para as vigas e diagonais). Também se verifica que cada tipo existe em Revit. 

Ao selecionar-se o botão, apresenta-se uma caixa de diálogo como a seguinte: 

 

O botão “Importar” permite importar as relações de séries e perfis de Tricalc com famílias e tipos de Revit, 
de um ficheiro de textos separados por delimitadores. Este tipo de ficheiros pode gerar-se, por exemplo, 

com o bloco de notas de Windows ou com Microsoft Excel. 

Como exemplo, fornecem-se os dois seguintes ficheiros: 

● “C:\Arktec\Tricalc 14.0\Bases de datos\BD_SériePrf_FamTpo_Pilares_nnnn.csv”.- 
Inclui relações de várias séries e perfis de Tricalc com famílias e tipos de Revit, para pilares, 
sendo “nnnn” a versão de Revit. As primeiras linhas deste ficheiro são as seguintes: 

o "Família para os pilares";"Tipo";"Série";"Perfil"; 

o "C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Pilares 
estruturales\Acero\Específico de español (EN)\HEA - Perfis de ala ancha - 
Pilar.rfa";"HEA 1000";"_HE";"1000A"; 



o "C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Pilares 
estruturales\Acero\Específico de español (EN)\HEAA - Perfis de ala ancha - 
Pilar.rfa";"HEAA 1000";"_HE";"1000AA"; 

o Etc. 

O primeiro campo contém o caminho completo do ficheiro RFA correspondente à família de 
Revit; o segundo campo, o nome do tipo de Revit; o terceiro campo, a série de Tricalc; e o 
quarto campo, o nome do perfil de Tricalc. 

● “C:\Arktec\Tricalc 14.0\Bases de datos\BD_SériePrf_FamTpo_Vigas_nnnn.csv”.- 

Inclui relações de várias séries e perfis de Tricalc com famílias e tipos de Revit, para vigas e 
diagonais, sendo “nnnn” a versão de Revit. As primeiras linhas deste ficheiro são as seguintes: 

o "Família para as vigas";"Tipo";"Série";"Perfil"; 

o "C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Armazón 
estrutural\Acero\Específico de español (EN)\HD - Perfis de ala ancha.rfa";"HD 
260x114";"_HD";"260x114"; 

o "C:\ProgramData\Autodesk\RVT nnnn\Libraries\Spain\Armazón 
estrutural\Acero\Específico de español (EN)\HD - Perfis de ala ancha.rfa";"HD 
260x142";"_HD";"260x142"; 

o Etc. 

O primeiro campo contém o caminho completo do ficheiro RFA correspondente à família de 
Revit; o segundo campo, o nome do tipo de Revit; o terceiro campo, a série de Tricalc; e o 
quarto campo, o nome do perfil de Tricalc. 

Ao selecionar o ficheiro CSV, apresenta-se uma caixa de diálogo como a seguinte, que permite selecionar 
se o ficheiro a importar é para pilares ou para vigas e diagonais. Também permite selecionar se pretende 
importar as relações para todos os perfis ou apenas para os que não tenham já uma relação. 

 

Atualização do modelo de Revit 

Uma vez estabelecidas as relações de séries e perfis de Tricalc com famílias e tipos de Revit, em qualquer 
momento pode executar-se a função “Geometria>Modelo BIM>directBIM com Autodesk Revit>Atualizar o 
modelo de Autodesk Revit” para modificar em Revit os elementos que tenham variado em Tricalc, ou para 
criar em Revit os elementos novos que se tenham criado em Tricalc. 



 

 

A opção “Modificar” realiza automaticamente em Revit as seguintes modificações que se tenham feito em 
Tricalc: 

● Alterações nas secções das barras. 

● Rotação das secções das barras. 

● Movimentação das barras para outras posições do espaço. 

● Alterações nos comprimentos das barras. 

A opção “Eliminar” não está disponível nesta função. Para a utilizar, tem que o fazer através de 
“Geometria>Histórico>Ver histórico”. 

A opção “Criar” adiciona ao modelo de Revit as barras novas que se tenham adicionado ao modelo de 

Tricalc. 

 

Para enviar barras novas de Tricalc para Revit existem, dois métodos: 

● O método descrito através da função “Geometria>Modelo BIM>directBIM com Autodesk 
Revit>Atualizar o modelo de Autodesk Revit”. 

● Através de ficheiros em formato standard IFC, executando em Tricalc a função 
“Geometria>Modelo BIM>Criar modelo BIM” e de seguida, em Revit, “Ficheiro>Abrir>IFC”. 

Para enviar barras novas ou modificadas de Revit para Tricalc, apenas existe um método: 



● Através de ficheiros em formato standard IFC, executando em Revit a função 
“Ficheiro>Exportar>IFC” e de seguida, em Tricalc, “Ficheiro>Modelo BIM>Abrir”. 

Atualização automática em Revit através do histórico 

A função “Geometria>Histórico>Adicionar histórico” permite guardar, dentro da mesma estrutura, 
diferentes versões da sua geometria, de modo a poderem comparar-se umas com outras. Isto é 
especialmente útil quando se importam e exportam ficheiros com programas de modelação BIM. 

Suponhamos que se tem em Tricalc e em Revit a mesma estrutura (por exemplo, a da imagem anterior). 
Em Tricalc pode adicionar-se ao histórico com a função “Geometria>Histórico>Adicionar histórico” e 
atribui-se um nome, por exemplo, “Ficheiro 1”. 

  

De seguida, pode eliminar-se alguma zona da estrutura, adicionar algumas barras novas e modificar a 
secção de outras. Se executar de novo a função “Geometria>Histórico>Adicionar histórico” pode atribuir 
outro nome, por exemplo, “Ficheiro 2”. 

  



 

Para enviar a Revit os alterações (barras novas, barras eliminadas e barras modificadas), executa-se a 
função “Geometria>Histórico>Ver histórico”, seleciona-se “Ficheiro 1” (que corresponde à geometria 
original que se importou de Revit) e seleciona-se o botão “Atualizar o modelo de Autodesk Revit”. 

 

Na caixa de diálogo que se apresenta em seguida, ativam-se as opções “Modificar”, “Eliminar” e “Criar”, e 
seleciona-se o botão “Aceitar”. 

 

Com isto, o modelo de Revit atualiza-se automaticamente, modificando-se as barras que tenham mudado 
de secção, posição, comprimento ou rotação, eliminando-se em Revit as barras que se tenham eliminado 
em Tricalc e criando-se em Revit as barras criadas em Tricalc; todo isto desde o ficheiro selecionado como 
original no histórico, até ao estado atual da estrutura. 



 

 

Às barras novas que se criam ou modificam em Revit, atribui-se-lhes automaticamente a família e tipo que 

se tenha definido como equivalente no botão “Opções” dessa caixa de diálogo. No caso das barras de 
betão retangulares ou circulares, se não existiam em Revit o tipo correspondente à dimensão exata da 
secção, cria-se automaticamente e adiciona-se à família, com o seu nome em milímetros, como é habitual 
em Revit. 

Intercâmbio de famílias e tipos através de ficheiros IFC 

Quando se importa em Tricalc um ficheiro IFC proveniente de Revit (através da função 
“Ficheiro>Importar>Modelo BIM>Abrir” ou “Geometria>Modelo BIM>Abrir”), Tricalc lê os nomes das 
famílias e tipos atribuídos a cada pilar, viga e diagonal. No caso de se encontrarem essas famílias e tipos 
na lista de equivalências de “Geometria>Modelo BIM>DirectBIM com Autodesk Revit>Atualizar o modelo 
de Autodesk Revit>Opções”, Tricalc pré-dimensionará essas barras, com as secções equivalentes. 

No caso dos nomes das famílias e tipos não se encontrarem no ficheiro IFC, ou que no exista equivalência, 
utilizam-se as séries e perfis standard definidas no submenu “Geometria>Modelo BIM>Opções de criação”. 

Quando se exporta de Tricalc para IFC (através da função “Geometria>Modelo BIM>Criar modelo BIM”), 
os nomes das famílias e tipos de Revit equivalentes a cada série e perfil podem incluir-se no ficheiro IFC 
opcionalmente, se ativar a opção existente para o efeito na zona inferior direita da caixa de diálogo, que 
se apresenta ao exportar. 



 

 

 

 

Exemplos dos dois possíveis procedimentos de trabalho 

Os passos para atualizar no Tricalc um modelo criado inicialmente no Revit e para abrir e atualizar no Revit 
um modelo criado no Tricalc são mostradas abaixo. 



Actualização de um modelo criado em Revit 

Neste apartado, partimos de um modelo criado em Revit que se envia para Tricalc através de um ficheiro 
IFC. A partir desse momento, vai-se modificando ou ampliando no Tricalc, atualizando-se o modelo de 
Revit automaticamente através do directBIM. 

Abre-se com Revit 2020 ou posterior o ficheiro “Estructura.rvt”. Caso se tenha uma versão anterior, em 
https://www.autodesk.es/products/revit/free-trial pode descarregar-se a versão atual (trial). O ficheiro 
“Estructura.rvt” corresponde ao seguinte modelo: 

 

Para exportá-lo para o formato IFC, executa-se a função “Ficheiro>Exportar>IFC”. 

https://www.autodesk.es/products/revit/free-trial


 

 

Escolhe-se como configuração selecionada “IFC 2x3 Coordination View 2.0”. Também poderá utilizar-se o 
formato IFC4 caso se pretenda. 

Uma vez criado o ficheiro IFC, antes de abri-lo com Tricalc pode abrir-se, se pretender, com algum 
visualizador gratuito de ficheiros IFC (como DDS-CAD Viewer), para verificar o que se exportou. 

 

https://www.dds-cad.net/downloads/dds-cad-viewer/


Abre-se Tricalc, cria-se uma nova estrutura e importa-se o modelo com a função “Geometria>Modelo 
BIM>Abrir”. Responde-se “Não” às perguntas sobre girar o modelo e sobre exportá-lo para o formato NTR. 
Executa-se a função “Geometria>Modelo BIM>Criar modelo Tricalc” e responde-se “Sim” à pergunta sobre 
guardar o modelo no histórico. 

 



 

Ao colocar-se o cursor sobre algum dos pilares, a etiqueta amarela mostrará a seção atribuida (quase 
todos os de betão são de 30x30 cm) e o código GUID que identifica esse elemento dentro do modelo BIM. 
Este código utiliza-se para identificar de um modo inequívoco cada elemento em Revit, em IFC e em Tricalc, 
ainda que mude de posição no espaço, de comprimento ou de seção. 

 

Modificam-se todos os pilares do pórtico da imagem para circulares de diâmetro 40 cm (com “Seções e 
dados>Definir seção”). Além disso, adicionam-se algumas diagonais novas com seção “_IPE-120”. 



 

Além disso, desloca-se o pórtico completo através da função “Geometria>Nó>Translação” 200 cm segundo 
–Zg (observe-se na imagem seguinte que o pórtico está 2m à direita da origem das coordenadas). 

 



 

Pare enviar todas estas alterações para o Revit, não é necessário fazê-lo através de ficheiros IFC, podendo 
modificar-se automaticamente o modelo original de Revit desde que se encontre aberto nesse momento 
no mesmo computador. Para esse efeito, executa-se a função “Geometria>Modelo BIM>directBIM com 
Autodesk Revit>Actualizar modelo do Autodesk Revit”. 

 

Nesta caixa de diálogo, todas as opções estão ativadas. O botão "Opções" permite aceder à lista de 
correspondências entre o banco de dados de perfis Tricalc e as famílias e tipos do Revit, que são diferentes 
para pilares e vigas e diagonais.

 

Deixam-se as opções que vêm pré-definidas e pressiona-se o botão "Aceitar". Após alguns segundos, o 
modelo Revit recebe automaticamente as alterações de seção, as novas barras e deslocamento do pórtico. 
Os elementos são adaptados às famílias correspondentes. 

 



 

A vista “Modelo analítico” do Revit mostra também as alterações automáticas realizadas. 

 



 

Criação e atualização de um modelo criado em Tricalc 

Neste apartado, cria-se um modelo de Tricalc, que se envia para Revit através do directBIM (sem ficheiros 
IFC) e, consoante se vá atualizando o modelo em Tricalc, vai também se atualizando do mesmo modo em 
Revit. 

Em primeiro lugar, cria-se um novo ficheiro em Tricalc e utiliza-se, por exemplo, a função 
“Geometria>Assistentes>Nave” para criar uma pequena nave industrial como a da imagem. 

  

Seguidamente, abre-se o Revit e cria-se um novo ficheiro baseado no ficheiro de planilha denominado 
“Planilha estrutural”. 



 



 

Em Tricalc, executa-se a função “Geometria>Modelo BIM>directBIM com Autodesk Revit>Atualizar modelo 
de Autodesk Revit”. Ativam-se as opções “Modificar” e “Criar” e pressiona-se o botão “Aceitar. Com este 
procedimento, o modelo chega automaticamente ao Revit. 

 

As famílias e tipos utilizados são os existentes na citada lista de correspondências para pilares, para vigas 
e diagonais. Também chega a Autodesk Revit o modelo analítico de Tricalc: 



 

Em Tricalc, executa-se a função “Geometria>Histórico>Adicionar histórico” para guardar o estado atual 
antes de fazer modificações no modelo. Guarda-se, por exemplo, como “Ficheiro 1”. 



 

A partir daqui, realizam-se algumas modificações: elimina-se um dos cinco pórticos com a função 
“Geometria>Nó>Eliminar” (o do lado da origem das coordenadas) e cria-se uma nova zona de mezanino, 
com a função “Geometria>Nó>Translação”, com cópia segundo –Yg. 

 

Para atualizar o modelo em Revit, executa-se a função “Geometria>Histórico>Ver histórico”, seleciona-se 
“Ficheiro 1” e pressiona-se o botão “Atualizar o modelo do Autodesk Revit”. Ativam-se as opções 
“Modificar”, “Eliminar” e “Criar”, e pressiona-se o botão “Aceitar”. Com este procedimento, o modelo de 
Revit atualiza-se automaticamente, com um pórtico menos e a nova zona de mezanino. 



 

 

Histórico 

No capítulo Geometria deste manual descrevem-se as funções gerais do Histórico, uma ferramenta que 
permite armazenar o estado da geometria de uma estrutura em diferentes momentos e realizar um controlo 
das alterações efetuadas entre várias fases do seu processo de definição. Para mais informação, consultar 
o apartado Histórico do capítulo Geometria no tomo I deste manual de instruções. 

O módulo  oferece funções adicionais às já descritas nesse capítulo. Estas funções permitem, 

por exemplo, comparar a estrutura com o modelo de arquitetura BIM importado a partir de um programa 
de CAD, ou realizar uma exportação seletiva que inclua unicamente os elementos modificados após o 
cálculo do modelo. 

Sempre que se importa um modelo BIM em formato *.IFC ou *.NTR e utiliza-se a função Geometria>Modelo 

BIM>Criar modelo Tricalc para criar o modelo da estrutura, o programa possibilita, de forma automática 
o armazenamento de uma primeira cópia da geometria no histórico. 



 

Ver histórico 

A função Geometria>Histórico>Ver histórico... permite aceder à caixa de diálogo Histórico da geometria, 
que contém uma listagem com todos os ficheiros que formam o histórico da estrutura e as funções 
Comparar, Comparar IFC e Eliminar. 

 

 

Comparar IFC 

A finalidade desta função é identificar as alterações de geometria realizadas entre um ficheiro do histórico 
da estrutura e um ficheiro do modelo BIM gerado com um programa de CAD, em formato *.IFC ou *.NTR. 
O botão Comparar IFC só se encontra disponível quando se tenha selecionado um ficheiro na lista do 
histórico. 

Após selecionar um ficheiro do histórico é necessário abrir um ficheiro *.IFC ou *.NTR para comparar com 
a estrutura. Uma vez selecionado o ficheiro, aparece a janela Opções de importação que permite selecionar 
as entidades a importar e comparar. 

 

 



 

Após selecionar as entidades a importar, aparece a janela Resultado da comparação, que apresenta um 
resumo informativo acerca dos elementos que existem no ficheiro do histórico selecionado e no ficheiro 
BIM, indicando o número total de elementos, os elementos iguais em ambos os ficheiros, elementos 
distintos e elementos que não existem no outro ficheiro. 

 

 

 

Esta caixa de diálogo permite visualizar graficamente o resultado da comparação entre o ficheiro do 
histórico e o ficheiro BIM. Caso se pressione o botão Sim, acede-se a um novo modo gráfico, denominado 
Modo Histórico. Neste modo oferece-se uma visualização da geometria que inclui a envolvente 
tridimensional dos elementos. Através de um código de cores identificam-se os elementos que são iguais 
no ficheiro do histórico e no ficheiro BIM, bem como aqueles que são distintos e que se encontram contidos 
exclusivamente em cada um deles. 

No modo gráfico é possível utilizar todas as funções relacionadas com a visualização da estrutura, como 
janelas, vistas, planos de trabalho, modo sólido/render, etc. Também é possível utilizar as funções 
Geometria/Copiar e Geometria/Copiar para... que permitem copiar para a área de transferência ou para 
um qualquer ficheiro do histórico ou do modelo BIM, para utilizá-lo posteriormente colando-o onde o 
utilizador. Deste modo é possível, por exemplo, importar determinados elementos originais de um qualquer 
modelo BIM. 

Quando se acede ao Modo histórico, a barra de título da janela principal do programa passa a mostrar o 
nome do ficheiro do histórico e o do ficheiro BIM que se está a comparar. Abrem-se ainda de forma 
automática as janelas de Comparação da geometria e o Histórico da geometria. 

A janela Comparação da geometria fornece informação ampliada dos resultados obtidos na comparação 
do ficheiro do histórico e o ficheiro BIM. Esta janela possui as mesmas funcionalidades que as restantes 
janelas de listagens do , ou seja, pode-se situar em qualquer zona da área de trabalho, 

redimensionar, manter como janela flutuante ou ancorá-la numa margem do ecrã bem como imprimir, 
exportar dados, etc. 

 



 

 

 

A janela Histórico da geometria permite selecionar que elementos se pretendem visualizar, com as 
seguintes opções: 

 

 

 

Opção Descrição 

 1=2 O elemento é igual nos dois ficheiros do histórico. 

 1<>2 Elemento do ficheiro 1 é diferente do mesmo elemento do ficheiro 2. 

 2<>1 Elemento do ficheiro 2 é diferente do mesmo elemento do ficheiro 1. 

 1 Elemento que só se encontra presente no ficheiro 1. 



 2 Elemento que só se encontra presente no ficheiro 2. 

Na parte inferior da janela Histórico da geometria existem também as opções Pilares, Vigas, Lajes e 
Paredes, que permitem visualizar uma ou várias destas distintas tipologias estruturais suportadas pelo 
histórico. 

Na caixa de diálogo Histórico da geometria existem as opções Comparar a posição do eixo das vigas e 

pilares e Adaptar o modelo de arquitetura ao modelo estrutural antes de comparar os ficheiros IFC, que 
condicionam a forma de realizar a comparação entre um ficheiro do histórico e um ficheiro *.IFC ou *.NTR 
do modelo BIM. 

É frequente os ficheiros de modelos BIM procedentes de programas de arquitetura não tenham 
especificado a posição do eixo das barras, sendo necessário situá-los no . Deste modo, a posição e 

volume de cada barra é coincidente em ambos os modelos, porém a posição do eixo pode ser distinta em 
 (por exemplo no caso das vigas e diagonais de betão, cujo eixo deve estar situado na face superior 

da viga). Ao realizar a comparação entre a estrutura gerada com o  e o ficheiro BIM original, o 

programa poderia interpretar que as barras eram elementos distintos em cada ficheiro devido à diferente 
posição dos eixos. Para evitar esta situação existe a opção Comparar a posição do eixo das vigas e pilares, 
que permite ter em consideração a posição e volume de cada barra em vez do seu eixo. 

A opção Adaptar o modelo de arquitetura ao modelo estrutural antes de comparar os ficheiros IFC 
converte o modelo BIM numa estrutura temporária e seguidamente num ficheiro de formato *.NTR, sendo 
este último ficheiro o que se utiliza para realizar a comparação com o ficheiro do histórico. Com este 
sistema trata-se de reduzir o número de diferenças que surgem ao comparar uma estrutura com um 
ficheiro de arquitetura que não tenha sido submetido a uma adaptação à estrutura. 

No Modo histórico também é possível utilizar a função Geometria>Modelo BIM>Criar modelo BIM para 
gerar um ficheiro *.IFC ou *.NTR com os elementos que se encontram visíveis na janela ativa. Deste modo 
é possível selecionar elementos por planos, pórticos ou utilizar as opções da janela Histórico da geometria 
e selecionar os elementos que se pretendem exportar. Se por exemplo pretender exportar unicamente as 
vigas e pilares cuja seção se tenha modificado, ativam-se as opções Pilares, Vigas e 1<>2 ou 2<>1, 
dependendo de qual dos dois ficheiros contém as seções finais que se querem exportar. Não é possível 
exportar duas vezes um mesmo elemento. Para esse efeito, se existem elementos que possuem diferenças 
nos dois ficheiros e se selecionam as opções 1<>2 e 2<>1 simultaneamente, aparece a seguinte 
mensagem de erro: 

 

 

Opções histórico 

A função Geometria>Histórico>Opções histórico... permite mostrar ou ocultar a janela do Histórico da 

geometria a qualquer momento. No entanto, esta janela aparece de forma automática quando se acede 
ao Modo histórico e desaparece quando se abandona esse modo. 



 

Modo histórico 

A função Geometria>Histórico>Modo histórico... utiliza-se para abandonar o Modo histórico e regressar 
ao modo de trabalho normal de geometria. Esta função só se encontra disponível quando está ativado o 
Modo histórico. 

Exportação desde a tabela global de fabricação 

Aparece na versão 7.3 uma função na tabela global de fabricação denominada Exportar modelo BIM… 
acessível tanto na barra de ferramentas da caixa como no menu contextual que aparece ao carregar o 
botão secundário do rato. Exporta para Ifc os elementos e armaduras (de momento apenas armaduras de 
pilares) que pertençam ao ramo selecionado na árvore da caixa. 

O modelo BIM assim gerado mantém a mesma estrutura de árvore que a tabela de fabricação. 

 



Capítulo 32 

Paredes resistentes de Blocos de Betão 
.17 

Âmbito de Aplicação 

O programa  realiza a comprovação das paredes resistentes de Blocos de Betão existentes na 

estrutura segundo a regulamentação UNE-ENV 1996-1-1 "EUROCÓDIGO 6: Projeto de estruturas de 

alvenarias. Parte 1-1: Regras gerais para edifícios. Regras para alvenarias e alvenaria armada", publicado 
por AENOR em 1995. Em Maio de 2002 publicou-se um esboço do Código Técnico da Edificação. 
Documento de Aplicação do Código. Segurança Estrutura. Estruturas de Alvenaria, que é uma transcrição 
quase literal do referido Eurocódigo e que substituirá a regulamentação NBE FL-90 atualmente vigente. 
Passaremos a referir-nos a estes documentos por EC-6 e CTE SE-F respectivamente. Estas paredes 
integram-se com o resto da estrutura do edifício. 

É possível comprovar a resistência das paredes que se definam através da comparação das tensões 
máximas de compressão e tração existentes, com as admissíveis e calcular a armadura horizontal e/ou 
vertical se for necessário criando-se paredes alvenaria armada. 

As paredes poderão estar assentes em sapatas corridas, que também podem ser calculadas as suas 
dimensões e a sua armadura, definido a condição de apoio exterior mais adequada a cada caso, quer seja 
apoio simples ou elástico, articulação ou encastramento. 

As paredes consideradas devem ser sempre verticais, de espessura constante em cada um dos seus troços 
que se possam dividir e de lados com forma retângular. Poderão conter aberturas retângulares no seu 
interior. 

São permitidas paredes em qualquer direção, com bordo superior não horizontal às quais podem concorrer 
lajes não necessariamente horizontais. As paredes resistentes com diretriz curva, podem modelar-se 
poligonizando a mesma.  

A resistência a esforços horizontais é estabelecida da rigidez relativa de todos os elementos estruturais 
existentes (paredes em qualquer direção, pilares).  

O programa permite o cálculo das seguintes tipologias de alvenaria com armaduras: 

■ Alvenaria armada de blocos de betão com armaduras horizontais (junta) e/ou armaduras 
verticais entre peças especiais (travessa), embebidas na argamassa. A armadura considera-
se não confinada. 

■ Lintéis de betão armado sobre peças especiais de blocos de betão (como cofragem perdida). 
Neste caso, a armadura considera-se confinada. 



 

■ Alvenaria confinada entre pilares e vigas de betão armado. 

Do ponto de vista da sua função estrutural, estas paredes transmitem as ações gravíticas à fundação e 
proporcionam rigidez ao edifício frente a ações horizontais (vento e sismo fundamentalmente), 
especialmente no seu próprio plano. 

Ficam fora do âmbito de aplicação as paredes duplas (paredes compostas por duas paredes de uma folha 
paralelas amarradas por ganchos) e as paredes duplas (paredes compostos por duas folhas paralelas do 
mesmo ou de diferentes materiais, com uma junta contínua disposta entre elas no interior da parede). As 
paredes de enchimento ao revestir exteriormente a estrutura que não contribuam para a sua resistência, 

não devem introduzir-se no modelo, assim como as paredes divisórias. 

Podem introduzir-se várias paredes adjacentes entre si, no mesmo plano ou em diferentes planos verticais, 
com diferentes espessuras em diferentes alturas. 

Podem existir barras no interior das paredes resistentes, sejam vigas, pilares ou diagonais, sempre com a 
condição de que se incluam totalmente dentro da parede. Na interseção de uma parede e uma laje 
fungiforme aligeirada, laje maciça ou no apoio de uma parede numa laje de fundação, deverá existir uma 
viga ou ficha pré-definida, com a ficha pretendida, de igual modo como no caso de união com muros de 
cave. 

Apesar de não ser habitual considerar uma condição de apoio na cota inferior das paredes, pode definir-
se qualquer condição de apoio ou mola nos 6 eixos gerais, em qualquer dos quatro lados de cada parede, 
com as seguintes limitações: 

■ Não se poderá definir uma condição vertical de apoio no lado inferior da parede se a parede 
estiver situada sobre outra. 

■ Se a parede não está apoiada noutra parede ou numa laje de fundação, deverá ter uma 

condição vertical de apoio ou restrição no lado inferior. 

■ Se coincidir o lado de uma parede e uma viga de laje, não se poderá atribuir condições de 
apoio ou mola na viga de laje: a condição deverá atribuir-se ao lado da parede resistente. 
Como caso particular, no apoio de uma parede resistente numa laje de fundação (que 
necessariamente deve introduzir-se uma viga de laje, como se indicou anteriormente), não 
será necessário indicar nenhum tipo de condição de apoio ou mola à parede ou à viga de laje: 
o programa considera a condição de apoio de mola da laje de fundação. 

Definições 

■ Parede resistente de Blocos de Betão 

Uma parede resistente de blocos de betão é constituída por um lado inferior horizontal, um lado 
superior que pode ser horizontal ou inclinado e dois verticais. Podem definir-se paredes em qualquer 
posição da planta, isoladas ou com interseção com outras paredes, formando qualquer ângulo. É 
possível definir e modificar o tamanho da discretização das paredes definidas. Todas as paredes 
resistentes incluídas no mesmo plano vertical, agrupar-se-ão em planos verticais e devem ter os 
mesmos valores de discretização. 

Em paredes resistentes de blocos de betão que um tramo em altura contenha vários pisos, poderá 
dividir-se em diferentes zonas ou alturas, onde nas quais são permitidas diferentes espessuras ou 
características, sendo cada uma destas zonas uma parede independente. 

Quando tiver que definir uma parede que atravesse vários pisos da estrutura, poderá introduzir uma 
única parede, desde a cota inferior ou base até à cota superior ou coroamento, com uma única 
espessura ou pode introduzir diferentes paredes em cada uma das alturas, podendo ter em cada altura 



diferentes espessuras e características. Esta última solução será mais económica por calcular a 
armadura necessária de cada parede, com os esforços que se produzem em cada troço. 

■ Parede armada 

Parede a onde se colocam barras ou malhas, geralmente de aço, embebidas na argamassa ou betão, 
de modo a que todos os materiais trabalhem em conjunto. 

■ Armadura de junta 

Armadura preparada para sua colocação em juntas. Recomenda-se a utilização de aços inoxidáveis 
para armar, aços galvanizados ou com proteções equivalentes (por exemplo, com resinas epóxi). 

■ Armadura de travessa 

Armadura pré-fabricada e preparada para a sua colocação vertical. Recomenda-se a utilização de aços 
inoxidáveis para armar, aços galvanizados ou com proteções equivalentes (por exemplo, com resinas 
epóxi). 

■ Armadura vertical 

Armadura ordinária, para sua colocação vertical, no interior dos alvéolos dos blocos ocos de betão. 

■ Sapata de parede resistente 

Na cota de fundação de cada parede resistente deve definir-se uma sapata contínua, cujo 
dimensionamento e cálculo se inclui no módulo . A sapata pode ter a mesma dimensão 

longitudinal que a parede ou pode ter dois vãos à direita e esquerda, com a finalidade de ter mais área 
resistente, para compensar as tensões produzidas nos bordos da mesma. 

■ Eixos de uma parede resistente 

Uma parede resistente tem eixos locais onde se expressam ou referem diferentes grandezas: os 
posicionamentos da sua seção, as armaduras, as ações de impulso de terrenos ou fluidos. O eixo X 
define a direção longitudinal da parede sendo o seu sentido positivo dependendo da posição na planta; 
o eixo Y é sempre vertical e o eixo Z é o que forma um sistema dextrogiro com os dois anteriores. O 
eixo Z é importante para a localização das armaduras da parede, pois é a face correspondente, já que 
as armaduras são referidas sempre à face Z, no sentido positivo do eixo Z+ e a face Z- no sentido 
negativo. Na introdução de ações de impulso de terrenos e fluidos, define-se igualmente a face Z+ ou 
Z-, onde se aplica a ação. 

■ Aberturas 

Dentro duma parede podem incluir-se aberturas de forma retângular, podendo existir janelas ou portas. 
Podem modificar-se os lados das aberturas posteriormente à sua definição, com as mesmas funções 
de modificação dos lados da parede. 

■ Discretização 

Para todas as paredes contidas no mesmo plano, quer sejam paredes com diferentes alturas ou em 
diferentes situações em planta, podem definir-se valores que determinam o tamanho dos elementos a 
utilizar na sua modelação. Os valores definem a dimensão horizontal e vertical dos elementos, sendo 
o valor por defeito de 50 cm. 

■ Elemento 

Cada uma das paredes modela-se através de elementos tridimensionais de forma retângular, com 
quatro nodos, um em cada vértice.  

■ Nodo 

Em cada um dos vértices de cada elemento finito define-se um nodo. Depois do cálculo, podem obter-
se os deslocamentos nos nodos e nos nós, assim como as tensões em cada um deles. 



 

Funções de Geometria 

Dentro do menu Geometria>Paredes Resistentes encontram-se as funções necessárias para a modelação 
de paredes resistentes de blocos de betão. 

Introdução e modificação de paredes resistentes de blocos de 
betão 

Através da função Geometria>Paredes de Blocos de betão>Introduzir… realiza-se a introdução de 
aberturas em paredes resistentes de blocos de betão. As paredes devem ser necessariamente verticais, 
com os seus lados igualmente verticais e paralelos ao eixo Yg. As paredes podem ter qualquer orientação 
em planta, não tendo de ser necessariamente paralelos aos eixos gerais Xg ou Zg.  

A definição de novas paredes pode realizar-se de diferentes formas: 

■ Definição em planta com um plano horizontal ativado 

Selecionam-se os dois pontos extremos da parede, que pode coincidir com nós já existentes ou pontos 
de um ficheiro de desenho DWG, DXF, através da utilização do botão esquerdo do rato ou podem 
utilizar-se pontos da malha, para o que se utilizará o botão direito do rato. Uma vez definidos estes 
dois pontos, aparece a caixa de introdução e/ou modificação de paredes resistentes. 

■ Definição em alçado com um plano vertical ativado 

A definição é similar ao ponto anterior, podendo neste caso selecionar 3 pontos. Dois deles definirão a 

dimensão longitudinal da parede e um terceiro ponto a altura.  

■ Definição em três dimensões, sem planos ativados 

A definição realiza-se através da seleção de três nós já existentes, que definam as extensões horizontais 
e verticais da parede. 

Uma vez finalizada a definição da parede, aparece uma caixa de diálogo onde se devem introduzir os 
seguintes dados: 

 



Opção Descrição 

Nome/Nível  No campo Nome define-se um conjunto máximo de 8 caracteres alfanuméricos que 
identificam a parede. No campo nível pode definir um número, entre –9 e 99 que se 
utiliza para adicionar ao nome da parede quando se divida automaticamente em várias 
alturas. Por exemplo, se definir uma parede de 4 alturas com um nome igual a MA e o 
número definido no campo Nível igual 0, o programa criará automaticamente 4 paredes 
com os nomes: MA0, MA1, MA2 e MA3. Se definir como nível o valor -2, as 4 paredes 
criadas chamar-se-iam: MA-2, MA-1, MA0 e MA1. 

Posicionamento Esta opção permite definir o tipo de posicionamento da parede em relação ao plano onde 
está definida. Os tipos de posicionamento permitidos nesta caixa são Centrado, Interior 
segundo o sentido negativo do eixo Z da parede (Z-) ou Exterior segundo o sentido 
positivo do eixo Z (Z+). Com a função Geometria>Paredes Resistentes>Posicionamento 

da Parede…, podem definir-se os posicionamentos a uma determinada distância tanto 
das faces da parede, como do seu eixo. 

Cota Superior Representa a altura da parte superior da parede, em centímetros segundo os eixos 
gerais. No caso de ter definido a parede em alçado ou em três dimensões, representa a 
altura definida; no caso de ter definido a parede em planta o campo aparece em branco. 

Cota Inferior Representa a cota do ponto inferior dos utilizados para a definição da parede, em 
centímetros e segundo os eixos gerais. Podem utilizar-se cotas positivas ou negativas. 
No grupo Cota Inferior define-se a condição de apoio do lado inferior da parede. Neste 
caso ao tratar-se de uma parede que se apoia sobre uma sapata de fundação é 
necessário definir a condição de apoio, quer seja apoiada, encastrada ou com molas, 
com os mesmos critérios da definição de apoios para nós. No caso da parede se apoiar 
numa laje de fundação definida com , não é necessário definir na parede 

nenhum tipo de condição de apoio, como acontece com qualquer nó. 

Sapata Neste grupo de opções seleciona-se a existência ou não de sapata no lado de cota inferior 
da parede, assim como o posicionamento da sapata, entre as opções Centrado, Exterior 
ou Interior, com o mesmo critério que o crescimento da parede. Através da função 
Geometria>Paredes Resistentes>Posicionamento da Sapata…, pode definir 
posicionamentos a uma determinada distância tanto das faces da sapata como do seu 
eixo em relação ao plano de definição da parede. Através do botão Dimensões acede-se 
à caixa de diálogo onde se especificam os valores da Altura, Largura, Vão X+ e Vão X-, 
em centímetros, da sapata da parede. Os campos Altura e Largura fazem referência às 
dimensões mínimas da sapata, nunca permitindo ao cálculo, resultados de dimensões 
inferiores às especificadas. Os valores de Vão X+ e Vão X- permitem definir dimensões 
da sapata à direita e esquerda da parede; aumentar o tamanho da sapata nestes pontos 
permite diminuir as tensões do terreno nos bordos da sapata, permitindo o 

dimensionamento de uma sapata de dimensiones inferiores. 

Propriedades  Este botão permite aceder à caixa de diálogo de definição das propriedades de cada 
parede. 



 

Propriedades de Parede de Blocos de Betão 

 

Opção Descrição 

Parede No encabeçamento da caixa de diálogo aparece o nome da parede, da qual se 
estejam a especificar as propriedades. 

Material Pode selecionar diferentes materiais para as paredes: Betão, Tijolo, Pedra Granítica, 
Pedra Arenisca, Blocos de Betão e Outros, fazem referência às paredes resistentes 
do módulo  (veja-se o capítulo correspondente do manual), Blocos de 

Termoargila permite definir paredes deste material ( ) e Blocos de Betão 

( ), que permite definir paredes constituídas à base de blocos de betão com 

ou sem armadura. Deve selecionar o material e pressionar no botão , onde se 
especificam por defeito valores para as variáveis de resistência e densidade, podendo 

ser modificadas pelo utilizador. 

Considerar o peso próprio  

 Se ativar a opção o programa considerará o peso próprio da parede como uma ação 
permanente na hipótese 0. O peso próprio calcula-se a partir dos valores da 
espessura e da densidade definidos nos campos correspondentes desta caixa de 
diálogo. 

Bloco de base Se selecionar como material Blocos de Betão, permite aceder à listagem de blocos 
base existentes na base de dados, com a finalidade de selecionar uma delas, a partir 
da qual definirá a espessura da parede. 



Espessura Indica a espessura da parede. Define-se de forma automática, em função da peça 
selecionada na opção Bloco de base. 

Densidade Permite definir a densidade do material.   

Módulo de Young Poderá especificar-se um valor qualquer, apesar de o programa propor como valor 
por defeito 1000 fk,v, tal como estabelece o capítulo 3.8.1 do EC-6.  

Coeficiente de Poisson  

 Poderá especificar-se um valor qualquer, apesar de inicialmente ser de 0,25, tal como 
estabelece o capítulo 3.8.3 do EC-6. 

Fatores que modificam a rigidez  

 Embora as Paredes de Alvenaria constituam um elemento claramente anisotrópico 
(não são um material homogéneo), habitualmente realiza-se o seu estudo como um 
material elástico e isotrópico (de iguais características em qualquer direção do 
espaço), caracterizado por um módulo de Young e um coeficiente de Poisson 
determinados. Por vezes é conveniente (e inclusive imprescindível), poder definir 
diferentes características nas direções horizontais e verticais da parede. Para isso, 
define-se coeficientes de Rigidez plana horizontal, Rigidez à flexão no eixo X e Rigidez 
à flexão no eixo Y diferentes da unidade. Consultar o capítulo "Fatores que modificam 
a rigidez da parede" mais à frente.  

Excentricidade mínima/espessura 

 Para cada parede pode indicar um valor mínimo de excentricidade a considerar, como 
fator da espessura da parede. 

Definir o Nº de lados verticais restringidos 

 Permite especificar, para cada parede, o número de lados em que existe uma 
restrição perpendicular ao seu plano, para considerar este efeito ao realizar as 
comprovações à encurvadura do mesmo. 

É de fachada Permite definir se a parede é de fachada. Impõe-se uma limitação ao comprimento 
das paredes de fachada de valor igual a 12 metros. 

■ Dentro do grupo Peças existem as seguintes opções: 

Categoria Pode definir a Categoria em função do controlo de fabricação: I ou 
II. (Os produtos com selo AENOR consideram-se de categoria I). 

Res. a compressão vert. (fb,v) Resistência das peças à compressão, na direção perpendicular às 
juntas. 

Res. a compressão horiz.(fb, h) Resistência das peças à compressão, na direção paralela às juntas. 

■ Dentro do grupo Argamassa existem as seguintes opções: 

Tipo Poderá escolher entre: 

■ Argamassa ordinária. 

■ Argamassa de junta fina. Permite juntas de 1 a 3 mm. Não é 
habitual em paredes de blocos de betão. 

■ Argamassa ligeira (densidade entre 700 e 1500 kg/m3). 

■ Argamassa ligeira (densidade entre 600 e 700 kg/m3). 

Designação (resistência) Pode selecionar a Resistência à compressão da argamassa (fm), a 
qual influencia a resistência final da parede. 



 

■ Dentro do grupo Resistência da Parede existem as seguintes opções: 

compressão vertical (fk,v)  Resistência característica da parede à compressão, na direção 
perpendicular às juntas. 

compressão horizontal (fk,h) Resistência característica da parede à compressão, na direção 
paralela às juntas. 

corte puro (fvko)  Resistência ao corte puro. 

máxima ao transverso (fvk,máx) Máxima resistência da parede ao transverso. 

flexão no eixo X (fxk1)  Resistência à flexão na direção X principal da parede. 

flexão no eixo Y (fxk2)  Resistência à flexão na direção Y principal da parede. 

 Os valores das variáveis deste grupo calculam-se automaticamente 
se clicar no botão ... situado à direita do campo de especificação 
de material, em função dos dados introduzidos nos grupos Peças e 
Argamassa. 

Existe uma banda anti humidade no seu terço inferior  

 Pode indicar se a parede dispõe de uma banda anti humidade. 
Neste caso, o utilizador deve indicar um fator (menor que 1), que 
reduz a resistência ao transverso nessa zona da parede. 

O botão Capturar >> permite capturar as propriedades de uma parede resistente da estrutura. Uma vez 
pressionado o botão, o cursor toma a forma de conta-gotas, sendo possível selecionar qualquer parede 
existente na estrutura; as propriedades da parede selecionada, aparecem no caixa de diálogo e podem ser 
atribuídas aquela se estiver a criar ou a modificar nesse momento. 

Fatores que modificam a rigidez da Parede 

Existem três fatores que permitem modificar a rigidez da parede, segundo a direção do espaço em estudo. 
Isto permite considerar diferentes módulos de Young e/ou de Poisson em cada direção principal da parede 
(a horizontal, a vertical e a perpendicular á parede). 

■ Fator de rigidez plana horizontal. Este fator, que deve estar entre 0.01 a 2.00, permite 
modificar a rigidez horizontal da parede no seu comportamento á tensão plana. Desta forma 
pode modelar materiais que não são isotrópicos, cuja resistência aos esforços verticais é maior 
que aos esforços horizontais no seu plano, quando se introduz um valor menor que a unidade. 
Permite, por exemplo, controlar a diferente deformabilidade da alvenaria na direção paralela 
e perpendicular às juntas. Por defeito para parede de peças, aparece um valor de 0,3. 

■ Fatores de rigidez a flexão. Estes fatores, que devem estar entre 0.01 a 2.00, permitem 
modificar a rigidez á flexão da parede resistente, no seu comportamento á flexão plana 

independentemente para cada direção. Desta forma pode modelar materiais que não são 
isotrópicos, cuja resistência á tração é muito escassa em relação á resistência á compressão, 
a sua rigidez á flexão é também pequena, quando se introduz um valor menor que a unidade 
(no caso da parede contar com armadura de junta mas não de travessões, pode reduzir o 
fator de rigidez á flexão no eixo X, mas não no eixo Y, para ter em conta o aumento de 
resistência e rigidez que proporciona a armadura de junta). Permite também reduzir a rigidez 
á flexão da alvenaria (por exemplo devido ao cálculo sísmico). Por defeito para parede de 
blocos de betão aparece um valor de 0,3 em ambas direções. 



Ao definir as propriedades da parede, junto aos valores correspondentes a estes fatores de rigidez, 
existe um botão com um sinal de informação, que permite aceder a um assistente que propõem valores 
adequados destes fatores. 

Os valores propostos ficam nas características da fabricação (resistência á compressão e flexão da 
alvenaria em ambas as direções), como nas seguintes opções: 

 

Opção Descrição 

Armadura Pode definir se alvenaria possui ou não armadura horizontal de reforço (armadura 
de juntas) e/ou armadura vertical (travessões). A existência de armadura numa 
direção aumenta o fator de rigidez à flexão, no eixo perpendicular á direção da 
armadura. 

A parede suporta o impulso da terra 

 Pode indicar se a parede resiste aos impulsos de terreno. De acordo com EC-6, 
os impulsos do terreno devem transmitir-se por flexão segundo o eixo vertical 
(plano de rotura perpendicular às juntas), logo que ativar esta opção vai reduzi o 
fator de rigidez à flexão no eixo X. 

Paredes sobre elemento sujeito à flexão 

 Se a parede está suportada (numa viga ou em qualquer elemento que trabalhe 
fundamentalmente à flexão ou noutra parede que por sua vez também está 
suportada), convêm reduzir a rigidez plana horizontal, para evitar que a parede 
trabalhe como uma viga de grande altura e seja a parede que esteja ‘sujeita’ à 
viga em vez do inverso. 

Lados não travados 

Em geral convêm realizar uma conceção, em que as paredes da estrutura tenham tensões de trabalho 
similares, ou seja, deve procurar que as paredes introduzidas que vão receber menos carga sejam de 
menor espessura que as mais solicitadas, para evitar problemas de esforços transversos na união entre 
ambos, já que as paredes mais carregadas descem arrastando no seu movimento as menos carregadas. 

Muitas vezes atendendo a outras condicionantes de conceção diferentes das estruturais, não é possível 
dispor de paredes com diferentes espessuras. Nestes casos, uma possível solução é não realizar o 
travamento tradicional entre paredes e utilizar um tipo de união (através de chaves ou outros elementos 
adequados), que permitam o movimento diferencial entre ambas. 



 

Tricalc permite o cálculo de uma estrutura com paredes cuja união permita determinados movimentos ou 
rotações relativas entre ambas, que a partir de agora consideraremos como paredes não travadas. Do 
ponto de vista matemático, isto consegue-se modificando a matriz de rigidez dos elementos da parede não 
travada adjacentes ao bordo em questão. 

Através da função Geometria>Paredes Resistentes>Lado Não Travado pode selecionar-se o lado da 
parede que se vai liberar de travamento, este lado passará a representar-se através de uma linha 
descontínua. Ao selecioná-lo, aparecerá a seguinte caixa onde vai definir exatamente que graus de 
liberdade se desejam liberar. 

  

As possibilidades são: 

Opção Descrição 

Txy (transverso de tensão plana) Esta opção permite não transmitir o esforço transverso de tensão 
plana e equivale a permitir o movimento vertical relativo entre ambas 
as paredes. 

Fx (Axial horizontal) Esta opção permite não transmitir esforços axiais horizontais e 
equivale a permitir o movimento horizontal relativo entre ambas as 
paredes. 

Mx (flexão segundo eixo horizontal) Esta opção permite não transmitir flexões segundo um eixo 
horizontal entre ambas as paredes. 

My (flexão segundo eixo vertical) Esta opção permite não transmitir flexões segundo um eixo vertical 
entre ambas as paredes e equivale a permitir a rotação relativa entre 
ambas as paredes, em relação a um eixo vertical. 

A listagem Informação de Paredes de Peças mostra para cada parede o número de lados livres e de 
travamento para a sua localização e a mensagem "Lados verticais de parede não travados com outras 

paredes".  

Nos planos de desenhos, os lados que tenham designada esta propriedade, aparecem representados com 
uma linha de símbolos, em função dos graus de liberdade: 

■ Se liberar Txy, o símbolo terá uma aspa. 

■ Se liberar Fx, o símbolo terá 2 linhas horizontais separadas. 

■ Se liberar Mx, o símbolo terá uma linha horizontal no meio. 

■ Se liberar My, o símbolo terá uma linha vertical no meio. 

Lado Superior com Junta Horizontal 

 permite o cálculo de uma estrutura com paredes, onde o lado superior não tenha união com o 

elemento estrutural coincidente com o seu lado superior, de maneira a que nessa união se permitam 
deslocamentos e rotações relativas entre ambos os elementos. Do ponto de vista matemático, isto 



consegue-se modificando a matriz de rigidez dos elementos da parede com lado superior com junta 
horizontal, adjacentes ao bordo em questão. 

Através da função Geometria>Paredes Resistentes>Lado Superior com Junta Horizontal, pode selecionar-
se o lado da parede onde se pretende liberar de travamento, esse lado passará a representar-se através 
de uma linha descontinua de cor azul celeste. 

Na listagem Informação de Paredes de Peças mostra-se para cada parede o número de lados livres e de 
travamento para a sua localização e a mensagem Lados superiores da parede com junta horizontal de 

movimento.  

Nos planos de desenhos os lados que tenham designada esta propriedade, aparecem representados com 
uma linha de símbolos constituídos pela união de uma cruz e uma aspa. 

Divisão de paredes em altura 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Introduzir permite definir uma parede resistente entre duas 
cotas, a cota inferior e a cota superior. Quando entre estas duas cotas existem lajes, será necessário definir 
uma viga ou viga de laje na interseção da parede com cada laje, para que o programa modele corretamente 
a união com as lajes. Nestes casos, pode ser mais conveniente a nível económico dividir a parede resistente 
em tantas paredes como alturas ou lajes tem a estrutura. Desta forma, será possível atribuir diferentes 
espessuras para cada altura da parede e o programa comprovará ou calculará a armadura de cada altura 
segundo os esforços máximos de cada uma delas; definindo uma única parede em toda a altura, implica 
que a espessura deve de ser única e a armadura será determinada para o ponto mais desfavorável. 

 

Utilizando a função Geometria>Paredes Resistentes>Introdução ou …>Modificação, existe a opção 
Alturas, que permite dividir uma parede em diferentes alturas. Esta divisão pode fazer-se especificando o 
valor de cada uma das alturas ou no caso de todas serem iguais especificando o número de alturas. 

 

Introdução de aberturas em paredes 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Introduzir Abertura permite definir aberturas dentro de 
paredes já definidas. As aberturas devem ser necessariamente retângulares. 

Para introduzir uma abertura é necessário primeiro definir um plano de trabalho vertical que contenha a 
parede, sugere-se para isso a função Geometria>Plano>De Parede para definir como plano de trabalho o 
que contem a parede. Selecionar a parede clicando com o botão esquerdo do rato sobre a etiqueta do 



 

nome da parede e indicar dois pontos: o vértice superior esquerdo e inferior direito da abertura, utilizando 
a forma habitual de seleção de nós existentes, pontos de um ficheiro DWG, DXF ou pontos da malha. 

Eliminação de paredes resistentes e aberturas 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Eliminar, permite eliminar uma parede já definida, incluindo 
todas as aberturas que possa conter. 

Modificação de lados 

A função Geometria>Paredes Resistentes>Modificar Lado, modifica os lados de uma parede resistente. É 
necessário definir previamente um plano de trabalho vertical, utilizando a função Geometria>Plano>De 

Parede para definir como plano de trabalho, aquele que contenha a parede. Depois deve selecionar o lado 
a modificar e definir os pontos que definam o vetor de deslocamento do lado. Os lados resultantes são 
sempre paralelos aos existentes. 

Mover Vértice 

Com a função Geometria>Paredes Resistentes> Mover Vértices, pode deslocar os vértices das paredes 
resistentes. Se só deslocar um dos vértices pode criar paredes com o lado superior inclinado. 

Para mover o vértice, selecione o vértice a mover com o botão esquerdo do rato e indique posteriormente 

2 pontos cuja sua diferença de cotas correspondam ao deslocamento vertical pretendido para o vértice. 

Posicionamento das seções de paredes resistentes de Blocos 
de betão e sapatas 

As funções Geometria>Paredes Resistentes>Posicionamento da Parede… e Geometria> Paredes 

Resistentes>Posicionamento da Sapata… permitem modificar os posicionamentos das paredes e das suas 
sapatas. Podem definir-se posicionamentos centrados, exteriores e interiores. As opções do grupo 
Deslocamentos, À Face a: e Ao Eixo a: permitem definir a distância entre o eixo da seção da parede ou da 
sapata e o plano de definição da parede. 

A opção Igualar posicionamento na vertical, permite que todos os troços em altura de uma parede 
resistente de Blocos de betão tenham o mesmo posicionamento. 



 

Funções de desenho 

A opção …>Desenhar Eixos ativa ou desativa o desenho dos eixos locais das paredes e das linhas de 
interseção da parede com seu plano de definição, tal como mostra a imagem seguinte. 

 
Desta forma facilita-se a identificação de problemas de ligação entre paredes resistentes situados em 
diferentes planos. 

A opção ...>Desenhar Modelação ativa ou desativa o desenho dos elementos finitos criados na modelação 
das paredes resistentes. É necessário que a parede esteja previamente modelada, quer seja por ter 
realizado o cálculo ou ter utilizado a função Cálculo>Esforços>Cálculo da Modelação. 

A opção …>Desenhar Número dos Nós, desenha um número em cada um dos nós criados. Na listagem de 
deslocamentos identificam-se os valores obtidos com os números de cada nó.  



 

Modelação e discretização de paredes 

A função …>Discretização… permite modificar as dimensões dos elementos finitos que se utilizam para 
modelação das paredes. As dimensões devem ser iguais em cada um dos planos que contenham as 
paredes, mas podem ser diferentes entre cada plano. Por defeito o valor utilizado é de elementos finitos 
quadrados de 50x50cm. O utilizador decidirá em cada caso necessita aumentar ou diminuir o tamanho dos 
elementos utilizados. 

Quando se seleciona a função …>Discretização, mostra-se uma caixa de diálogo com todos os planos que 
têm definidas paredes. Quando selecionar um plano mostram-se para além das paredes definidas nesse 
plano, o valor da dimensão dos elementos na horizontal e na vertical, que se pretendam modificar. 

 

Introdução de vergas 

É possível definir vergas sobre o lado superior das aberturas que se tenham introduzido nas paredes 
resistentes de Blocos de betão, através da função Geometria>Paredes Resistentes>Vergas. Para executar 
a função, seleciona-se o lado sobre o que se deseja introduzir a verga e definem-se os parâmetros da 
seguinte caixa de diálogo. 

 

Opção Descrição 

Nome Permite atribuir um nome à verga a introduzir 

Material Permite definir o material da verga a introduzir e procurar a seção da 
mesma, na base de peças. 



Dimensões exteriores (cm) Permite atribuir a largura e altura exteriores da peça verga. Se a 
procurarmos na base de peças, representam-se de forma automática os 
valores da mesma. 

Seção de betão (cm) Permite atribuir a largura e altura da seção interior de betão da peça 
verga. Se a procurarmos na base de peças, representam-se de forma 
automática os valores da mesma. 

Verga de Aço No caso de ter selecionado uma verga metálica, seleciona-se a série (IPE, 
HEB, …), a que deve pertencer. Existe um botão de Pesquisar, que 
permite selecionar a série, na base de dados de perfis do programa. 

Verificação da geometria de paredes resistentes de Blocos de 
betão 

Quando se executa a função Geometria>Verificar e existem paredes resistentes definidas, para além das 
verificações correspondentes a barras, nós e lajes, realizam-se as seguintes verificações correspondentes 
às paredes: 

Mensagem Parede com condição de apoio vertical no seu lado inferior. 

Descrição O referido lado está parcialmente sobreposto, com outra parede do mesmo plano. É 
necessário evitar a sobreposição ou eliminar a condição de apoio. 

Mensagem Parede sem condição de apoio vertical no seu lado inferior. 

Descrição Se a parede não estiver apoiada noutra parede ou numa laje de fundação é necessário 

introduzir uma condição de apoio na parede. 

Mensagem Barras que cruzam ou estão parcialmente contidas em paredes resistentes.  

Descrição É necessário dividir as barras, introduzindo um nó na interseção da barra com o plano da 
parede. 

Mensagem Barras de inércia variável no interior de paredes resistentes.  

Descrição É necessário eliminar as barras de inércia variável ou introduzir uma seção constante. 

Mensagem Inexistência de ficha pré-definida na interseção da parede resistente com laje maciça, 
fungiforme aligeirada ou fundação. 

Descrição É necessário introduzir uma seção de ficha pré-determinada na união de uma laje fungiforme 
aligeirada, de laje maciça ou laje de fundação com cada parede.  

Mensagem Nós muito próximos a uma parede resistente mas fora do seu plano de definição. 

Descrição É necessário reposicionar estes nós, colocando-os no plano da parede ou mais distantes. 

Mensagem Interseção entre paredes resistentes e s de cave.  

Descrição É necessário evitar esta interseção. 

Mensagem Lado apoiado dentro de uma laje (grupo) 

Descrição É necessário eliminar qualquer condição de apoio, no lado inferior das paredes, situadas 
sobre qualquer tipo de laje. 

Todos estes erros devem de ser solucionados já que impedem a continuação do cálculo da estrutura. 



 

Modo Sólido 

A função Ajudas>Render>Sólido representa uma imagem sólida das paredes resistentes de Blocos de 
Betão definidas, de forma integrada com os demais elementos da estrutura vigas, pilares, lajes, 
fundações…etc. 

Na função Ajudas>Render>Opções… é possível definir diferentes cores e texturas para cada um dos 
diferentes materiais atribuídos a barras e paredes: betão, aço, tijolo, pedra granítica, pedra arenisca, blocos 
de betão ou outros não especificados. 

A visualização em modo sólido das paredes resistentes pode realizar-se em conjunto com toda a estrutura 
ou com elementos contidos num plano de trabalho. Quando uma parede resistente está definida com 
várias alturas é possível visualizar em cada plano de trabalho horizontal a parte da parede que nasce nesse 
plano, quer seja em modo sólido, em arame ou ambos, com a opção Desenhar modelo em modo arame. 
Quando uma parede está definida com uma única altura, pode visualizar-se a mesma quando se define 
como plano de trabalho o da sua cota inferior. 

Bases de dados 

Base de dados de peças e seções 

Através da função Seções>Parede de Alvenaria>Tijolos e blocos de betão... acede à base de dados dos 
tijolos e dos blocos de betão. A base está estruturada de forma hierárquica, podendo ser consultada, 
modificada ou ampliada pelo utilizador. Está base inclui peças de distintas dimensões e tipos.  

 

A caixa de diálogo Base de dados de peças mostra-se estruturada através de uma hierarquia de árvore, 
representando o conjunto das peças de blocos de betão, a utilizar na constituição da parede.  



Aparecem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Novo fabricante...  Permite definir um novo fabricante de blocos e introduzir informação referente 
ao mesmo. De forma automática geram-se as pastas, com os possíveis tipos 
de bloco especificados na Normativa. 

Informação do fabricante... Permite visualizar a informação associada a cada fabricante. 

Nova peça...  Permite aceder à caixa de diálogo onde se especifica a geometria do novo 

bloco e o tipo (grupo) a que pertence.  

Ver peça... Permite visualizar as propriedades do bloco que esteja selecionado nesse 
momento. 

Eliminar  Permite eliminar o bloco que esteja selecionada nesse momento. 

 

A geração de blocos de betão requer a introdução de alguns parâmetros de definição. Na continuação 
especifica-se o significado dos mesmos: 

Opção Descrição 

Modelo  Neste campo introduz-se o nome da nova peça ou mostra-se o nome da peça 
selecionada nesse momento. 

Dimensões exteriores Neste campo introduzem-se as dimensões exteriores (largura, espessura e altura) 
da peça de bloco de betão em mm. 

Dimensões interiores Neste campo introduzem-se as dimensões interiores (largura, espessura e altura) 
da peça de bloco de betão em mm. 

Peças Especiais É possível definir se existem associados a este bloco base, outros blocos especiais 
de canto ou blocos com metade do comprimento, para serem utilizados na 
montagem das diferentes paredes. 

■ O bloco médio será igual a base mas com metade do comprimento e com a 
metade de aberturas (arredondado para baixo: de 3 aberturas passa a 1). Se a 



 

parede se define com juntas, assume-se uma junta de 10 mm, logo o 
comprimento do bloco médio será metade da base menos 5 mm. 

■ O bloco de canto será igual a base mas de comprimento L + A/’ (juntas a 
abertura) ou L + A/2 + 5mm (juntas de 10 mm). Em alguns casos o bloco de 
canto e o bloco médio será o mesmo. 

Tipo(grupo) Neste campo pode indicar o tipo de bloco. Existem os seguintes tipos: Maciço 
(Grupo 1), Perfurado (Grupo 2a), Aligeirado (Grupo 2b), Oco (Grupo3).  

Preço(€) Neste campo especifica-se o preço de cada peça existente na base de dados. Este 

preço será utilizado para obter o orçamento de paredes resistentes de blocos de 
betão a partir da função Resultados>Preparação de Obra>Listagem de Alvenaria 

de Blocos de betão. 

A peça principal concebida para desenvolvimento das paredes, denomina-se peça base. A espessura da 
peça coincide necessariamente com a da parede, de forma que a construção desta seja feita com 
construção simples, sobrepondo os blocos fiada a fiada.  

Base de dados de Armaduras Pré-fabricadas de Junta / 
Travessa 

O programa inclui uma base de dados de armaduras que pode ser consultada, modificada ou ampliada 
pelo utilizador. As armaduras incluídas na base de dados poderão ser utilizadas para reforçar a parede 
resistente de blocos de betão, tanto na horizontal como na vertical se for necessário. Podem ser formadas 

na base por varões circulares ou retângulares e os seus cordões podem ser simples ou duplos. 

Remete-se à epígrafe de igual nome no capítulo 28 (Paredes resistentes de Termoargila) deste manual 
para maior informação. 

Ações 

Ações em planos de paredes 

Nos planos que contenham paredes resistentes ou de blocos de betão é possível introduzir todas as ações 
do tipo Em Planos existente no programa: ações superficiais, ações lineares, ações pontuais e ações do 
tipo momento, com qualquer vetor de Atuação. As ações Em Planos introduzidas em planos verticais não 
se poderão colocar fora das paredes resistentes, aparecendo a mensagem de erro Ação fora da parede 

resistente, durante a verificação da geometria. 

Ações de terreno e/ou fluidos 

Dentro do grupo de ação Em Planos, que se acede através da função Ações>Definir…, existe um tipo de 
ação denominado Terreno>Fluidos. Este tipo de ações aplica-se aos planos que contenham paredes e 
permite considerar o impulso de terrenos e de fluidos sobre a parede, seja na direção Z+ ou Z-, ou seja, 
de fora para dentro ou de dentro para fora da parede, dependendo da sua posição. 

Na caixa de diálogo existem dois grupos de variáveis a definir, as pertencentes à definição da ação de 
impulso do terreno e as pertencentes ao impulso do fluido. 



Opção Descrição 

Pressão do Terreno Definição das variáveis que intervêm no cálculo de impulso do terreno: 
densidade seca, densidade húmida, densidade submersa, ângulo de atrito 
interno, ângulo de atrito parede-terreno, sobrecarga no coroamento do 
terreno e cota da rasante, sendo possível aceder à base de dados de terrenos 
do programa, para indicar as características do terreno que causa o impulso. 

Impulso No efeito de cálculo do impulso na parede, pode indicar-se qual o tipo de 
impulso a considerar: impulso ativo, impulso passivo e impulso em repouso. 

 É possível indicar um coeficiente de minoração do impulso passivo (válido para 
qualquer regulamentação). 

Pressão Hidrostática Define as variáveis que intervêm no cálculo do impulso de fluidos: densidade 
do fluido e cota da rasante. 

Face Carregada da Parede  Permite especificar se a face carregada é o tardoz ou intradorso da parede. 

Hipóteses Permite definir as hipóteses de Atuação da ação a introduzir. 

Ângulo de inclinação do Terreno 

 Permite indicar o ângulo em graus, da inclinação do terreno, como se fazia 
em versões anteriores, nos s de cave-contenção. 

 

 



 

Ação do Sismo 

Quando se ativa o cálculo das ações sísmicas através de métodos dinâmicos, o programa calcula os modos 
de vibração e frequências naturais na forma especificada no manual. As ações sísmicas transformam-se 
em ações no plano, em cada um dos nós de cada parede. 

A resistência aos esforços horizontais é estabelecida pela rigidez relativa de todos os elementos estruturais 
existentes (paredes em qualquer direção e pilares). 

Ação do Vento 

É possível introduzir uma ação de vento diretamente sobre uma parede resistente. Será introduzida uma 
ação do tipo Vento, podendo haver uma distribuição sobre a estrutura ou sobre a fachada de forma 
continua. 

Se selecionar a distribuição sobre a estrutura de forma contínua, bastará clicar sobre a etiqueta onde está 
definido o nome da parede, para que a ação fique introduzida sobre a superfície da mesma. Se existirem 
aberturas interiores, o programa não considera a superfície das mesmas como superfície atuante do vento. 
O resultado é uma ação superficial distribuída na superfície atuante do vento, com vetor horizontal e nas 
hipóteses correspondentes ao vento. 

Para definir sobre a fachada de forma contínua será necessário introduzi-la como se fosse uma ação 
superficial, quer dizer, selecionando um perímetro e uma direção de distribuição. Neste caso o perímetro 
selecionado pode ser exterior às paredes. Não se descontará a superfície das aberturas, por isso, o 
programa realizará uma distribuição da ação de vento incluindo os bordos das mesmas, sobre as que se 

introduzirá uma ação linear. 

A resistência aos esforços horizontais é estabelecida pela rigidez relativa de todos os elementos estruturais 
existentes (paredes em qualquer direção e pilares). 

Ações concentradas 

Através da função Cálculo>Paredes Resistentes>Ações Concentradas... é possível indicar em qualquer nó 
ou nodo de uma parede, com peritagem posterior à comprovação da parede, o tamanho da área carregada 
a considerar. Para isso seleciona-se o nó ou nodo da parede que se queira estudar e indicam-se as 
dimensões de apoio da ação, tanto a dimensão paralela ao comprimento da parede, como a dimensão 
perpendicular à mesma. A dimensão paralela à parede neste apoio não poderá ser menor que 100 mm. O 
programa entende que o valor da dimensão paralela à parede, distribui em partes iguais à esquerda e 
direita da parede indicada. A dimensão perpendicular à parede poderá ser como máximo a espessura da 
mesma; se indicar uma dimensão de valor maior que a espessura da parede, o programa ajusta 
automaticamente o valor da altura eficaz à espessura da parede. Se selecionar um nodo situado sobre um 
dos cantos da parede, o programa entende que o valor da altura indicado não se pode dispor na sua 
totalidade, eliminando a parte de apoio que ficaria fora da parede, por tanto, tomando um valor de altura 
eficaz metade do valor indicado. 

  



Em lintéis a área carregada será calculada e comprovada automaticamente pelo programa. 

Deve realizar a peritagem da parede antes de definir a ação concentrada, o programa mostrará a 
informação axial solicitante à compressão, o axial resistente à compressão e as dimensões do apoio 
consideradas, indicando se a comprovação é correta ou não. O resultado em forma de listagem da 
peritagem de ações concentradas poderá ser enviado para a janela de listagem existente na janela do 
programa, para um ficheiro e para a impressora, como se realiza com outras listagens do programa. Uma 
vez terminada a sessão de trabalho com o programa, não se guarda esta informação, tendo que voltar a 
solicitar a peritagem das ações concentradas que se desejem imprimir ao abrir uma nova sessão. 

 

A listagem mostra os seguintes dados: 

■ Nome da parede e plano em que se encontra o nó selecionado. 

■ Coordenadas do nó selecionado. 

■ Valores de largura e espessura do apoio da ação concentrada: largura eficaz e espessura 
eficaz. 

■ Axial solicitante de compressão e axial resistente de compressão. 

■ Resultado da comprovação de ação concentrada. 

Modelação, Cálculo de esforços e tensões 

O cálculo de esforços e tensões realiza-se através de cálculos elásticos lineares de primeira ordem, 
utilizando métodos matriciais para a modelação de barras e o método dos elementos finitos para as paredes 
resistentes, que são os métodos utilizados pelo programa . 

Na regulamentação espanhola as combinações de ações realizam-se de acordo com DAC SE-F (de modo 
idêntico ao estabelecido na EHE e Eurocódigo 1). Os coeficientes parciais de segurança (de majoração) 
das ações (©G e ©Q), para E.L.U. serão selecionados livremente pelo utilizador. Os correspondentes a 

E.L.S. serão sempre a unidade. 

Na referida regulamentação o utilizador também poderá selecionar livremente os coeficientes de 
combinação (0, 1 e 2) correspondentes a cada tipo de sobrecargas. 

Por defeito no programa com a regulamentação espanhola estão disponíveis os coeficientes (©G = 1,35 e 

©Q = 1,50). Estes coeficientes podem ser modificados livremente pelo utilizador. 

Por defeito no programa com a regulamentação espanhola estarão dispostos os coeficientes especificados 
na EHE para controlo de execução normal (©G = 1,50 e ©Q = 1,60), que são os mesmos aos indicados na 
D.N.A. espanhola do EC-2 (Documento Nacional de Aplicação para Espanha do Eurocódigo 2) para esse 
grau de controlo. De qualquer forma estes poderão ser modificados e selecionados livremente pelo 
utilizador (por exemplo ©G = 1,35 e ©Q = 1,50 que são os especificados no EC-6 e que equivalem aos 

especificados para grau de controlo intenso na EHE e a D.N.A. antes mencionado). 

As paredes resistentes modelam-se como elementos finitos tridimensionais de quatro vértices. Os outros 
tipos de elementos, quer sejam vigas, pilares, diagonais, lajes fungiformes aligeiradas, maciças e lajes de 
fundação modelam-se como elementos lineares tipo barra. 



 

Informação mais detalhada sobre o tipo de elemento finito e método de cálculo encontra-se no capítulo 
25 deste Manual dedicado a Paredes Resistentes. 

Indeformabilidade das lajes horizontais no seu plano 

A opção de cálculo de esforços que permite considerar as lajes aligeiradas, fungiformes aligeiradas, maciças 
e lajes horizontais indeformáveis no seu plano, afeta também os nós e nodos das paredes resistentes 
situados nas referidas lajes. 

Convém recordar que uma parede submetida a ações verticais, devido ao seu módulo de deformação 
transversal (seu coeficiente de Poisson), tende a aumentar a sua dimensão horizontal. Na interseção da 
parede com uma laje horizontal, impede-se este aumento devido a esta indeformabilidade de lajes no seu 
plano, aparecerão na referida interseção umas determinadas tensões de compressão horizontal na parede. 

Ao introduzir uma laje quer seja pela função Geometria>Laje aligeirada>Introduzir... ou por Ações> 

Definir...>Em Barras>Superficial existem as seguintes opções: 

 

Opção Descrição 

Entrega em Paredes resistentes 

 Pode não considerar esta entrega no cálculo, de modo calcular a excentricidade da 
ação ou especificar uma distância de entrega, especificando um valor em cm. ou 
como uma percentagem da espessura da parede sobre a que apoia. 

 Como consequência, ao recalcular as ações transmitidas pela laje à parede, aparecem 
tanto ações verticais como momentos na interseção laje – parede (nas vigas de laje 
da viga de bordo). 



O programa permite definir esta excentricidade nos bordos da laje aligeirada 
apoiados em paredes de peças (tijolo, pedra, Termoargila, …), não sendo aplicável 
no caso em que a laje esteja unida a paredes resistentes de betão armado. 

Considerar o encastramento entre laje e paredes resistentes/blocos de betão 

É possível ter em conta no cálculo o momento de encastramento em função da rigidez 
da parede e da rigidez da laje. 

O programa calculará os momentos de encastramento das vigotas das lajes 
aligeiradas nos encontros com as paredes de Termoargila (exteriores e interiores). 

Estes momentos aparecerão como ações de momento em barra nas vigas de laje de 
ligação com a laje. 

Materiais de paredes resistentes de Blocos de Betão 

Através da função Cálculo>Materiais é possível selecionar os materiais, com os quais se vão executar os 
diferentes elementos das paredes resistentes de blocos de betão, como as vergas, juntas e travessões ou 
fundação. 

No material de betão armado da caixa de diálogo da função, aparecem as seguintes opções aplicáveis a 
lintéis formados a partir de peças de blocos de betão: 

Opção Descrição 

Aplicar  É necessário desdobrar a lista e selecionar por uma parte Dinteles/Enchimentos de 

Paredes de Peças, para especificar os materiais dos lintéis de betão e a armadura 

vertical de enchimento, caso esta se realize a partir de varões soltos e por outra parte 
para Sapata de Paredes Resistentes, especificar os materiais das sapatas das 
paredes. 

Betão Pode selecionar o tipo de betão a utilizar no enchimento de vergas. Ao selecionar o 
tipo de betão à sua direita aparece a sua resistência característica no sistema de 
unidades selecionado. 

 Para além dos tipos de betão utilizados nas diferentes normativas é possível indicar 
como tipo OUTROS e introduzir a resistência característica desejada. Poderá definir 
uma resistência característica qualquer, entre 12 a 50 MPa. 

Aço nervurado  Pode selecionar o tipo de aço nervurado das armaduras, de acordo com a normativa 
de betão selecionada. Ao selecionar o tipo de aço, à sua direita aparece a sua 
resistência característica no sistema de unidades selecionado. 

 Para além dos tipos de aço utilizados nas diferentes normativas é possível indicar 
como tipo OUTROS e introduzir a resistência característica desejada. 

Nível de controlo Permite definir os coeficientes de segurança a utilizar, de acordo com a normativa de 
betão fixada. 



 

  

No separador Perfis Metálicos da caixa de diálogo da função, aparecem as seguintes opções aplicadas a 
lintéis metálicos: 

Opção Descrição 

Aplicar a É necessário desdobrar a lista e selecionar Lintéis/Enchimentos de Paredes de Peças. 
Desta forma define-se o aço estrutura a usar nos lintéis metálicos. 

Perfis Metálicos A definição de perfis metálicos (aço laminado, em geral) realiza-se de acordo com a 
norma de aço selecionada (NBE EA 95 no caso da normativa espanhola). 

Segurança Em algumas normativas permite-se definir o coeficiente parcial de segurança do aço 
a utilizar. 



 

No separador de Juntas/Travessas na caixa de diálogo da função aparecem as seguintes opções aplicáveis 
à armadura horizontal e vertical (só se realiza com armaduras pré-fabricadas) de parede de blocos: 

Opção Descrição 

Aplicar a É necessário desdobrar a lista e selecionar Juntas ou Travessas. 

Ligante Permite definir o tipo de ligante a utilizar na união das diferentes peças, 
podendo selecionar o betão (só para juntas) ou argamassa (para juntas e 
travessas). 

Aço A definição do aço a armar realiza-se de acordo com a norma de betão armado 
selecionada. 

Nível de controlo Em algumas normativas é permitido definir o coeficiente parcial de segurança 
das armaduras a utilizar. 

Nervurado (alta aderência) Se estiver ativada a opção, a armadura disposta será de aço nervurado. 

Proteção  Podem selecionar-se diferentes tipos de aço a utilizar (A carbono, 
Galvanizado, Inox, epóxi). 

 

No separador Segurança de Alvenarias na caixa de diálogo da função, pode fixar-se o coeficiente parcial 

de segurança da alvenaria (e do betão de enchimento), ©M, livremente pelo utilizador (cujo caso será único 

para toda a estrutura) ou indicar-se que deve ser calculado pelo programa. 

Opção Descrição 

Calcular em função da tabela 2.3 do EC-6  

 Se estiver ativada esta função o programa calcula os coeficientes 
parciais de segurança segundo a tabela II.3 do CTE SE-F, (tabela 2.3 
de EC-6) função de: 

■ Categoria da alvenaria pelo seu controlo e execução.  



 

■ Categoria das peças pelo seu controlo de fabricação (I ou II). Este 
parâmetro fixa-se para cada parede. 

©m da Parede Coeficiente parcial de segurança da fabricação. 

©m para amarração das armaduras Coeficiente parcial de segurança para o cálculo de comprimento de 
suporte das armaduras. 

Categoria de Execução da alvenaria Poderá selecionar-se entre três categorias (A, B ou C). Este 
parâmetro será global para todas as paredes da estrutura. Se a 
categoria for C, a possível armadura da alvenaria não pode ser 

considerada a efeitos resistentes (de acordo com o anexo 7 de CTE 
SE-F). 

 

Opções de armadura e comprovação 

Através das funções Cálculo>Paredes Resistentes>Opções…, selecionam-se as opções para o cálculo das 
paredes de Resistentes. Obtém-se uma caixa onde se podem modificar as diferentes opções de armadura 
e comprovação dos elementos. Esta caixa tem vários separadores, onde se podem modificar as variáveis. 
Os separadores existentes são: 

Gerais Opções de comprovação gerais, comuns a todos os tipos de paredes. 

Armadura Parede Opções de armadura e comprovação de paredes de betão. Não é de aplicação em 
paredes de blocos de betão. 

Parede de Peças  Opções de armadura e comprovação de paredes de blocos de betão e Termoargila. 
Não é de aplicação em paredes de blocos de betão. 

Sapata  Opções de armadura da sapata de qualquer tipo de parede. 

Instabilidade  Opções de encurvadura de qualquer tipo de parede 



EHE Opções de comprovação selecionáveis, quando se calcula segundo EHE. Podem 
afetar o cálculo da fundação e vergas de betão armado, das paredes de blocos de 
betão. 

 

Dentro do separador Gerais existem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Mínimo % de superfície da parede a validar  

 É a percentagem da superfície da parede que deve comprovar, para que seja 
aceite o cálculo. 

Considerar excentricidade por crescimento da parede superior 

 Se estiver ativada esta função o programa terá em conta a excentricidade 
produzida pela alteração de posição da parede superior em relação à 
imediatamente inferior. 

Utilização do edifício Permite selecionar o tipo de utilização do edifício entre permanente e esporádico 
para comprovar o comprimento máximo das paredes. 

Clima Permite selecionar o clima em que está inserido o edifício entre continental e 
marítimo para comprovar o comprimento máximo das paredes. 



 

 

Dentro do separador de Paredes de Peças existem as seguintes opções: 

■ Dentro do grupo Longitudinal Lintéis/Enchimentos encontram-se as seguintes opções: 

Opção Descrição 

 mínimo  É o diâmetro inicial que o programa utiliza para dimensionar a armadura 
necessária. 

 máximo  É o máximo diâmetro que se pode utilizar. 

Minimizar núm. de varões Se estiver ativada permite conseguir a área necessária aumentando em 
primeiro lugar o diâmetro das barras, em vez de seu número.  

Recobrimento(mm)  Permite fixar o recobrimento de cálculo em mm. 

Granulometria(mm)  Define o tamanho máximo do inerte em mm, que se utilizará para 
comprovar as separações mínimas de armaduras. 

■ Dentro do grupo Estribos Lintéis/Enchimentos encontram-se as seguintes opções: 

Opção Descrição 

 mínimo  É o diâmetro inicial que o programa utiliza para compor a armadura 

necessária. 

 máximo  É o máximo diâmetro que se pode utilizar. 

Sep. Mínima (cm)  É a distância mínima livre entre varões da armadura longitudinal. 

Módulo (cm)  É o valor múltiplo para arredondar as separações da armadura. 

■ Dentro do grupo Paredes Armadas encontram-se as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Permitir armadura de Juntas  Se estiver ativada esta função o programa pode dispor armadura 
horizontal de reforço no interior da parede caso seja necessário. 



Permitir armadura de Travessas Se estiver ativada esta função o programa pode dispor armadura 
vertical de reforço no interior da parede, caso seja necessário. Se 
não estiver ativada, o programa dispõe uma quantia mínima de 
armadura vertical ou armadura de integridade, constituída por 
varões soltos, se a peça base possua alvéolos que o permitam. 

Tipo de armadura de Travessas No caso em que se permita a armadura de travessas é possível 
indicar se isto será feito com varões soltos ou com armaduras 
pré-fabricadas (da base de dados de juntas e travessas). 

Minimizar nº de Travessas/Juntas Se estiver ativada esta opção o programa tenta distanciar o mais 
possível as armaduras de juntas e travessas, a custo de utilizar 
maiores diâmetros. 

 

Dentro do separador Sapata existem as seguintes opções: 

■ Dentro do grupo Armadura encontram-se as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Tipo de Armadura Pode especificar se a armadura se realizará com varões de aço ou malhas 

electro soldadas. 

 mínimo  É o diâmetro inicial que o programa utiliza para dimensionar a armadura 
necessária. 

 máximo  É o máximo diâmetro que se pode utilizar. 

Sep. Mínima (cm)  É a distancia mínima livre entre varões da armadura longitudinal. 

Módulo (cm)  É o valor múltiplo para arredondar as separações da armadura. 

■ Dentro do grupo Dimensionamento encontram-se as seguintes opções: 

 

 



 

Opção Descrição 

Resistência do terreno  É possível introduzir a resistência do terreno de forma direta através de um 
valor de Tensão admissível, em MPa ou Kgf/cm2 ou indicar que o programa a 
calcule de forma automática segundo indicações do CTE (ou México D.F.), a 
partir dos dados do terreno introduzidos no separador Terreno. 

Recobrimento (mm) Valor em milímetros do recobrimento. 

Altura constante (cm) Define-se o valor da altura constante para as sapatas das paredes. 

Comprovação ao deslizamento 

 Permite ativar a comprovação ao deslizamento das sapatas dos muros. Para 
esta comprovação utilizam-se dados do terreno existentes no separador 
Terreno. É possível definir o coeficiente de segurança de redução do impulso 
passivo. 

  

Comprovação ao derrubamento 

 Permite ativar a comprovação ao derrubamento das sapatas dos muros. É 
possível definir diferentes coeficientes de segurança para as ações 
estabilizadoras e desestabilizadoras. 

Calcular o seu tamanho considerando a excentricidade da ação 

 Permite ativar a consideração da excentricidade da reação da sapata para a 
situação das ações da parede. No caso de sapatas centradas, não existe essa 
excentricidade, mas no caso de sapatas excêntricas existirá. Quando esta 
opção estiver ativada o programa calcula as dimensões da sapata para que o 
seu peso próprio equilibre a excentricidade da ação da parede. No caso de 
paredes de betão, textos especializados* comentam que pode considerar-se 
uma distribuição uniforme de tensões do terreno debaixo da sapata, assim 
sendo, para determinar a área da sapata bastaria considerar as ações 
atuantes sem a excentricidade, considerando o conjunto sapata-parede como 
um sistema que atua conjuntamente (Ver capítulo 10 - Muros de Cave no 
texto citado). Esta é a hipótese utilizada por -6 Cálculo e armadura de 

muros de cave, para o dimensionamento das sapatas dos muros de cave. No 
caso de paredes resistentes de outros materiais como tijolo ou pedra, pode 
ser aconselhável ativar esta opção para centrar a excentricidade da ação com 
o peso da sapata, já que não é de todo garantido o funcionamento como um 
sistema único da parede e da sapata. 

Tipo de sapata  Permite selecionar diferentes tipos de sapata em função da regulamentação 
selecionada e da relação entre a altura e o vão da sapata da parede, com o 
mesmo significado que em sapatas de pilares. Por exemplo para a EHE os 
tipos selecionáveis são Flexível, Rígida e Em bloco. 



No separador Instabilidade podem selecionar-se as opções correspondentes à comprovação de 
encurvadura de paredes resistentes. As opções têm o mesmo significado que as utilizadas em pilares. 

Os resultados de esforços de 2ª Ordem podem ser utilizados para o dimensionamento de lajes fungiformes 
aligeiradas, lajes maciças, escadas – rampas, lajes de fundação, paredes resistentes, sapatas, maciços de 
encabeçamento, lintéis de fundação e ligações de barras de aço (T-Connect). 

Como consequência, nas opções de instabilidade (encurvadura) de paredes resistentes (função Cálculo > 

Paredes resistentes > Opções) é possível indicar diferentes opções para as combinações de primeira 
ordem, que para as combinações de 2ª ordem. 

 

 

No separador Terreno é possível indicar as características do terreno, sobre o qual assenta a fundação dos 
muros. Essas características utilizam-se no cálculo da sapata do muro. 

Opção Descrição 

Copiar de... Permite aceder à base de dados de terrenos existente no programa, para 
selecionar as características do terreno que produzem o impulso ou indicar 
os dados do mesmo de forma direta. 

Características do terreno Este campo contem todas as variáveis necessárias, para caracterizar um 
determinado terreno. 



 

 

Esbelteza e encurvadura 

O comprimento de encurvadura de uma parede estará em função, entre outras coisas, da sua largura 
(comprimento horizontal) e sua altura. Para avaliar a largura e altura de uma parede num determinado 
ponto,  divide em primeiro lugar a parede em tantas alturas como lajes aligeiradas, fungiformes 

aligeiradas, maciças ou lajes horizontais que atravesse (mesmo que a laje não divida totalmente a parede). 
Calcula-se a largura e altura da parte da parede a que pertence o ponto considerado. Como caso particular, 
se a parede não está unida a nenhuma laje na sua parte superior, considera-se como altura do último 
tramo o dobro da real, para considerar a falta de encastramento na parte superior da parede. 

O programa avalia o comprimento de encurvadura de forma independente para as duas direções 
(horizontal e vertical) de cálculo. Em cada uma delas é opcional considerar ou não a encurvadura e 
considerar a estrutura como nós fixos, nós móveis ou com o fator de comprimento de encurvadura definido. 

Cálculo de paredes resistentes de Blocos de Betão 

As funções Cálculo>Paredes Resistentes>Calcular Todas e Cálculo>Paredes Resistentes> Calcular Plano 
permitem comprovar e/ou calcular as armaduras de todas as paredes resistentes de blocos de betão 
definidas ou só das contidas nos planos que se selecionem, respectivamente. Na fase de comprovação de 



paredes realiza-se o cálculo de vergas e comprimentos de entrega. Uma vez finalizado este processo, no 
caso da comprovação de alguma parede não esteja correta, o programa mostrará a mensagem. 

As funções Cálculo>Paredes Resistentes>Listar Erros... e Cálculo>Paredes Resistentes >Gráfico Erros 
permitem listar os tipos de erros que se apresentam em cada parede e localiza-los graficamente.  

O gráfico de erros mostra as zonas da parede que por um ou outro motivo tenham sido invalidadas pelo 
programa depois do cálculo de armaduras ou comprovação de tensões, desenhando-as a cor vermelho. 

A listagem de erros mostra uma relação das paredes existentes, indicando a percentagem da superfície 
que falha e se a superfície que cumpre é menor que a percentagem indicada na opção Mínimo % de 

superfície da parede a validar. A percentagem da superfície que não cumpre corresponderá com a área 
que se desenha a cor vermelho no gráfico de erros. Mostrará também qual o motivo pelo qual as referidas 
superfícies estão invalidadas.  

Comprovação de paredes resistentes de Blocos de Betão não 
armados 

A comprovação das paredes resistentes de blocos de betão consiste em verificar que não se supera, em 
nenhum nodo da parede, a resistência a flexo-compressão, flexo-tração ou transverso do material. Como 
estas paredes estão formadas por peças mais ou menos prismáticas unidas com argamassa, a sua 
resistência à tração e transverso é muito pequena (da ordem de 10 vezes menos que à compressão). 
Também por isso, a resistência à flexão é pequena. 

Existem três excentricidades adicionais a ter em consideração no cálculo da parede: a excentricidade entre 
o plano médio da parede e o ponto teórico de apoio da laje, a devida ao momento de encastramento 
produzido na união parede – laje e a devida à alteração de posição do plano médio da parede ao variar a 
sua seção. 

No programa é possível definir o posicionamento de qualquer altura de uma parede (interior, a eixos, 
exterior ou uma intermédia). Isto pode produzir uma alteração da posição (excentricidade) do plano médio 
da parede ao alterar a sua espessura de um valor para outro. Como consequência, as tensões verticais da 
parede superior produzirão um aumento (ou diminuição) dos momentos fletores na parede inferior. 

Este fenómeno não se pode ter em conta na fase de cálculo de esforços da estrutura, porque os elementos 
finitos em que se discretizam as paredes situam-se sempre no plano de definição da parede. Será tido em 
conta, de forma opcional, na etapa de comprovação da parede, de acordo com o seguinte procedimento 
aproximado: 

Realiza-se um varrimento dos nodos imediatamente por cima da cota em que se produza a alteração da 
seção da parede, com o objetivo de avaliar a tensão vertical que a parede superior transmite à inferior. A 
dita tensão, multiplicada pela excentricidade existente (distância entre os planos médios das paredes) 
produz um momento fletor que se adicionará, com o seu sinal, ao obtido no cálculo de esforços. 

Utiliza-se como seção de referência, um cubo de lado igual à espessura. Para a comprovação destas 
paredes, consideram-se as tensões (esforços) de todos os seus nodos produzidos na seção de referência. 
Das sete tensões existentes, que produzem outros tantos esforços, consideram as seguintes: 

Para a comprovação à flexo-compressão e flexo-tração horizontal, consideram-se os esforços Fx (axial 
produzido pela tensão σx de tensão plana) e My (momento fletor produzido pela tensão σx de flexão).  

Para a comprovação à flexo-compressão e flexo-tração vertical, consideram-se os esforços Fy (axial 
produzido pela tensão σy de tensão plana) e Mx (momento fletor produzido pela tensão σy de flexão).  

A resistência ao transverso avalia-se de acordo com a expressão (4.23) do EC-6, tendo em conta que se 
comprova por unidade de superfície em todos e cada um dos nós ou nodos da parede. Comprovam-se três 



 

tipos de transverso: transverso de tensão plana (no plano da parede), transverso paralelo às juntas mas 
perpendicular à parede e transverso perpendicular às juntas e à parede. 

Tem-se em conta os pontos em que existam trações, de acordo com a expressão da resistência 
característica ao transverso, esta diminui com as trações. 

Para a comprovação ao transverso consideram-se os esforços Txy (transverso produzido pela tensão τxy de 

tensão plana), Txz (transverso produzido pela tensão τxz de flexão) e Tyz (transverso produzido pela tensão 

τxz de flexão). 

Mensagens de erro 

A comprovação de paredes resistentes de blocos de betão pode produzir as seguintes mensagens de erro: 

Mensagem Resistência Flexo-compressão horizontal. 

Descrição Ultrapassa a resistência à compressão produzida por uma combinação de axial de 
compressão horizontal Fx e um momento fletor My. 

Mensagem Resistência Flexo-compressão vertical.  

Descrição Ultrapassa a resistência à compressão produzida por uma combinação de axial de 
compressão vertical Fy e um momento fletor Mx. 

Mensagem Resistência Flexo-tração horizontal.  

Descrição Ultrapassa a resistência à tração produzida por uma combinação de axial de tração horizontal 
Fx e um momento fletor My. 

Mensagem Resistência Flexo-tração vertical.  

Descrição Ultrapassa a resistência à tração produzida por uma combinação de axial de tração vertical 
Fy e um momento fletor Mx. 

Mensagem Resistência ao transverso.  

Descrição Ultrapassa a resistência ao transverso do material produzido por uma combinação de axial 
Fx com transversos Txy e Txz ou uma combinação de axial Fy com transversos Txy e Tyz. 

Mensagem Comprimento da parede excessiva (colocar juntas).  

Descrição Ultrapassa o comprimento máxima de parede recomendado pela regulamentação, pelo que 
é necessário dividir a parede com uma junta vertical. 

Mensagem Erro em alguma verga.  

Descrição Existe alguma verga da parede com erros. Existem mensagens de erro referentes às 
referidas vergas com os erros específicos existentes. 

Mensagem As propriedades da peça base e a parede não são coerentes. 

Descrição As propriedades da peça base e parede não são coerentes, por exemplo, porque se modificou 
a base de dados de blocos e a espessura do bloco não coincide com a espessura da parede. 
Esta mensagem invalida a parede, não podendo eliminar o erro através da função Apagar 

marca de erro. 



Comprovação de paredes resistentes de Blocos de Betão 
armados 

As armaduras representam um tipo de componente auxiliar na obra de blocos de betão, cuja missão 
consiste em garantir a distribuição homogénea de tensões ao longo da seção do elemento. Desta maneira 
melhoram-se as características mecânicas da parede.  

A armadura da parede pode evitar a fissuração quando aparecem tensões locais de tração devidas à flexão 

no plano da parede ou perpendicularmente ao seu plano. 

A parede encontra-se submetida à flexão no plano da parede quando um pano fica sem apoio por uma 
excessiva deformação na laje, quando se produzem assentamentos diferenciais na fundação sobre solos 
que não tenham alcançado o seu assentamento definitivo ou quando a parede tem que absorver tensões 
de tração e transverso causadas pelo apoio de uma ação pontual. 

A flexão perpendicular ao plano da parede pode ser causada pela ação do vento, por ações sísmicas, por 
impulsos ativos do terreno ou por excentricidades da ação nos apoios das lajes. 

A armadura nas juntas pode reduzir a concentração de tensões em redor das aberturas da parede. 

Processo de armadura de juntas e travessas 

Para o cálculo da armadura de cada parede, consideram-se as tensões (esforços) de todos os seus nodos. 
Das sete tensões existentes, que produzem outros tantos esforços, consideram-se as seguintes: 

Para o cálculo da armadura longitudinal horizontal consideram-se os esforços Fx (axial produzido pela 
tensão σx de tensão plana) e My (momento fletor produzido pela tensão σx de flexão). 

Para o cálculo da armadura longitudinal vertical consideram-se os esforços Fy (axial produzido pela tensão 
σy de tensão plana) e Mx (momento fletor produzido pela tensão σy de flexão).  

Armadura de integridade 

Ainda que a parede se calcule sem armaduras verticais (se for definido assim nas opções), as paredes de 
blocos ocos de betão devem contar com uma armadura vertical mínima do tipo construtivo. Esta armadura 
é conhecida como armadura de integridade já que é responsável para que a parede trabalhe 
solidariamente. 

O programa calcula e coloca esta armadura de integridade, de acordo com a normativa selecionada. 
Quando esta normativa não indica nada a seu respeito (como ocorre com EC-6), a armadura a dispor deve 
cumprir estes critérios: 

■ Formada por um varão de diâmetro mínimo indicado nas opções. 

■ Pelo menos, em todos os extremos da parede, nas interseções com outras paredes e nas 
laterais das aberturas. 

■ Separada de outra armadura vertical não mais do que 4 metros. 

Resistência a solicitações normais 

Consideram-se os domínios de deformação definidos no EC-6 (similar aos da EHE): um diagrama de 
tensões retângular com profundidade da cabeça de compressão 0,8·x e tensão de compressão fk/©M ou 



 

fck/©M. Quando uma zona comprimida inclua parte de parede e parte de betão, como resistência de cálculo 

à compressão considera-se a do material menos resistente. 

A altura efetiva de cada travessa vertical nunca será maior que três vezes a espessura da parede. 

A armadura vertical mais habitual neste tipo de paredes está formada por um único varão em certos 
alvéolos dos blocos. Em geral, será suficiente, mas estruturalmente desaproveita-se em grande medida o 
aço colocado (a altura útil da seção é igual a metade da sua altura total). Se necessitar de maior resistência, 
devem utilizar-se mais varões por alvéolo ou utilizar armaduras pré-fabricadas de junta, de forma que se 
aumente a altura útil da seção. 

Esbelteza 

O programa comprova a esbelteza das paredes armadas com ações verticais de maneira que não seja 
maior que 27. Se superar esta esbelteza é apresentada uma mensagem de erro. 

Resistência transversal 

Para poder contabilizar a contribuição da armadura transversal, esta deve respeitar o mínimo indicado no 
capítulo 5.2.6. do EC-6: quantia geométrica não menor que 0,001·b·d e separação de estribos não maior 
que 0,75·d nem que 300 mm. 

Se existirem barras longitudinais em compressão, a distância da armadura transversal não será maior que 
a espessura da parede nem 12 vezes o diâmetro da armadura longitudinal (capítulo 5.2.7 do EC-6). 

As armaduras pré-fabricadas de juntas e travessas existentes no mercado possuem umas diagonais que 
lhes conferem rigidez. De qualquer forma não cumprem estes requisitos mínimos exigidos pelo EC-6 para 
considera-las como armadura transversal. Por tanto, estas armaduras não supõem nenhum benefício para 
a resistência transversal da parede, por isso a resistência transversal de uma parede armada de blocos de 
betão calcula-se como se não estivesse armada. 

Mensagens de erro 

Na comprovação de paredes resistentes de Blocos de betão armado podem ser apresentadas as seguintes 
mensagens de erro adicionais às de paredes não armadas: 

Mensagem Não há nenhuma armadura de juntas possível.  

Descrição Na base de dados de armaduras pré-fabricadas de paredes de blocos de betão não há 
nenhuma que cumpra com as opções selecionadas (tipo de aço, proteção) ou com os 
requisitos geométricos da parede (altura e espessura máximo permitida). 

Mensagem Não há nenhuma armadura de travessas possível.  

Descrição Na base de dados de armaduras pré-fabricadas de paredes de blocos de betão não há 
nenhuma que cumpra com as opções selecionadas (tipo de aço, proteção) ou com os 
requisitos geométricos da parede (altura e espessura máxima permitida). 

Mensagem A armadura vertical de integridade é insuficiente. 

Descrição Não se cumpre a quantia mínima de armadura vertical em paredes não armadas. 



Lintéis 

O lintel é um elemento ou conjunto de elementos construtivos que definem o remate superior de uma 
abertura com intradorso reto.  

O programa realiza o cálculo da armadura superior, inferior e transversal destes lintéis. Da mesma forma 
calcula o apoio necessário do mesmo nos extremos da abertura para assegurar uma boa distribuição de 
ações.  

O seu cálculo pode produzir as seguintes mensagens de erro: 

Mensagem O momento é superior ao máximo permitido.  

Descrição Supera-se o máximo momento permitido pela regulamentação para a seção, por 
esgotamento do betão. 

Mensagem  Impossível colocar armadura de montagem. 

Descrição As opções de armaduras definidas não permitem colocar armadura na verga. 

Mensagem Resistência à flexão.  

Descrição É necessária mais armadura que a permitida pelas opções ou a que se pode utilizar pela 
regulamentação. 

Mensagem O transverso é superior ao máximo permitido. 

Descrição Atingiu-se a máxima resistência ao transverso por esgotamento da biela de compressão. 

Mensagem Resistência ao transverso.  

Descrição Atingiu-se a máxima resistência ao transverso da seção com a máxima armadura transversal 

permitida pelas opções. 

Mensagem A entrega necessária não cabe. 

Descrição A posição da abertura não permite colocar a entrega da verga necessária. 

Mensagem Erro de resistência no apoio.  

Descrição A resistência à compressão por ação concentrada nos apoios da verga é menor que a 
necessária. 

Comprova-se a existência ou não de altura suficiente da paredes sobre as vergas, no caso de não existir 
altura suficiente para que esta se comporte como viga de grande altura e possa calcular-se com os critérios 
de EC-6. indica-se na listagem Informação Blocos de Betão dentro do separador ADVERTÊNCIAS através 
da seguinte mensagem "A verga não é uma viga de grande altura (método de cálculo da Norma)". 

Parede confinada 

Contempla a possibilidade da parede confinada através de pilares e vigas. Estes, receberão a parte de 
esforços e tensões que lhes correspondam devidos à sua rigidez relativa com a parede que confinam. 

Os panos de parede serão calculados de acordo com a sua tipologia como parede ou parede armada. 

Se existe algum pilar de betão dentro de uma parede, assume-se que a parede se comporta como parede 
armada e portanto será comprovado que se cumprem os requisitos do capítulo 5.2.9 (2) e (3) do EC-6. No 
caso de incumprimento, será exibida uma mensagem de erro. 

Se a parede está confinada, será colocada armadura de separada não mais de 600 mm de altura, de 
acordo com o capítulo 5.2.9 (5) do EC-6. 



 

Detalhes de armadura 

Cada parede poderá ter ou não armadura horizontal (armaduras de junta) e/ou vertical (armadura de 
travessas), mas se existir, estará uniformemente distribuída em toda a superfície. Não poderá eliminar a 
armadura em determinadas zonas dentro do programa, mantendo-se a mesma constante nas diferentes 
alturas em que possa estar dividida a parede. 

Tanto a armadura de junta como a de travessas terá a mesma quantia em ambos cordões. O programa 
utilizará para a seleção e disposição desta armadura a série de armaduras existente na base de dados de 

armaduras de junta / travessa. 

Amarração e empalmes 

A amarração realizar-se-á por prolongamento reto, gancho ou patilha e de acordo com o especificado no 
EC-6. 

Nas armaduras de junta e travessa, será indicado, em forma de texto, os comprimentos de empalme por 
sobreposição necessários. Se na base de dados destas armaduras pré-fabricadas estiver especificado um 
comprimento de sobreposição diferente, será o utilizado. Caso contrário, este comprimento será calculado 
como 2 vezes o comprimento básico de ancoragem sem a contribuição favorável da armadura transversal 
soldada (o que corresponde a barras tracionadas quando se sobrepõe 30% ou mais da armadura da seção 
e a distância livre entre sobreposições é menor que 10 diâmetros ou o recobrimento de betão ou argamassa 
é menor que 5 diâmetros). 

Separação entre armaduras 

A separação entre armaduras de junta é limitada a 600 mm, o que, com as peças atualmente fabricadas, 
equivale a armar uma por cada três fiadas. 

A separação entre armaduras de travessa é limitada a um mínimo de 2 vezes o comprimento da peça base 
da parede (o que habitualmente equivale a 600 mm) e um máximo de 4 m. 

Juntas de dilatação 

O programa emitirá uma mensagem de advertência quando o comprimento de uma parede supere os 
valores da tabela seguinte: 

 Utilização 

Permanente Esporádico 

Clima marítimo 40 m 30 m 
Clima continental 30 m 25 m 

Caso a parede esteja armada, os valores da tabela anterior serão ampliados 20%. 



Resultados: Listagens e Gráficos 

Listagem de deslocamentos e reações 

Esta listagem utiliza-se selecionando nodos de elementos finitos que formam as paredes, obtendo os seus 
deslocamentos e suas reações, no mesmo formato do que ao selecionar os nós da estrutura. 

Listagem de tensões nodais 

 

A função Resultados>Listagens>Tensões Nodos Paredes aplica-se a nodos dos elementos finitos; não se 
obtém nenhuma informação ao selecionar barras ou nós da estrutura. Para cada nodo obtém-se a seguinte 

informação: 

■ NN é o número do nodo. 

■ Parede é o nome da parede a que pertence. No caso de nodos pertencentes a mais de um 
nodo, obtém-se a listagem de tensões para cada uma das paredes em que esteja incluído o 
nodo. 

■ HIP é a hipótese em que se produz cada tensão. M+ e M- é a envolvente máxima positiva e 
máxima negativa das combinações realizadas e obtida para cada tensão de forma 
independente. 

■ Id: A, B, C o D, combinações de 1ª ordem e 2ª ordem.  

■ As tensões Fx, Fy, Txy, Txz, Tyz, My, Mx e Mxy expressam no sistema de eixos de cada plano, 
que seja comum para todas as paredes do plano e por unidade de comprimento da parede. 

Fx  é a tensão axial horizontal. 

Fy  é a tensão axial vertical. 

Txy  é o transverso no plano da parede. 

Txz e Tyz  são os transversos de flexão da parede, no plano perpendicular à parede. 

Mx e My  são os momentos fletores de flexão da parede segundo o eixo horizontal e vertical da 
parede, respectivamente. 

Mx  é o momento torsor de flexão da parede. 



 

Gráfico de deslocamentos e gráfico de modos de vibração 

A função Resultados>Gráficos>Deslocamentos desenha os deslocamentos dos nós e dos nodos da 
estrutura. Todas as opções aplicáveis ao desenho dos deslocamentos de nós são aplicáveis aos nodos. 

A função Resultados>Gráficos>Modos de Vibração desenha os modos de vibração dos nós e dos nodos 
da estrutura. Todas as opções aplicáveis ao desenho dos modos de vibração dos nós são aplicáveis aos 
nodos. 

Gráfico de Isovalores 

A função Resultados>Gráficos>Isovalores permite obter o gráfico das tensões dos elementos finitos das 
paredes resistentes. Se no grupo Gráfico selecionar a opção Tensões Elementos Finitos, pode selecionar 
entre os diferentes tipos de tensões. Completando a tabela do capítulo Elemento finito utilizado com o 
tipo de tensão a solicitar tem: 

A opção Automáticos do grupo Intervalo dos valores é especialmente útil para obter um gráfico em que 
se calculam e representam os valores máximos e mínimos de forma automática. 

Quando se solicitam gráficos de tensões transversais, deve utilizar-se a opção Em Valor Absoluto, para 
obter o valor da tensão independentemente do seu sinal. 

 



Listagem de informação de Blocos de betão 

Através da função Resultados>Listagens>Paredes Resistentes>Informação de Paredes de Peças, obtém-
se uma listagem onde se incluirão dados genéricos da obra como designação da mesma ou um comentário 
que inclua a localização, destinatário e data. 

Inclui também dados sobre as características geométricas e mecânicas da parede, opções de cálculo 
consideradas ou resultados de cálculo como excentricidades e solicitações. 

 

Se nas opções de listagens se tenha selecionado como periférico Ecrã, a listagem de Paredes de betão 
aparecerá para cada parede que se selecione na janela de listagens. 

Se nas opções de listagens se selecionar como periférico Impressora ou Ficheiro e se tenha selecionado 
tipo de listagem Por Ordem ao solicitar a listagem de Paredes de betão mostrará os dados de todas as 
paredes por ordem, sem ter que seleciona-las de forma individual. 

Resultados: Desenhos de paredes resistentes de Blocos 
de betão 

Os documentos que contêm toda a informação gráfica necessária para o correto entendimento e execução 
das armaduras geradas na parede, obtêm-se ao visualizar os desenhos de armadura através da função 
Resultados>Desenhos>Ver Plano/Desenho. O programa gerará um desenho de cada plano, podendo 
definir se deseja que se obtenha a fiada par ou impar, considerando sempre estas fiadas como as duas 
primeiras no inicio da cota. A função Resultados>Desenhos>Ver Plano/Desenho permite selecionar um 
plano vertical em que se definiram paredes resistentes de blocos de betão, representando as armaduras 

de todas as paredes calculadas. Quando se solicita um plano horizontal que seccione uma parede 
resistente, representa-se a seção transversal da parede e das suas armaduras. 

Quando uma parede resistente de blocos de betão, apresenta erros quer seja no processo de comprovação 
ou na armadura, aparece um símbolo em forma de cruz desenhado sobre a parede ou sobre a sapata se 
for esse o caso. Este símbolo representa-se no ecrã, na impressora e nos ficheiros em formato DWG que 
se solicitem. 



 

Opções de desenhos de paredes resistentes de Blocos de 
betão 

A função Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Desenhar permite fixar as opções de 
representação das paredes resistentes de betão nos desenhos. 

 

Opção Descrição 

Descrição Armadura Não é de aplicação para paredes de blocos de betão. 

Cotagem Armaduras Não é de aplicação para paredes de blocos de betão. 

Desenhar armadura de sapatas  Desenha as armaduras das sapatas das paredes. 

Desenhar quadro de materiais  Desenha o quadro com as características dos materiais e os níveis de 
controlo. 

Só paredes do plano Esta opção ativa ou desativa o desenho das armaduras de paredes não 
contidas no plano de desenho. Quando esta opção está ativada e o plano 
do desenho é horizontal desenham-se as armaduras de todas as paredes. 
Quando está desativada e o desenho seja de um plano vertical desenham-
se apenas as armaduras das paredes contidas no plano do desenhos; as 
paredes que não estejam no plano não representam as armaduras. 

Numerar lados Mostra a numeração dos diferentes lados da parede 

Altura/Aspeto de textos O tamanho e o aspeto dos textos que aparecem com as armaduras das 
paredes resistentes definem-se nesta caixa de diálogo, através das opções 
Altura e Aspeto do grupo Textos. 

O separador Paredes de Betão contem funções que não têm aplicação em paredes de blocos de betão. 

O separador Paredes de peças contem as seguintes funções: 



 

Opção Descrição 

Desenhar quadro de vergas Permite desenhar num quadro as especificações das vergas existentes 
nas paredes representadas nos desenhos. 

Desenhar roços  Permite ativar a representação de roços dispostos nas paredes 
representadas. 

Desenhar quadro de armaduras  Permite desenhar num quadro as especificações das armaduras de 
junta/travessa existentes nas paredes representados nos desenhos. 

Dentro do grupo Pormenorização encontram-se as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Em alçado Permite ativar ou não o desenho de distribuição em pormenor das paredes 
de blocos de betão quando se visualiza em desenhos de alçado das 
mesmas. 

Em Planta Permite ativar ou não o desenho de distribuição em pormenor das paredes 
de blocos de betão quando se visualiza em desenhos de planta das 
mesmas. Caso a ative pode selecionar entre desenhar a fiada par ou a 
fiada impar imediatamente superior à cota selecionada através do botão 
Plantas. 

É necessário ter calculado previamente a pormenorização das paredes através da função 
Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes >Pormenorização> Calcular. Se não se cumprirem 
determinados requisitos de modularidade e de regularidade na geometria não será possível realizar uma 
pormenorização e o programa apresentará uma mensagem de advertência. Se o programa não realizar a 
pormenorização pode informar da causa através da função Resultados>Desenhos>Paredes Resistente> 

Pormenorização>Listar erros.... 



 

 

A tabela de vergas incluirá os seguintes dados: 



 

Lado/Parede Indica o lado da parede sobre a que está disposta a verga, assim como o nome 
da parede. 

Verga Indica o nome atribuído à verga. 

Vão Indica o vão livre da verga. 

Entrega Indica o comprimento de entrega da verga em ambos os lados da abertura. 

BB x hB Indica as dimensões da peça base de do bloco. 

BH x hH Indica as dimensões da seção interior de betão. 

Arm. Superior Indica a armadura superior disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Arm. Inferior  Indica a armadura inferior disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Arm. Pele Indica o armadura de pele disposta na verga, expressando o seu comprimento 
horizontal e vertical. 

Estribos  Indica a armadura transversal disposta na verga.  

Série Indica a série do perfil metálico da verga. 

Perfil Indica o nome do perfil metálico da verga.  

% de aproveitamento Indica a % de aproveitamento do perfil metálico da verga. 

A tabela de armaduras de junta/travessa incluirá os seguintes dados: 

 

Parede Indica o nome da parede e sua cota inferior e superior. 

Designação Indica o tipo de armadura de junta/travessa selecionado na base de dados existente. 



 

Comp. de sobreposição (cm) 

 Indica o comprimento de sobreposição a dispor entre as diferentes armaduras de 
junta/travessa. 

Separação(cm) Indica a separação quer seja horizontal (juntas) ou vertical (travessas) a dispor entre 
uma armadura e a seguinte 

Neste quadro só aparecem armaduras de travessa se existirem em paredes de Termoargila, no mesmo 
plano. 

A tabela de armadura vertical em paredes de blocos inclui os seguintes dados: 

 

Etiqueta Indica a posição da armadura através da referência num número de etiqueta que 

aparece representado na parede. 

Tipo de armadura Indica o tipo de armadura pré-fabricada selecionada entre as existentes na base 
de dados. 

Número Indica o número de vezes que se repete esta armadura na parede. Armaduras 
iguais aparecem representadas na parede com a mesma etiqueta. 

Compr. de suporte Indica o comprimento de suporte e a dobragem das armaduras na base e na 
cabeça da parede. 

Comprimento Total Indica o comprimento total das armaduras na parede. 

Armadura longitudinal Quando a armadura não é pré-fabricada indica-se o número de varões (entre 1 e 
4) e o diâmetro dos varões dispostos, assim como a separação existente entre 
eles em cm. no eixo longitudinal da parede (X) e perpendicular a parede (Z) 

Estribos Indica o diâmetro e separação dos estribos quando a armadura vertical está 
composta por mais de 1 varão e é necessário para o cálculo. 

Os quadros de vergas e tabelas de armaduras de lintéis e de armadura vertical podem modificar-se de 
posição através da função Resultados>Desenhos>Mover Tabela. 

Roços e Ressaltos 

Depois de calcular será possível indicar graficamente a posição, natureza (roço realizado posteriormente à 
execução da parede ou ressalto realizado durante a execução da mesma), largura e profundidade de roços 
e ressaltos em qualquer parede. Estes roços e ressaltos não se terão em conta na etapa de modelação, 
cálculo de esforços e obtenção de tensões. Consideram-se numa peritagem da resistência da parede. 



Uma vez em modo de desenho pode aceder às funções de roços e ressaltos dispostas no submenu 
Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Roços-Ressaltos que permitem introduzir, modificar e 
eliminar roços, assim como realizar a peritagem da resistência da parede. 

 

Opção Descrição 

Roço-Ressalto Permite especificar o nome do roço ou ressalto a introduzir 

Tipo Permite especificar se a redução da seção realiza quando se executa a parede ou uma 
vez terminada. 

Posição Indica se o roço ou ressalto se realiza na face interior ou exterior da parede. 

Dimensões Permite especificar a largura e espessura do roço ou ressalto em cm. 

Para introduzir um roço basta indicar através dos métodos de seleção habituais, o ponto inicial e final da 
mesma. O roço ficará representado em cor vermelha e sobre ela aparecerá um texto do tipo roço 1 0 (Z+) 
onde se indica o nome (roço1), ordem de introdução do mesmo dentro do conjunto de roços introduzidos 
(0) e posição do mesmo ( Z+) (face interior ou exterior). 

Através da função Resultados>Desenhos>Paredes Resistentes>Roços-Ressaltos> Peritar pode realizar 
a peritagem da parede nessa zona. Basta executar a função de selecionar o roço ou ressalto e definir um 
intervalo de comprovação ao longo do mesmo. A peritagem do programa apresentará uma mensagem em 
que indicará que não é necessário ter em conta o roço ou ressalto (de acordo com o capítulo 5.5 do EC-
6), que a comprovação é correta ou pelo contrário existem erros, nesse caso indicará as suas 
características. 

 

O resultado da peritagem dos roços introduzidos em cada parede, assim como as suas características 
apareceram na Listagem Informação de Peças dentro dos dados de saída de cada parede, no capítulo 
ROÇOS E RESSALTOS. 
 



 

  

Nota 

 
O programa quando efetua a peritagem do roço analisa as armaduras horizontais 
e verticais da parede invalidando aquelas cuja direção possa interromper alguma 
das armaduras da parede, embora fisicamente não o interrompa, quer dizer, que 
não se pode fazer um roço horizontal se existir armadura vertical na parede, nem 
poderá fazer um roço vertical se existir armadura horizontal na parede. 

  

Resultados: Retoque de armaduras 

A função Resultados>Armaduras>Retocar>Paredes de blocos de betão permite modificar as armaduras 
propostas pelo programa. As modificações efetuadas visualizam-se exclusivamente a nível gráfico, 
deixando ao critério do utilizador a segurança das modificações efetuadas. 

Podem modificar-se os valores da armadura vertical e horizontal, os estribos e a armadura da sapata da 
parede. 

Na função Resultados>Armaduras>Retocar>Paredes de blocos de betão>Modificar permite modificar a 
armadura vertical e horizontal existente na parede. Depois de solicitar a função seleciona-se a armadura 
vertical num ponto da parede para que seja possível colocar uma armadura vertical aparecerá a caixa de 
diálogo Retocar armadura vertical, seleciona-se a etiqueta da parede e aparecerá a caixa de Armadura de 

junta, sendo possível modificar uma armadura de junta já existente ou introduzir armadura de junta na 
parede que não a tiver. 

 

A caixa de diálogo Retocar armadura vertical tem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Tipo de armadura Permite especificar se a armadura a utilizar na parede vai ser pré-fabricada 
ou não pré-fabricada. 

Armadura pré-fabricada Permite selecionar a armadura pré-fabricada a utilizar entre as existentes 
na base de dados a qual pode aceder através do botão Procurar. 



Armadura NÃO pré-fabricada Permite especificar o número de varões e diâmetro assim como a 
separação existente entre elas (para 2 ou mais) na direção paralela a 
parede (X) ou perpendicular a parede (Z) assim como diâmetro e 
separação dos estribos (para 2 varões ou mais). 

Posição Permite especificar a cota superior e inferior em cm. da armadura a 
utilizar. Quando se seleciona. 

Comprimento de suporte Permite indicar o comprimento de suporte total e da patilha em cm. na 
zona superior e inferior  

Capturar>> Permite capturar uma armadura já existente e copiar a mesma para outra 
posição da parede. 

 

A caixa de diálogo Armadura de Junta tem as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Colocar armadura de Juntas Permite indicar se a parede vai ter ou não armadura horizontal de junta. 

Modelo Permite selecionar a armadura pré-fabricada a utilizar entre as existentes 
na base de dados a qual pode aceder através do botão Procurar. 

Separação (Fiadas) Permite indicar a separação medida em fiadas da armadura da junta 
horizontal. 

Comprimento de sobreposição Permite especificar o comprimento da sobreposição que vai existir entre 
as diferentes armaduras pré-fabricadas. 

Na função Resultados>Armaduras>Retocar>Paredes de blocos de betão>Introduzir vertical permite 
introduzir uma nova armadura vertical na parede. Depois de solicitar a função seleciona-se um ponto da 
parede onde seja possível colocar uma armadura vertical aparecerá a caixa de diálogo Retocar armadura 

vertical, onde deve indicar os parâmetros da armadura a introduzir como se tinha indicado anteriormente. 

Na função Resultados>Armaduras>Retocar>Paredes de blocos de betão>Eliminar vertical, permite 

eliminar qualquer armadura vertical existente na parede através da sua seleção gráfica. 

Na função Resultados>Armaduras>Retocar>Paredes Resistentes permite, ao selecionar a etiqueta da 
parede aceder a uma caixa de diálogo onde é possível modificar as armaduras da sapata propostas pelo 
programa, sendo possível modificar o diâmetro e separação da armadura longitudinal e transversal. 

 



 

Retoque e peritagem de muros de alvenaria armados 

A função Desenhos > Retocar > Paredes de blocos de betão/tijolo: Peritar armadura vertical… permite 
verificar se a armadura vertical do muro de alvenaria retocada pelo usuário cumpre com a armadura 
calculada pelo programa. 

Para esse efeito comprova-se que a separação entre armaduras não é superior e que a quantia não é 
inferior às calculadas pelo programa. Nos bordos laterais do muro considera-se que aparece erro se a 
armadura está afastada desse bordo a mais de ½ da separação máxima. 

Resultados: Medição de Paredes Resistentes de Blocos 
de betão 

A função Resultados>Medições>Paredes para a medição da superfície de paredes resistentes de blocos 
de betão. Utilizam-se todas as opções contidas na caixa de diálogo …>Opções….  

Na função Resultados>Medições>Códigos… definem-se os códigos das unidades de obra e dos artigos 
para realizar a medição automática. No grupo Paredes encontram-se os campos correspondentes a 
Paredes de blocos de betão. 

 

As sapatas das paredes medem-se igualmente com as opções Betão, Aço nerv. e Betão Reg. deste grupo. 



 

Arredondamento na medição da argamassa 

Na medição da argamassa no formato  e no formado BC3 dos muros de blocos de betão celular de 

autoclave, é possível definir um valor de arredondamento em kg, de forma que o total da medição da 
argamassa se arredonde como múltiplo deste valor. Um valor de zero implica não arredondar. Aparecerá 
uma última linha de medição com o valor desse arredondamento. 

Paletes 

Na listagem de fabricação das paredes de blocos de betão celular de autoclave, para cada tipo de bloco 
ou peça, indica-se o número de paletes a que corresponde. Para esse efeito, na base de dados deste tipo 
de peças, adicionou-se o dado de peças por palete. 

Resultados: Preparação de Obra de Paredes Resistentes 
de Blocos de betão 

Através da função Resultados>Preparação Obra>Opções... é possível selecionar se quer obter uma 
listagem pormenorizada exclusivamente de peças utilizadas na realização das diferentes paredes existentes 
na obra ou se quer obter esta listagem com valores, segundo os preços definidos na base de dados de 
peças. 

Através do botão Plantas... pode selecionar as cotas segundo as quais pretende agrupar esta 
pormenorização. 

A função Resultados>Preparação Obra>Listagem Paredes Blocos de betão, obtém uma listagem 
pormenorizada de paredes resistentes de blocos de betão segundo as opções antes expostas. 



 

 

A listagem incluirá: 

■ Conjunto de peças utilizadas, agrupadas por tipos e cotas, totalizando o número de cada uma 
delas e orçamentando ou não as mesmas segundo a opção selecionada. 

■ Conjunto de armaduras de junta e travessa, agrupadas por plantas e por tipos, totalizando o 
número de metros de cada tipo. 

■ Conjunto de vergas, agrupadas por plantas, onde se apresenta para cada parede as diferentes 
vergas existentes, incluindo a sua armadura longitudinal e transversal. 



Capítulo 33 

Cálculo de Paredes de Contenção 
 

Âmbito de aplicação 

Este módulo permite o cálculo, comprovação e dimensionamento de Paredes Contínuas de Betão Armado 
ou de Estacas prancha metálicas e de Paredes descontínuas de Estacas de Betão Armado. Podem-se 
calcular de forma isolada ou formando parte de uma estrutura completa. 

Introdução 

O módulo  de cálculo de paredes de contenção permite o cálculo deste tipo de elemento de 

contenção de forma integrada com os restantes elementos da estrutura. Contempla-se o cálculo global de 
todas as paredes de uma estrutura e, no caso mais simples de calcular, só uma parede de forma isolada 
do resto da estrutura, ainda que neste caso o processo de definição seja mais laborioso dada a necessidade 
de definir manualmente as cotas das lajes e as ações que a estrutura transmite à parede em estado de 
serviço. 

Vantagens da definição integrada das paredes e da estrutura 

O processo de trabalho recomendado quando se tem uma estrutura com paredes de contenção é a 

definição da estrutura, incluindo todas as lajes tanto abaixo da rasante como sobre a rasante,  bem como 
todas as suas ações, quer sejam sobre barras ou em lajes. Com este sistema ter-se-ão as seguintes 
vantagens: 

■ As lajes em contacto com as paredes são consideradas para o cálculo das fases de execução 
das paredes. Não é necessário definir a sua cota, espessura ou rigidez, uma vez que na fase 
de definição da parede de contenção estes dados são recuperados diretamente da laje. É 
possível vincular estes dados de forma que, ao modificarem-se as lajes e ao recalcular as 
paredes de contenção, os dados das lajes atualizam-se de forma automática. 

■ As ações que as lajes transmitirão à parede de contenção na fase de construção e em serviço, 
calculam-se de forma automática. 



 

■ As ações dos pilares na cabeça da parede de contenção consideram-se de forma automática 
para o cálculo da parede e da viga de coroamento. 

■ A definição do apoio ou união dos elementos da estrutura com a parede de contenção é 
automática. Caso se realizem dois modelos independentes, o da estrutura e o da parede, será 
necessário definir manualmente todos os apoios das lajes e barras abaixo da rasante. 

■ Nas lajes em contacto com as paredes de contenção, modifica-se automaticamente a posição 
das vigas de laje de bordo, já que a execução da laje realiza-se após ter sido construída a 
parede de contenção. 

■ A medição da parede de contenção obtém-se de forma detalhada com a medição dos restantes 
elementos da estrutura. 

■ Nas folhas de composição de desenhos podem introduzir-se os desenhos da armadura das 
paredes de contenção com os dos outros elementos  

■ Nas folhas de composição de desenhos em que se selecione a opção de desenhar os quadros 
de armaduras incluem-se num único quadro as armaduras de todos os elementos. 

Considerando o processo construtivo da parede de contenção, há que ter em conta que as paredes se 
construirão em primeiro lugar e, uma vez terminadas, realizar-se-á a construção das lajes, barras ou muros 
abaixo da rasante. Ainda que se definam elementos em contacto com a parede, o programa suporá sempre 
que a execução da parede se realiza antes de qualquer outro elemento e portanto, considera-se a parede 
de contenção exclusivamente travada pelas lajes, pelos elementos auxiliares de travamento (por exemplo 
estruturas metálicas reticuladas provisórias que travam paredes opostas, etc;) e pelas ancoragens. 

Relação entre as paredes e o resto da estrutura 

Ainda que com o programa seja possível o cálculo de uma parede de contenção de forma isolada, o habitual 
será que as paredes sejam mais um elemento da fundação de toda a estrutura. Será importante então 
entender o que supõe esta união das paredes de contenção com o resto da estrutura, tanto face ao cálculo 
da própria parede como face ao cálculo de esforços da estrutura. 

Devido à sua especial tipologia, as paredes de estacas prancha metálicas não costumam utilizar-se como 
elemento de apoio de outros elementos estruturais. Carecem inclusive de uma viga de coroamento. 
Portanto não será de aplicação o indicado neste apartado. 

Que implicações tem a estrutura no cálculo das paredes de 
contenção 

Os únicos elementos da estrutura que podem afetar o cálculo (e dimensionamento) das paredes de 
contenção são as lajes (aligeiradas, fungiformes ou maciças) que se vinculam à parede e os pilares ou 
paredes resistentes que nascem da viga de coroamento (será preciso ativar a opção específica de 
vinculação das ações no coroamento). 

Quando se vincula uma laje à parede de contenção como elemento de apoio, é necessário que exista uma 
barra ou viga de laje em comum, mesmo que não seja necessariamente horizontal. Para o cálculo da 
parede de contenção o programa obtém os seguintes dados: 

  

■ Cota a que se situa a laje. 

■ Espessura da laje. 



■ Rigidez axial por metro linear. Para esse efeito avalia-se a expressão E · A / L, sendo: 

E   o módulo de Young correspondente ao betão da laje. 

A   a área útil por metro de laje. Por exemplo, nas lajes aligeiradas de vigotas, só se considera a parte 
da laje superior (capa de compressão). 

L   a metade da distância ao bordo oposto da laje. 

■ Ações e momentos na fase de construção. Para a sua correta avaliação já deve estar calculada 
a estrutura. Obtêm-se como 70% da reação média (por metro) calculada ao longo da linha 
de interseção "laje – parede de contenção" correspondente às hipóteses do peso próprio e 
ação permanente. Como caso especial, quando a laje se situa no coroamento da parede de 
contenção, descontam-se as solicitações dos pilares que nascem na referida viga, uma vez 
que estas formam parte das ações do coroamento. 

■ Ações e momentos na fase de serviço. Semelhante às anteriores, porém calculadas como a 
envolvente das reações no estado limite último sem majorar. 

Só se calcularão automaticamente aqueles dados que tenham ativada a opção Dado vinculado na caixa de 
edição de lajes indicada na figura adjunta. 

Quando se criam ações vinculadas no coroamento, o seu valor obtém-se a partir das solicitações dos pilares 
e paredes resistentes que nascem da viga de coroamento. 

O resto dos elementos estruturais unidos à parede (lajes não vinculadas, vigas apoiadas na parede de 
contenção não pertencentes a uma laje vinculada, paredes resistentes unidas lateralmente à parede, …) 
não intervêm no cálculo e dimensionamento da parede de coroamento. 

Que implicações tem a existência de paredes para o cálculo da 
estrutura 

Coações ao deslizamento e rotação 

Em geral, desde o ponto de vista construtivo, pode-se garantir um encastramento de um pilar, de uma 
parede ou de uma laje na viga de coroamento de uma parede de contenção. No entanto, as lajes ou vigas 
unidas à parede por debaixo da viga de coroamento exigem uma etapa de escavação prévia, pelo que não 
é conveniente garantir um encastramento. Devido a essa situação: 

■ Por defeito, todos os nós, vigas de laje e bordos de paredes resistentes situados na viga de 
coroamento, consideram-se encastrados. Por defeito, todos os nós, vigas de laje e bordos de 
paredes resistentes situados em qualquer parte da parede que não seja a sua viga de 
coroamento, e no contacto com ela, consideram-se apoiados. 

■ Se o nó, viga de laje ou bordo de parede resistente tem algum tipo de coação exterior fixada 
pelo utilizador (apoio, encastramento ou mola), esta terá prioridade sobre o funcionamento 
por defeito antes mencionado. Desta forma pode-se considerar o tipo de coação "estrutura – 
parede de contenção" que se pretenda. 

Indeformabilidade de lajes em contacto com uma parede de contenção 

Como exceção, se nas opções de cálculo de esforços fixarmos a opção indeformabilidade de lajes 

horizontais no seu plano, não se considerará -pré-definido- coaccionado o deslocamento horizontal nem a 
rotação relativamente a um eixo vertical da laje, sendo substituído internamente pelo programa na fase 



 

de cálculo dessa coação por uma mola, de magnitude tal, que garanta um comportamento similar à opção 
ativada (indeformabilidade da laje no seu plano). O efeito que esta mola produz é o mesmo que se produz 
caso se introduza um encastramento perfeito em qualquer nó da laje e que impedirá o seu deslocamento 
horizontal; desta forma as lajes em contacto com as paredes de contenção não experimentam 
deslizamentos horizontais. 

Tipo de união das lajes com a parede de contenção 

As lajes fungiformes aligeiradas e lajes maciças em contacto com a viga de coroamento de uma parede de 
contenção considerar-se-ão encastradas, aparecendo momentos negativos no encastramento. Deverá 
de respeitar-se um detalhe construtivo na execução com amarração suficiente da armadura superior da 
laje na viga de coroamento. Caso se queira modificar esta opção por defeito pode-se utilizar a opção 
Restrições... para definir um apoio articulado, com o que se conseguirão diminuir os momentos negativos 
no apoio com a parede e aumentar os momentos positivos no vão. 

As lajes em contacto com uma parede de contenção em cotas inferiores à viga de coroamento considerar-
se-ão apoiadas, aparecendo pequenos momentos negativos na união. 

Elementos não permitidos 

Não se permitirá que existam pilares embutidos dentro das paredes de contenção, ainda que existam 
pilares que arranquem da viga de coroamento. 

Não se permite a existência de paredes resistentes no interior das paredes de contenção, porém permite-

se que arranquem da sua viga de coroamento. Também se permite que uma parede resistente tenha um 
lado lateral apoiado na parede de contenção, porém, nesse caso deve ter-se em conta que essa parede 
não intervém no cálculo da parede de contenção como elemento de travamento desta. 

Ações sobre as lajes 

Após o cálculo da parede de contenção obtém-se as ações que esta transmite aos elementos de apoio 
(lajes, elementos auxiliares de travamento e ancoragens). Caso pretenda, pode-se introduzir como ações 
nas lajes as ações que a parede de contenção lhes transmite para um cálculo da estrutura mais refinado. 
Nesse caso, não deve estar impedido o deslocamento horizontal na linha de união "parede contenção – 
laje". Em qualquer caso, estas ações costumam ser exclusivamente de compressão e de valor não muito 
grande, pelo que são quase sempre favoráveis (confinamento). Por esse mesmo motivo, não é costume 
serem consideradas, o que geralmente, ficará do lado da segurança. 

Vigas contidas na viga de coroamento das paredes de contenção 

Caso seja necessário que uma laje apoie sobre a viga de coroamento, será preciso definir uma viga de 
apoio coincidente com a viga de coroamento da parede de contenção. A esta viga ir-se-á atribuir uma 
seção retângular da série de betão de largura igual à espessura da parede e com a altura que se tenha 
definido na parede de contenção para a viga de coroamento. Não poderão existir vigas contidas nas vigas 
de coroamento que pertençam a conjuntos. 

Na realidade, estas vigas não serão necessárias introduzir excetuo quando exista uma laje unidirecional 
(vigotas aligeirada, cofragem perfilada, etc;) que apoie nelas. Em qualquer caso, a armadura da viga de 



coroamento calcula-se ao calcular a parede de contenção e visualiza-se ao visualizar a armadura da parede 
de contenção (independentemente de existirem ou não barras da estrutura na viga de coroamento). 

Vigas ou vigas de laje contidas nas paredes de contenção fora da viga de 
coroamento 

Como já foi mencionado, a construção de uma laje apoiada numa parede por debaixo da viga de 
coroamento, realiza-se após betonagem da parede de contenção e de uma (ou várias) etapa(s) de 

escavação de terras. Portanto, não se pode betonar conjuntamente a parede e a laje. Nesse caso, a viga 
ou viga de laje (que sempre deve existir no apoio de uma laje em uma parede de contenção) constrói-se 
encostada à parede de contenção e assim se desenham nas folhas de composição de desenhos. A 
armadura da laje amarra-se nesta viga, não penetrando em nenhum caso na parede de contenção. 

Podem definir-se diferentes tipos de união entre as lajes abaixo da rasante e a parede de contenção, com 
as funções: 

■ Geometria>Laje Aligeirada>Apoios... para lajes unidirecionais. 

■ Geometria>Laje Fung. Aligeiradas – Maciças>Restrições... para lajes fungiformes aligeiradas 
e lajes maciças. 

Dependendo do tipo de coação entre a laje e a parede de contenção (apoio, apoio sem deslizamento, 
encastramento, …), será necessário definir sempre um detalhe construtivo adequado que enlace a parede 
de contenção e esta viga (ou viga de laje). 

O programa não permite obter gráficos ou listagens de esforços destas vigas (ou vigas de laje). 

As vigas (ou vigas de laje) contidas na parede de contenção e fora da viga de coroamento só servem de 
'intermediárias' entre a laje e a parede de contenção, pelo que só se armam com uma quantia geométrica 
dupla da mínima marcada pela norma ou regulamento selecionado. 

Função Geometria>Paredes de Contenção>Introduzir... 

As funções do submenu Geometria>Muros de Cave-Contenção-Paredes permitirão operar tanto sobre 
muros de cave ou de contenção como sobre paredes de contenção. 

Selecionando a função Introduzir Parede de Contenção, clica-se em dois ou três pontos que definirão a 
parede de contenção. Caso se utilizem 2 pontos, estamos a definir a dimensão horizontal da parede de 
contenção calculada pela projeção horizontal da distância que une os 2 pontos. Caso se utilizem 3 pontos, 
definimos também a sua altura. 

Como determinar a extensão das paredes de contenção numa 
planta irregular? 

É necessário definir cada um dos tramos retos da parede de contenção que se vai construir. Para as 
paredes de contenção de betão, tenha em consideração que o módulo de construção tem umas dimensões 
habituais entre 2,50 m e 5,00 m, pelo que não é aconselhável definir paredes de contenção cuja 
dimensão horizontal seja menor que este valor mínimo. 



 

Como considerar a definição de uma parede de contenção se 
as lajes não são contínuas? 

Se as interseções entre a parede de contenção definida e as lajes da estrutura não são contínuas ao longo 
de toda a extensão horizontal, o programa perguntará ao utilizador se quer dividir a parede de contenção 
de forma a que, em cada uma das franjas verticais nas quais se divide, as interseções com as lajes da 
estrutura sejam constantes. 

Assistente de definição e modificação 

O assistente de definição de paredes de contenção possui os seguintes separadores: 

■ Janela de apresentação 

■ Dados geométricos gerais 

■ Terreno 

■ Lista de fases 

■ Uma janela por cada uma das fases que o utilizador defina 

■ Janela final 

Separador de apresentação 

Unicamente se apresenta uma imagem de apresentação. Os botões <Anterior e Seguinte> permitem 
mover-nos entre cada passo (separador) do assistente. O botão Cancelar interrompe a execução do 
assistente. 

Separador Dados geométricos gerais 

Este separador consta de duas zonas. À direita uma janela de representação gráfica, que se repetirá nos 
passos seguintes, e à esquerda uma zona para a definição das características gerais da parede de 
contenção: tipologia, constantes do material, dimensões da parede... 



 

Tramos 

Caso a parede de contenção tenha sido dividida pelo programa em vários tramos, representa-se o tramo 
em que nos encontramos Tramo 1 de x, onde x é o número total de tramos. As paredes de contenção são 
divididas em vários tramos quando não apresentam uma geometria constante dentro de cada tramo. 

Tipologia 

Pode-se selecionar entre as opções Parede de estacas, Paredes de betão (paredes contínuas) e Estacas 

Prancha Metálicas. 

Constantes do material 

Define-se o módulo de Young E, o coeficiente de Poisson v  e a densidade do material da parede de 
contenção. No caso de paredes de contenção de estacas e paredes de betão o valor das constantes por 
defeito são as do betão; no caso das estacas prancha metálicas o valor por defeito é o do aço. O botão 
Recalcular segundo o material e regulamento permite recalcular os valores de E e de v segundo os critérios 
e formulação da regulamentação selecionada. 



 

Função Capturar 

O botão Capturar>> permite selecionar uma parede de contenção já definida na estrutura, para copiar 
todos os seus valores para a nova parede de contenção. 

Dimensões 

Para paredes de estacas: Diâmetro da estaca, Separação entre eixos de estacas. 

Para paredes de betão: Espessura, Valor do módulo que define o valor do comprimento do tramo no qual 
se divide a construção de cada parede, por defeito igual a 250 cm. 

Para paredes de estacas prancha metálicas: Nesta tipologia de paredes define-se a seção tipo da parede, 
existindo a opção de selecionar um modelo do catálogo de perfis ARBED da ARCELOR ou uma associação 
de perfis simples. O botão Pesquisar... permite aceder às bases de dados da ARBED e de perfis. No Tricalc 
os ficheiros pertencentes à base de dados ARBED têm extensão .TR18. O valor do campo Espessura e as 
constantes do material são recuperados da base de dados. 

Cotas 
Em coordenadas gerais, é preciso definir 4 valores, 3 cotas e um comprimento que definem as 
dimensões da parede de contenção na vertical e a situação do terreno. 

Cota Superior é a cota da parte superior da parede de contenção. 

Cota da rasante é o valor da cota superior do terreno. 

Cota da escavação é o valor da cota da escavação do terreno (a realizar). 

Encastramento (cm) é o comprimento vertical medido desde a cota da escavação (e em que a parede 
penetra no terreno). 

Cada parede de contenção pode ter valores independentes de cotas, o que é aplicável a paredes de 
contenção construídas em terrenos em pendente. 

A altura e largura mínima de uma parede de contenção será de 100 cm. 

Janela de desenho 

Na janela de desenho do assistente poder-se-á modificar graficamente a cota de escavação e a cota 
superior da parede de contenção. 

Os ícones permitem as seguintes funções:  

 Redesenhar o conteúdo da janela 

 Auto centrado desenha todo o conteúdo da janela na máxima escala possível 

 Ativar Zoom +- com os botões esquerdo ou direito do rato 

 Ativar Seleção, cursor de seleção, para selecionar elementos na janela (estratos, ancoragens, ações...) 

 Valores da malha para definir o ponto origem e o valor do passo 

 Malha bloqueada para impedir movimentos com o cursor para fora dos pontos da malha 

O número do extremo inferior esquerdo da janela representa a cota geral em Yg onde se posiciona o cursor 
gráfico.  



Opção "Criar ações no coroamento vinculadas à estrutura" 

Esta opção permite considerar de forma automática as ações no coroamento da parede de contenção 
(ação vertical, ação horizontal e ação de momento), por metro de parede de contenção. Estas ações são 
provenientes do resto da estrutura, por exemplo da existência de pilares que nascem na parede de 
contenção. As ações calculam-se durante a fase de cálculo de esforços e são introduzidas por defeito na 
última fase, a fase de serviço, podendo ser editadas no separador desta fase, na opção Ações. 

É possível editar as ações no separador correspondente à fase de serviço, sendo necessário desvincular 
para posteriormente modificar e poder colocar um valor diferente do obtido automaticamente a partir da 
estrutura. O valor das ações é obtido na fase de cálculo de esforços, pelo que até esse momento mostrará 
o valor zero.  

Separador "Dados do Terreno" 

Nesta janela definem-se as características e estratos do terreno em contacto com a parede. É possível 
definir diferentes características de terreno para paredes de contenção da mesma estrutura. Quando um 
terreno está constituído por vários estratos, na janela de desenho deste separador pode modificar-se 
graficamente a cota que separa um estrato de outro e a cota do nível freático. 

 

Pressionando duplo clique na janela de desenho editar-se-á o terreno sobre o qual se encontra o cursor.  



 

Estratos do terreno 

Nesta janela representam-se os estratos do terreno a considerar: Cota Superior, Espessura e Tipo de 

Terreno. Por defeito, considera-se que existe um estrato desde a cota superior e de profundidade infinita. 
É possível as seguintes funções: 

■ Adicionar... Permite adicionar um novo estrato por debaixo do selecionado na caixa. Para esse 
efeito deve selecionar primeiro o estrato superior e, seguidamente, pressionar o botão 
Adicionar.... A cota superior do estrato a adicionar considera-se igual à cota inferior onde 

finaliza o estrato selecionado. Caso não se selecione nenhum estrato na caixa, ao pressionar 
Adicionar... o novo estrato insere-se como primeiro estrato a partir da cota superior do 
terreno. 

■ Editar. Permite modificar as propriedades de um estrato já definido. Caso se modifique a cota 
superior do estrato e/ou a sua espessura, o programa desloca para cima ou para baixo os 
estratos inferiores mantendo a sua espessura constante. 

■ Ao selecionar qualquer destes 2 botões, aparece a caixa de diálogo Editar Estrato, onde se 
pode selecionar o estrato da base de dados de terrenos através do botão Copiar de... (ver 
função Seções e dados>Bases de Terrenos...). As propriedades do estrato recuperadas da 
base geral de dados de terrenos podem ser editadas nesta caixa, modificando os valores só 

para o cálculo destas paredes de contenção; não se modificam os valores na base de terrenos 

■ Para cada estrato define-se a cota superior (onde começa) e a sua profundidade. 

 



 

Natureza 

Pode-se selecionar entre Terreno e Rocha. Quando se seleciona Rocha não se utilizam os parâmetros de 
resistência do terreno, assumindo-se que a rocha é suficientemente rígida e os deslocamentos a partir 
desse ponto serão zero. 

O significado de cada uma das propriedades do estrato pode consultar-se no "Capítulo 11 Seções, apartado 
Bases de Dados de Terrenos", no Manual de Instruções. 

Não se permitirá que a cota de escavação de uma parede de contenção esteja abaixo da cota superior de 
um estrato de rocha. Não se permitirão estratos intermédios de rocha, pelo que o estrato de rocha deve 
ser sempre o mais profundo. 

Nível freático 

Define-se a existência de nível freático, a sua cota e a densidade do fluído a considerar. 

Terreno no coroamento 

É possível definir um ângulo de inclinação do terreno no coroamento que é considerado no cálculo dos 
impulsos sobre a parede de contenção.  

Separador "Fases de execução" 

As fases poderão definir-se de forma manual ou de forma automática utilizando o assistente de criação de 
fases de que dispõe o programa. O programa criará sempre uma fase especial que colocará no final da 
lista de fases: a fase de serviço.   

Uma vez criadas todas as fases, surgem no assistente tantos separadores (passos) como fases, onde 
podem definir-se os dados de cada uma de forma independente. 

Aconselha-se como método de trabalho utilizar primeiro a função Geração automática de fases... ,para 
gerar todas as fases, e depois aceder a cada fase de forma individual caso se queiram realizar modificações. 



 

 

Definição manual de fases 

Pressionando o botão Adicionar..., aparece uma caixa de diálogo para a definição das fases: 

 

Além de um texto descritivo, que permitirá identificar a fase, definem-se os valores relativos à Cota de 

escavação no intardoz e a Cota de escavação no tardoz. Se na fase anterior já se chegou à cota prevista 
de escavação total do intardoz, não será possível modificar essa cota nesta nova fase. 



Cada fase criada manualmente insere-se na lista de fases na linha que nesse momento esteja selecionada. 
Se não existe nenhuma linha selecionada colocar-se-á no final das fases. 

Os textos descritivos das fases poderão ser definidos automaticamente pelo programa (em função das 
ações desenvolvidas durante a fase) ou fixados manualmente pelo utilizador. 

Pressionando duplo clique na janela de desenho poderão editar-se fases, ancoragens, lajes e ações.  

Na janela de desenho poderão modificar-se graficamente a cota de escavação das fases e as cotas de 
ancoragens, lajes e ações.  

Cada vez que se adicionam ou eliminam fases adicionam-se ou eliminam-se janelas no assistente pois para 

cada fase criar-se-á uma janela no assistente. 

Definição Automática de fases 

Selecionando a opção Geração automática de fases... é possível definir as fases de forma automática 
introduzindo as etapas de escavação, com ou sem contraventamentos (elementos auxiliares de travamento 
e ancoragens) e as etapas de construção das lajes. Com esta informação o programa criará 
automaticamente as fases necessárias para considerar o processo construtivo da parede de contenção.  

Ao utilizar o assistente de geração de fases perdem-se as fases que tiverem sido definidas previamente. 

Geração de fases: Etapas de escavação 

Definem-se as etapas de escavação e as ancoragens com o que se geram as fases. Pode utilizar-se o botão 

Adicionar..., ou utilizar a janela de desenho, que tem as seguintes capacidades: 

BOTÃO PRIMÁRIO (ESQUERDO) 

Pode selecionar-se graficamente a cota intermédia de escavação e a cota na qual se situam os elementos 
auxiliares de travamento/ancoragens, subindo ou baixando a sua cota de colocação. Pressionando duplo - 
clique sobre as ancoragens e os elementos auxiliares de travamento poderão editar-se as ancoragens ou 
elementos auxiliares de travamento já definidos. 

BOTÃO SECUNDÁRIO (DIREITO) 

Aparece um menu contextual com a função Adicionar..., que permite adicionar uma etapa intermédia de 
escavação, ancoragem ou elemento auxiliar de travamento, na cota na qual se tenha clicado com o botão 
secundário do rato (ver cota representada no canto inferior esquerdo da janela). 



 

 

Em cada etapa intermédia de escavação definem-se os seguintes dados: 

 

■ Tipo de apoio, que pode ser um elemento auxiliar de travamento, ancoragem ou nenhum. 



■ Assistente para o cálculo da rigidez axial de elementos auxiliares de travamento e ancoragens. 
Os elementos auxiliares de travamento e ancoragens introduzem-se na parede através de uma 
mola com uma determinada constante de rigidez. Para o cálculo do valor da rigidez, no caso 
do elemento auxiliar de travamento, pode introduzir-se o seu valor diretamente no campo 
Rigidez axial, ou pode utilizar-se o assistente para realizar o cálculo.  

Para elementos auxiliares de travamento, pode-se selecionar um perfil da base de perfis ou pode-se 
introduzir diretamente a área transversal da seção. O cálculo da rigidez faz-se através da expressão 
habitual k=E·A/L, sendo: 

A  a área da seção,  

E  o módulo de Young do elemento auxiliar de travamento 

L  o seu comprimento. 

 
Para ancoragens. Existe uma base de dados de modelos de arames e cordões, armazenada no ficheiro 
ANCLAPC.TR dentro da pasta Bases de dados do programa, na qual se podem selecionar as ancoragens a 
utilizar.  

 



 

Atendendo à definição do Art.32.1 da EHE tem-se: 

■ Fio: segundo a EHE Art.32.1 é um "...produto de seção maciça, procedente de um estiramento 
em frio que normalmente se fornece em rolo". 

■ Cordão: podem ser de 2, 3 ou 7 fios. Segundo a EHE Art.32.1 "cordão de 2 ou 3 fios é um 
conjunto formado por dois ou três fios de igual diâmetro nominal d, todos eles enrolados 
helicoidalmente, com o mesmo passo e o mesmo sentido de torsão, sobre um eixo ideal 
comum (ver UNE 36094:97)". "Cordão de 7 fios é um conjunto formado por seis fios de igual 
diâmetro d, enrolados helicoidalmente, com igual passo e no mesmo sentido de torsão, ao 

redor de um arame central reto cujo diâmetro estará compreendido entre 1,02d e 1,05d (ver 
UNE 36094:97)".  

■ Cabo: conjunto de cordões, especificando-se no programa o número de cordões por cabo a 
colocar. 

■ fmáx, carga unitária máxima de rotura. Para a definição do limite elástico, introduz-se um 
fator a aplicar sobre a carga máxima de rotura fmáx, de valor por defeito 0,9. 

■ Área da seção cm2 da ancoragem selecionada (A). 

■ E, módulo de Young da ancoragem. 

■ Comprimento da ancoragem. 

Com estes dados calcula-se a sua rigidez com a expressão k=E·A/L. 

  

Importante 

 
O programa não realiza a comprovação das ancoragens e elementos auxiliares de 
travamento; é necessário verificar que os esforços resultantes nestes elementos 
auxiliares (ver Listagem de Paredes de Contenção) são resistidos. 

  

Outros valores da definição de uma etapa de escavação: 

■ Cota de escavação, valor da cota de escavação correspondente à etapa de escavação que se 
está a definir. Uma etapa de escavação que inclua elemento de apoio (ancoragem ou elemento 
auxiliar de travamento), irá gerar duas fases: a primeira a de escavação do terreno até à cota 
definida nesta opção, e a segunda a colocação do elemento de apoio (ancoragem ou elemento 
auxiliar de travamento). 

■ Cota de ancoragem ou do elemento auxiliar de travamento 

■ Rigidez axial, que poderá introduzir-se manualmente ou utilizando os assistentes para 
elementos auxiliares de travamento e ancoragens. 

■ Comprimento do elemento auxiliar de travamento, no caso de utilizar este tipo de 
travamento. 

■ Opção Permitir trações (só para o caso de elementos auxiliares de travamento). A ativação 
desta opção dependerá do tipo de união entre o elemento auxiliar de travamento e a parede 
de contenção. Caso se execute uma união que possa suportar trações, esta opção deverá  
estar ativada. Por defeito está desativada. 

■ Valores E e at –coeficiente de dilatação térmica (só para o caso de elementos auxiliares de 
travamento), utilizados no caso de existirem ações de temperatura. 

■ Ângulo de ancoragem (graus), relativamente à horizontal. 



■ Ação de tensão inicial (kN), no caso da ancoragem ser ativa introduz-se a sua ação de tensão. 

■ Ação de plastificação (kN), para permitir que se considere a plastificação da ancoragem. É 
recomendável que numa primeira aproximação de cálculo da parede de contenção esta opção 
esteja desativada. Uma vez corretamente dimensionada a ancoragem a partir dos resultados 
da análise, pode-se ativar esta opção num cálculo final para considerar as características reais 
da ancoragem que se vai construir. O valor da carga de plastificação inicializa-se 
automaticamente pelo valor do limite elástico.  

■ Os campos Fase de execução e Fase de eliminação utilizam-se fora do assistente, quando as 

fases já estão criadas, para modificar as fases de execução e/ou eliminação da ancoragem ou 
elemento auxiliar de travamento. Caso a ancoragem ou elemento auxiliar de travamento seja 
retirada numa fase distinta da última (a fase de serviço), entender-se-á que a ancoragem ou 
elemento auxiliar de travamento é provisório. Caso contrário, entender-se-á que é 
permanente. Esta diferença é importante nas ancoragens, porque as normativas como a 
espanhola CTE DB SE-C fixam um coeficiente de segurança do efeito das ações sobre as 
ancoragens diferente para ambos casos. 

Geração de fases: Etapas da construção de Lajes  

Neste separador definem-se as lajes que afetam a parede de contenção na sua fase de construção. É 
possível definir os dados de cada laje de forma manual, definindo a sua cota, altura, ações, rigidez..., ou 
então utilizar os dados já definidos na estrutura, que é o processo mais automático. 

Caso se eliminem lajes da estrutura às quais estão vinculados os cálculos de alguma parede de contenção, 

o programa perguntará se pretende eliminar a laje do cálculo da parede de contenção ou se a pretende 
desvincular. 

A opção Construção Inversa só será possível de ativar se não existirem elementos auxiliares de travamento 
nem ancoragens definidas pelas lajes. Deve escolher-se quando se vai utilizar este sistema construtivo, 
em que as lajes se executam de cima para baixo consoante se vai escavando o terreno. 

Na janela de desenho poderá modificar graficamente a cota das lajes, sempre que essa cota não esteja 
vinculada a nenhuma laje da estrutura. 



 

 

■ Adicionar.... Esta função acede a uma caixa de diálogo com os dados das lajes a definir. É 
necessário definir a cota da laje (cota da face superior), a sua espessura e a sua rigidez axial 
por metro linear. Estes valores podem definir-se diretamente, utilizando um assistente de 
ajuda (se a laje não está vinculada a uma laje da estrutura) ou obter esses dados desde a laje 
da estrutura à qual se vincula. 



 

■ Permitir trações, esta opção é similar à existente na definição de elementos auxiliares de 
travamento. Caso esteja ativada considera-se que a união "laje - parede contenção" pode 
resistir a trações. 

■ Fase de construção da laje. No assistente de definição de fases esta opção está desativada. 
Posteriormente à criação de todas as fases, esta opção pode utilizar-se para mudar de fase 
uma laje já definida. 

No assistente de ajuda de lajes, define-se: 

■ Tipo de laje: Maciça, Unidirecional (aligeirada de vigotas, cofragem perfilada, etc;) ou 
Fungiforme Aligeirada. Esta opção utiliza-se para a função Procurar... que permite selecionar 
entre as fichas de lajes unidirecionais ou fungiformes aligeiradas, a Série e o Nome. 

■ Espessura e Área da seção por ml, recuperam-se de forma automática a partir da ficha de laje 
selecionada. No caso do tipo Maciça, são introduzidos pelo utilizador. O valor da espessura 
serve para determinar com exatidão a cota onde se situa a mola representativa dessa laje, a 
metade do valor da espessura da laje. 

■ Módulo de Young E. 

■ Comprimento da laje (cm). Para a determinação da rigidez que a laje aporta à parede de 
contenção, neste campo define-se o comprimento perpendicular à parede de contenção a 

considerar na fórmula k=E·A/L. No caso da laje realizar o travamento de 2 paredes que se 
encontram frente a frente, o valor deste comprimento será a metade da distância que separa 
as 2 paredes de contenção. 



 

 

Visualização das fases 

Uma vez definidas todas as fases, quer seja de forma manual ou automática com o assistente, podem 
verificar-se graficamente as definições realizadas selecionando cada fase na janela Fases de construção 

da parede de contenção. Caso não exista nenhuma fase selecionada representa-se o terreno. Selecionando 
sobre cada uma das fases podem observar-se as ancoragens, elementos auxiliares de travamento e lajes 
definidas até ao momento: 

  



  

  

Separador de cada fase  

Uma vez definidas todas as fases cria-se um separador independente para cada uma, podendo editar-se 
de forma individualizada as ações, ancoragens e lajes. 

Pressionando duplo clique na janela de desenho poderão editar-se as fases, ancoragens, lajes e ações. 
A opção Mostrar unicamente os dados de cada fase permite visualizar as ancoragens e elementos auxiliares 
de travamento, lajes e ações desta fase (ou de todas), dados que se representarão graficamente e na 

janela de texto. 

Na janela de texto podem selecionar-se, adicionar-se ou editar-se as ancoragens e elementos auxiliares 
de travamento, as lajes e ações definidas. 

Na janela de desenho poderão modificar-se graficamente a cota de escavação das fases e as cotas das 
ancoragens, lajes e ações. 

A lista de ancoragens, lajes e ações poderá ordenar-se pressionando sobre cada um dos títulos da lista. 



 

Operações para cada fase definida 

Adicionar e editar ancoragens ou elementos auxiliares de travamento 

Poderão adicionar-se e editar-se manualmente as ancoragens e elementos auxiliares de travamento desde 
o separador de cada fase. Para as ancoragens e elementos auxiliares de travamento adicionados 
manualmente devem definir-se também as fases de escavação necessárias. O assistente de criação de 
fases encarrega-se de criar uma fase de escavação com cada ancoragem, porém na criação manual é 

necessário que seja o utilizador a realizar essa tarefa. 

Adicionar e editar ações 

Manualmente podem-se adicionar ações dos seguintes tipos: 

■ Ação Retângular 

 

Define-se com o seu valor, a distância a da face ao tardoz da parede de contenção e as suas duas 
dimensões l1 e l2. O plano de aplicação da carga pode ser Em superfície, a cota superior do terreno 
ou uma cota Á cota especificada. 

No campo Fase de entrada da ação define-se a fase na qual se deve considerar a ação, aparecendo 
uma lista desdobrável com as fases definidas nesse momento. 

■ Ação Superficial 

É uma ação distribuída uniformemente numa superfície. 



 

Define-se o seu valor, a sua cota e a fase de entrada em ação. 

■ Ação Linear 

 

Define-se a distância ou separação à face do tardoz da parede de contenção, o seu valor em Kn/ml e 
a fase de entrada em ação. 

■ Carga Vertical, Horizontal e Momento Fletor no Coroamento 

Define-se o seu valor por unidade de comprimento da parede e a fase de entrada em carga. 



 

 

 

 



Adicionar e editar lajes 

As lajes poderão adicionar-se de duas formas: manualmente e automaticamente. O programa, na forma 
automática, procura a interseção entre a parede de contenção e as lajes da estrutura. Os dados das lajes 
introduzidos a partir das lajes da estrutura poderão ficar vinculados ou não. Quando a laje está vinculada 
a informação utilizada para calcular a parede de contenção não é introduzida pelo utilizador de forma 
direta, sendo o programa que a calcula a partir dos dados da laje da estrutura. Cada um dos dados da laje 
poderá desvincular-se de forma individual.  

Adicionar as lajes da estrutura 

A opção Adicionar lajes da estrutura... permite considerar as lajes já definidas na estrutura na fase atual 
e nas seguintes a partir das que se adicionem. 

 

Nos casos das lajes importadas da estrutura, a função Editar... mostra a seguinte informação: 

 

Observa-se que os valores Cota, Espessura, Rigidez axial, Ações, Momentos... são dados que estão 
vinculados à laje da estrutura, ou seja, são dados que o programa obtém automaticamente da estrutura, 



 

e portanto os seus valores não são editáveis (as células aparecem desativadas em cinza). Se pretender 
modificar estes valores, deverá desativar o check à sua esquerda, alterando-se o campo para editável.  

Separador Dados Identificação e Viga de coroamento 

No último separador do assistente define-se: 

■ Nome da parede de contenção, constituído por até 8 caracteres alfanuméricos, que serve de 
identificação em desenhos e listagens. 

■ Altura da viga de coroamento. A largura da viga de coroamento é sempre igual à espessura 
da parede de contenção contínua ou do diâmetro das estacas no caso de paredes de estacas. 
As paredes de estacas prancha não possuem viga de coroamento, pelo que não se solicita 
este dado. 

Ao pressionar o botão Finalizar realizam-se as seguintes verificações geométricas definidas no apartado 
Geometria: verificação de paredes de contenção. 

 

Funções do menu Geometria >...Paredes 

Existe um conjunto de funções de aplicação sobre paredes de contenção já definidas. Para selecionar uma 
parede de contenção, é necessário selecionar com o rato qualquer dos lados horizontais ou verticais da 
parede de contenção. 



Geometria: Função Modificar parede de contenção 

Seleciona-se uma parede de contenção já existente. Exibe-se no ecrã o assistente de definição e 
modificação de paredes de contenção, podendo-se aceder a cada um dos seus dados. 

Geometria: Função Girar parede de contenção 

Permite mudar de lado o tardoz e o intradós em paredes de contenção. Da mesma forma que nos muros 
de cave, aqui o tardoz desenhar-se-á com linha mais grossa. 

Geometria: Função Inverter direção 

Permite modificar a origem e a direção horizontal da construção dos módulos, estacas ou estacas prancha 
da parede de contenção. Utiliza-se para posicionar o desenho dos módulos das paredes de contenção de 
betão nos desenhos. 

Geometria: Verificação de paredes de contenção 

Ao criar uma parede de contenção e ao verificar a sua geometria realizam-se diferentes comprovações 
relativas a: 

■ Tamanho da parede de contenção. 

■ Coerência entre as cotas inferior e superior da parede de contenção e as cotas de escavação 
das fases, as cotas das ancoragens, elementos auxiliares de travamento, ações e lajes. 

■ Coerência entre as cotas das ancoragens, elementos auxiliares de travamento e lajes e suas 
fases de execução. 

■ Existência de lajes definidas na estrutura e não consideradas no cálculo da parede de 
contenção. 

■ Existência de lajes aos quais está vinculado o cálculo da parede de contenção. 

Nenhum dos erros de definição das paredes de contenção impedem o cálculo de esforços, e portanto na 
verificação de geometria todas as mensagens são consideradas como advertências. 

Dos seguintes erros, alguns impedem o cálculo da parede de contenção a que pertencem (Er) e outros 
são advertências que não impedem o cálculo da mesma (Adv). 

Quando uma parede de contenção tiver erros de geometria e como consequência desses mesmos erros 
não se possa calcular, na listagem de erros de cálculo indicar-se-á que a parede de contenção tem erros 

de geometria. 

Mensagem  Dimensões não válidas. (Er) 

Descrição  Esta mensagem exibe-se quando a altura e/ou a largura da parede de contenção é menor 
que 1 metro. 

Mensagem Separação entre estacas não válida. (Er) 

Descrição Pode-se cumprir a relação em que a separação entre estacas será maior ou igual que a 
espessura da parede e menor ou igual que 3 vezes a espessura da parede de contenção. 

Mensagem Comprimento com módulo não válido. (Er) 



 

Descrição Deve-se cumprir a condição em que o comprimento do módulo em paredes de betão será 
maior que 2 vezes a espessura da parede de contenção. 

Mensagem Advertência: Não se consideram as ações no coroamento procedentes da estrutura. (Adv) 

Descrição Aparece esta mensagem em modo de advertência sempre que a opção correspondente 
esteja desativada e a estrutura e paredes de contenção tenha outros elementos. 

Mensagem Tipo de terreno indefinido. (Er) 

Descrição Não se definiu o tipo de terreno. 

Mensagem Estrato não válido. Estrato intermédio de rocha (Er) 

Descrição Não se permitem estratos intermédios de rocha. Caso se defina um estrato de rocha 
necessariamente será o estrato inferior. 

Mensagem Cota de escavação não válida. Não é possível escavar em estratos de rocha. (Er) 

Descrição Definiu-se algum estrato de rocha, pelo que a cota de escavação da parede necessariamente 
estará acima dele. 

Mensagem O ângulo do talude é maior que o ângulo de atrito interno do terreno.  (Er) 

Descrição O ângulo talude não pode ser superior ao ângulo de atrito interno do terreno do primeiro 
estrato. 

Mensagem Erro ao ler os dados da laje vinculada (Er) 

Descrição Por alguma modificação na estrutura, posterior à definição da parede, a laje vinculada já 
não existe. 

Mensagem Cota não válida. (Er) 

Descrição A cota em que se encontra definida uma laje está por cima da cota superior da parede de 
contenção ou por debaixo da cota de escavação da mesma. Caso se tenha definido a cota 
de escavação igual à cota da laje, recordamos que no Tricalc a cota da laje é medido na sua 
face superior; deverá portanto definir-se a cota de escavação como pelo menos até à face 
inferior da laje. 

Mensagem Cota de ancoragem não válida. (Er) 

Descrição A cota a que colocou a ancoragem ou elemento auxiliar de travamento está acima da cota 
superior da parede de contenção ou abaixo da cota de escavação da mesma. 

Mensagem Fases não definidas. (Er) 

Descrição A parede de contenção não tem nenhuma fase definida. 

Mensagem Cota de fase não válida. (Er) 

Descrição A cota de escavação para uma fase, no intradós ou no tardoz, está acima da cota superior 
da parede de contenção ou abaixo da cota de escavação. 

Mensagem Cota da laje ou ancoragem incompatível com a cota de escavação da fase. (Er) 

Descrição A cota à qual se pretende construir uma laje ou colocar uma ancoragem ou elemento auxiliar 
de travamento está abaixo da cota até a qual se escavou na fase em que se pretende 
introduzir a laje, ancoragem ou elemento auxiliar de travamento. 

Mensagem Em nenhuma fase é alcançada a cota de escavação. (Er) 

Descrição Em nenhuma das fases definidas é alcançada a cota de escavação definida para a parede 
de contenção. 

Mensagem Cota da rasante não válida. (Er) 



Descrição A cota de escavação está acima da cota superior da parede de contenção ou abaixo da cota 
de escavação. 

Mensagem Seção não encontrada. (Er) 

Descrição Para paredes de estacas prancha, não é encontrada a série ou o perfil atribuído à parede. 

Mensagem Laje não considerada no calculo da parede de contenção. (Adv) 

Descrição Encontra-se uma laje em contacto com a parede de contenção e que não foi tida em conta 
para o cálculo da mesma. Deve voltar ao assistente para considerar a laje no processo 
construtivo; ainda que possam existir casos em que não interessa que uma determinada laje 

atue como apoio da parede. Em todo o caso, o detalhe construtivo do enlace parede 
contenção – laje deve corresponder ao tipo de enlace considerado no calculo. 

Mensagem Apoios demasiado próximos (laje(s), ancoragem(ns) ou elemento auxiliar de 
travamento(s)) (Er) 

Descrição Não se permite que dois apoios, quer sejam duas lajes, duas ancoragens ou dois elementos 
auxiliares de travamento, ou um de cada tipo, coincidam numa fase a menos de 20 cm de 
diferença entre as suas cotas respetivas. 

Mensagem Definição do tardoz incongruente com a posição da laje. (Adv) 

Descrição Comprova-se se as lajes da estrutura situadas no lado do tardoz da parede de contenção, 
estão acima da cota de escavação do tardoz. 

Importação - Exportação das paredes de contenção para o 
modelo Allplan 

No ficheiro de intercâmbio com o programa Allplan, para as paredes de contenção, não se armazenarão 
nem os terrenos, nem as fases, nem as ancoragens, nem as lajes, nem as constantes do material, nem as 
ações. Ao exportar uma parede para o formato de intercâmbio estes dados perdem-se. 

Seções e Dados 

Base de dados de terrenos 

A função Seções e dados>Terrenos... permite a gestão dos diferentes tipos de terrenos que serão utilizados 
pelo programa para o cálculo das paredes de contenção. O nome do ficheiro é TERRENOS.TR e  instala-se 
na pasta C:\TricalcXX\Bases de dados, onde XX representa a versão (por exemplo 64 para a versão Tricalc 

6.4). 

Os nomes dos terrenos contidos no ficheiro que se fornece com o programa não podem ser modificados 
pelo utilizador. Só podem ser modificados os nomes dos terrenos introduzidos pelo utilizador. Para mais 
informação remetemos para o capítulo específico do manual. 

Perfis de estacas prancha 

Inclui-se no programa a possibilidade de realizar as paredes de contenção por meio de estacas prancha 
metálicas. Incluem-se os perfis das séries Z e U procedentes do catálogo profilARBED da ARCELOR. 
Também existe a possibilidade de usar outros perfis metálicos e de madeira, que já existem no . 



 

As duas peças do catálogo profilARBED incluídas são: 

   

Os perfis foram agrupados nas seguintes séries: AZ, AU, PU, L e JSP e guardam-se nos ficheiros de 
extensão TR18. 

Calculo das paredes de contenção 

O processo de calculo de uma parede requer a resolução de diferentes fases de construção ou execução 
das mesmas. Para resolver uma fase é necessário resolver primeiro a fase anterior. 

A função Calculo>Paredes de Contenção>Calcular Todas... e a função Calculo>Paredes de 

Contenção>Calcular Desenho... permitem calcular respectivamente todas as paredes definidas na 
estrutura ou só as contidas no desenho selecionado. 

Ao iniciar o processo de calculo das paredes, verifica-se a estrutura para saber se estão calculados os 
esforços (função Calculo>Esforços>Calcular). 

Caso os esforços da estrutura estejam calculados, no calculo da parede obtém-se as ações 
vinculadas, a  partir das lajes, e as ações no coroamento. As ações vinculadas a partir da estrutura obtém-
se das reações produzidas nesses vínculos considerando as ações sobre a parede da seguinte forma: 

■ As ações permanentes e do peso próprio das lajes, consideram-se na fase construtiva. 

■ A envolvente das combinações do Estado Limite Último - E.L.U., com coeficientes de 
majoração iguais à unidade, das lajes, na fase de serviço. 

■ A envolvente das combinações do E.L.U., com coeficientes de majoração igual à unidade, dos 
pilares e diagonais no coroamento, na fase indicada na parede de contenção. 

Caso os esforços da estrutura não estejam calculados, aparece uma mensagem de advertência. 

Caso pressionemos Sim, o programa continua a execução do cálculo das paredes de contenção sem ter 
em conta as ações provenientes da estrutura. Portanto, as ações sobre a parede de contenção que se 
tenham definido como vinculadas à estrutura, não se considerarão no calculo da parede de contenção. 
Recomenda-se a utilização desta opção somente nos casos em que o utilizador esteja completamente 
seguro das consequências do cálculo que vai realizar, uma vez que é muito provável que ao não considerar 
à totalidade das ações sobre a parede de contenção, os cálculos desta NÃO serão corretos. 

Pressionando Não cancela-se o cálculo, devendo-se proceder previamente ao calculo de esforços da 
estrutura, para posteriormente regressar ao cálculo das paredes de contenção. 



Calculo de esforços de cada parede de contenção 

Bases gerais 

O cálculo dos deslocamentos e rotações consiste na resolução do sistema de equações K·d = F. Como 
hipótese de cálculo considera-se cada parede apoiada horizontalmente numa série de apoios fictícios, que 
simulam a influência tanto do terreno como das ancoragens, elementos auxiliares de travamento e lajes 
que venham a intervir em cada uma das fases de construção da parede de contenção. 

 

 

Modelo de cálculo com apoios elásticos em cada ponto de apoio da parede de contenção 

Todos os cálculos da parede de contenção realizam-se por metro de comprimento em planta da mesma, 
o que é tido em conta para o cálculo de inércias, coeficientes de balastro, forças atuantes, etc. 

Para o comportamento do terreno utiliza-se um modelo elasto - plástico cujos ramos serão lineares para 
simplificar os cálculos, ainda que as pendentes para os impulsos ativo e passivo sejam diferentes. Os 
coeficientes de balastro ativo e passivo, bem como as características do terreno são estabelecidas pelo 
utilizador na definição dos terrenos em contacto com a parede de contenção. 

 

Os coeficientes de impulso ao repouso Ko, impulso ativo Ka e de impulso passivo Kp calculam-se em função 
das características do terreno, de acordo com as seguinte fórmulas: 
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'ph = 'p·cos() 

'pv = 'p·sen() 

vOO K  ·=
 

'Oh = 'O 

'Ov = 'O·tan(i) 

sendo 

σ’v Tensão efetiva vertical, de valor ©’·z (ou  ©’·z caso existam vários estratos) 

©’ Peso específico efetivo do terreno (densidade aparente acima do nível freático ou densidade 
submersa abaixo dele) 

z Altura do ponto considerado relativamente à rasante do terreno na sua acometida ao muro 

Ka Coeficiente de impulso ativo 

Kp Coeficiente de impulso passivo 

Ko Coeficiente de impulso em repouso. A fórmula empregue corresponde à recolhida pelo USACE 
(1989). Também existe uma referência a esta fórmula no Guide to Retaining Walls, del 

Geotechnical Engeneering Office de Hong Kong (capítulo 6) (Ver bibliografia). 

¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. Ângulo de atrito interno 

δ Ângulo de atrito entre o muro e o terreno ou preenchimento 

i Inclinação do talude no tardoz relativamente à horizontal 

σa Impulso ativo. ('ah = parte horizontal; 'av = parte vertical) 

σp Impulso passivo. ('ph = parte horizontal; 'pv = parte vertical) 

Roc Razão da sobre consolidação: Quociente entre a pressão efetiva de sobre consolidação (máxima 
pressão efetiva que foi suportada num solo ao longo da sua história geológica) e a pressão efetiva 
atual. A fórmula não é válida para Roc > 25. No Tricalc, considera-se sempre de valor 1,00. 



Recorre-se a um processo iterativo para chegar à situação de equilíbrio em cada fase, segundo um critério 
de convergência fixado que se define mais adiante. Dentro de cada fase considera-se que os pontos do 
terreno movem-se dentro do mesmo diagrama de impulsos, porém para passar de uma fase para outra 
tem-se em conta o processo de descarga nesse diagrama. Os resultados de cada fase guardam-se para 
serem utilizados na fase seguinte. 

 

Caminhos de carga – descarga (0 🡪 1 🡪 2 🡪 3 y 0 🡪 1' 🡪 2' 🡪 3') para a lei de deslocamento – impulso 

 

 

Caminhos de descarga – carga (0 🡪 1 🡪 2 🡪 3) para lei de deslocamento – impulso 

Considera-se que, caso exista algum estrato de rocha, estará o mais profundo possível e a profundidade 
de escavação não pode exceder a desse estrato. 

Discretização da parede de contenção 

A parede de contenção modela-se como uma viga continua apoiada sobre apoios elásticos, dividida em 
troços de 10 cm com o que proporciona uma exatidão suficiente na totalidade dos casos estudados. Além 
desses pontos, existirão igualmente pontos em cotas obrigatórias, por serem pontos nos quais são 
necessários dados ao longo do processo, como por exemplo a posição das lajes, dos elementos auxiliares 
de travamento e ancoragens. Em qualquer caso a distância entre cotas será igual ou inferior a 10 cm. O 
apoio nas lajes considera-se a uma cota igual a metade da espessura da laje. 

O critério de sinais utilizado nas listagens é o dos deslocamentos positivos no sentido tardós-intardós,  de 
acordo com o seguinte esquema: 



 

 

Critério de sinais utilizado em deslocamentos 

Cálculo dos impulsos 

Uma vez calculadas as cotas ou pontos de cálculo, calculam-se os impulsos verticais que existam em cada 
uma das cotas, bem como os deslocamentos que marcam os limites entre os estados ativo e passivo para 
cada cota. Calculam-se separadamente os impulsos no tardoz e no intardós. Os impulsos verticais serão 

constantes dentro de uma mesma fase, diferentemente dos horizontais, que serão modificados ao longo 
das iterações, utilizando o diagrama de impulsos já comentado anteriormente. 

Há que considerar que alguns pontos podem ser de mudança de estrato, com o que para igualdade de 
tensão vertical, existem diferentes tensões horizontais ao variar Ko, Ka e Kp. À tensão horizontal devida 
ao terreno, adiciona-se o impulso devido ao nível freático. No intradós, o nível freático considera-se sempre 
ao nível da escavação ou por debaixo dela, ainda que no tardoz o nível freático esteja a uma cota mais 
elevada. Também se incluem as tensões horizontais devidas às sobrecargas, que se consideram existentes 
só no tardoz.  

Para calcular estas últimas tensões podem-se selecionar, na caixa de opções de cálculo de paredes de 
contenção, ou ainda as fórmulas existentes no ‘Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SE-C), ou então 
as fórmulas de Boussinesq-Terzaghi. Os resultados obtidos utilizando umas ou outras fórmulas são 
diferentes; a opção por defeito é "fórmulas de Boussinesq-Terzaghi". As fórmulas de cada opção são as 
seguintes: 

■ Fórmulas de CTE-DB-SE-C: Para o cálculo dos impulsos horizontais que provocam as 

sobrecargas, tem-se em conta as fórmulas que se expõem no apartado 6.2.7 do DB SE-C.  

Para ações lineares: 



 
 

Para ações em banda e retângulares: 

 
 

e para ações superficiais considera-se um aumento do peso das terras igual à sobrecarga atuante. 

■ Fórmulas de BOUSSINESQ-TERZAGHI 

Ação em banda: 



 

 

)2cos(
2




−= sen
q

pq
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Ação pontual: 
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Não se considera o efeito da distribuição em planta das ações retângulares. Caso existam intercalados 
terrenos coesivos e não coesivos, e se escolhem as fórmulas de cálculo do CTE, ter-se-á em conta a 
fórmula correspondente a cada estrato. 

Processo iterativo de cálculo 

Realiza-se para cada fase de execução um processo iterativo que se conclui ao conseguir entre uma 
iteração e a seguinte uma diferença entre os movimentos dos pontos suficientemente pequena. O critério 
de convergência é que entre duas iterações, a media da soma das diferenças de deslocamento seja inferior 
a 0,001 cm. 



 

 

Enlace entre distintas fases 

Para enlaçar uma fase com a seguinte é necessário recordar o ponto no qual finalizou a fase anterior. Uma 
vez obtidos os deslocamentos δfin de uma fase em todas as cotas que intervêm no cálculo, para cada ponto 
calcula-se uma tensão do terreno σfin a partir do gráfico dessa fase. 

Para o cálculo do gráfico impulso-deformação da fase seguinte, considera-se tanto a alteração do valor do 
impulso passivo, ativo e em repouso (por exemplo, porque se escavou em maior profundidade), como a 

posição em que se terminou na fase anterior. 

Elementos auxiliares de travamento 

Para considerar os elementos auxiliares de travamento utiliza-se um processo semelhante ao considerado 
para o terreno. Tem de se  ter em conta a fase na qual se coloca o elemento auxiliar de travamento. Se 
numa mesma fase se coloca um elemento auxiliar de travamento e se escava, primeiro considera-se que 
se coloca o elemento auxiliar de travamento e seguidamente escava-se. Caso a parede de contenção se 
desloque para o intardós mais que no princípio dessa fase de colocação (ou seja, no final da fase anterior 
à colocação), a parede de contenção apoiar-se-á no elemento auxiliar de travamento. Caso se desloque 
no sentido do tardoz, dependerá sempre da possibilidade do elemento auxiliar de travamento admitir 
trações ou não (opção que se escolhe na sua definição), para que o elemento auxiliar de travamento 
receba tensões de tração ou simplesmente se separe da parede de contenção. 

Para o cálculo do efeito dos elementos auxiliares de travamento também se tem em conta as alterações 

térmica que podem suceder. Estabelecer-se-á as condições de cálculo para todas as fases. Considera-se 
que a força que tenha de se adicionar neste caso é: 

KTLF =   

onde 

 coeficiente de dilatação do aço (por defeito 1,17 · 10-5 ºC-1), que se fixa nos dados do elemento 

auxiliar de travamento. 

L comprimento do elemento auxiliar de travamento. 

ΔT Incremento de temperatura. 

K Rigidez  pontual. 



Ancoragens 

As ancoragens podem ser ativas caso se lhes aplique uma tensão inicial, ou passivas sem tensão; além 
disso, há que considerar se existe ou não ação de plastificação do tirante. Os tirantes não admitem 
compressões. 

Por exemplo, caso se considere a hipótese com ação de plastificação resulta um gráfico tensão – 
deformação desta forma: 

 

onde 

Fp Força de plastificação 

Ft Força de tensionamento 

F0 Força à Origem (nulo) 

F0
’ Força na origem no caso em que tenha existido plastificação 

δi Ponto a partir do qual o cabo distende 

δi
’ Igual que ao anterior, porém para o caso em que tenha existido plastificação 

δt Deslocamento no momento do tensionamento 

δmax Máximo deslocamento que o cabo teve ao longo da sua história tensional 

δp Mínimo deslocamento do cabo a partir do qual começa a primeira plastificação 

Lajes 

O tratamento das lajes é análogo ao dos elementos auxiliares de travamento, com a salvaguarda de que 
aqui se pode incluir o transverso (transmitido à parede de contenção como axial), e o momento 
transmitidos pela laje à parede de contenção, tanto na fase de construção como na fase de serviço. O 
critério de sinais que se segue é a de momentos negativos caso a face superior da laje esteja tracionada: 



 

 

Ações no coroamento 

Contempla-se também a possibilidade de se aplicarem ações no coroamento da parede de contenção. 
Pode existir ação horizontal, vertical e momento. Aplicam-se como ações nodais no extremo superior da 
parede de contenção. O critério de sinais utilizado é o mesmo e os seus valores virão dados por metro de 
largura de parede de contenção. 

Cálculo do círculo de deslizamento 

O objetivo deste cálculo é conseguir o fator de segurança mínimo que existirá para garantir a estabilidade 
global do conjunto frente a uma rotura circular do solo que abarque a parede de contenção. Só se calcula 
nas fases em que não existe nenhuma laje. 

Utiliza-se o método de Bishop modificado, que considera o terreno dividido em faixas e equaciona um 
equilíbrio de momentos. Considera-se como simplificação adicional, que as ações verticais entre faixas 
contiguas anulam-se. O fator de segurança é dado por: 
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Para cada parede de contenção pode obter-se o fator de segurança em cada fase no gráfico de paredes 
de contenção e na listagem de paredes de contenção. 

A divisão em faixas realiza-se como indicado na figura: 



 

A fórmula a que se chega é a seguinte: 







+

+
−++

=

R

Md
Wsen

R

Meq

m

ubQWcb

FS

i

i



tan)(

, onde 
)

tantan
1(cos

FS
m ii


 +=

; 

sendo: 

W Peso da fatia. Caso parte da fatia esteja abaixo do nível freático ter-se-á em conta o seu peso 

submerso 

Q Sobrecarga atuante na fatia 

b Largura da fatia 

c Coesão 

u Sobrepressão de poros, considerada de valor nulo (a pressão da água é hidrostática) 

 Ângulo descrito na figura 

R Raio do círculo 

Md Restantes momentos derrubantes 

FS Fator de segurança 

Há que ter em conta os seguintes pontos: 

■ Dado que a expressão FS está contida de forma implícita na fórmula é necessário resolver por 
aproximações. Considera-se que se chegou à solução quando a diferença entre um passo e o 

anterior for menor que 0,001. 

■ O ponto P é a origem de coordenadas relativamente ao qual se indicarão as coordenadas do 
centro do círculo. Esse centro sempre deverá estar acima do ponto de interseção do círculo 
com o ponto de corte com o tardoz. 

■ Os círculos que não impliquem desnível de terreno não serão considerados. 

■ Não se consideram os círculos que atravessam um estrato de rocha. 

■ Os círculos de deslizamento não cortarão a parede de contenção, uma vez que não seria 
possível a continuidade da forma de rotura devido à maior rigidez da parede de contenção. 

■ É necessário ser prudente com os valores que assume α, caso assuma valores negativos 
elevados, a simplificação que se utiliza relativa às ações entre as franjas contiguas deixa de 



 

ter validade. Para ter em consideração esse aspeto só se considera para o cálculo as faixas 
que cumpram: 
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Realiza-se uma avaliação de possíveis centros de modo iterativo numa zona de largura 4H, conforme a 
figura, na qual H é a altura da escavação: 

 
 

São considerados os elementos auxiliares de travamento no equilíbrio total. Os tirantes consideram-se 
abarcados completamente pelo círculo que se calcula, uma vez que é a hipótese mais desfavorável. Na 
prática, o bolbo dos tirantes deverá estar fora do círculo. 

Nas fases em que existem lajes não se calcula o círculo de deslizamento por se considerar que o conjunto 
tem rigidez suficiente para não falhar desta forma. 

Cálculo sísmico 

Para o cálculo sísmico toma-se como base a fase anterior finalizada sem sismo e realiza-se uma nova 
subfase em que se tomam em com ta os coeficientes sísmicos que correspondam. O que se reflete nos 
resultados é a influência de um movimento sísmico em uma determinada fase (inclusive em pleno processo 
de execução da parede). 



 

 

Os mencionados coeficientes são aplicados para majorar as tensões existentes no tardoz. Os dados de 
tensões e deslocamentos finais para realizar o cálculo recolhem-se da correspondente matriz de resultados 
do cálculo sem temperatura/sem sismo ou então com temperatura/sem sismo. Existe uma exceção no 
cálculo no que refere à norma chilena, que em lugar de considerar uma majoração por um coeficiente, o 
que faz é adicionar um determinado valor ao que já existe. 

Também se têm em conta os movimentos sísmicos no calculo do círculo de deslizamento. O calculo realiza-
se de forma pseudo - estática, que consiste em considerar um impulso horizontal derrubante, que será 
igual ao coeficiente sísmico correspondente multiplicado pelo peso da fatia que se considere. Da mesma 
forma que no caso anterior, existe a exceção da norma chilena, porém aqui resolvido de forma diferente. 
Assim, considera-se um coeficiente de majoração fictício, resultado da seguinte operação: 

factSis = (T1 + T2)/T1 

onde 

T1 Resultante das tensões do tardoz 

T2 Resultante das tensões que teríamos que adicionar com a Norma chilena 

Com o fator resultante, calculam-se todas as faixas como no caso das restantes normas e regulamentos. 

Cálculo de 2ª ordem 

O programa inclui um cálculo de segunda ordem real da parede de contenção. Pode-se considerar, de 
forma opcional, que nas sucessivas iterações dentro do cálculo de uma fase, se incluam os efeitos dos 
axiais em cada elemento de discretização da parede. Calcula-se o momento que se irá gerar devido à 
diferença de movimentos entre o extremo superior do elemento e a parte inferior, e adicionam-se ao vetor 
de forças nodais as forças horizontais que provocariam um momento da mesma magnitude que o 
provocado pela excentricidade dos axiais. O processo realiza-se num único buckle de iterações. 



 

 

Par de forças equivalente 

Conforme se pode observar na figura superior, as forças a adicionar em cada extremo de cada elemento 
são representadas por F e o seu valor é: 
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Cálculo da armadura de paredes de contenção contínuas de 
betão 

Estas paredes de contenção são constituídas por módulos betonados e armados de forma independente, 
com juntas macho-fêmea para garantir uma maior estanquicidade e um certo comportamento conjunto no 
plano horizontal. 

Cada módulo comporta-se estruturalmente como um pilar submetido à flexão no plano perpendicular à 
parede de contenção e, de forma opcional, também a um axial (ou seja, à flexo - compressão). Portanto, 
caso a opção de calculo Dimensionar só à flexão simples estiver ativada, o axial que possa existir não será 
tido em conta para a armadura da parede. O axial de compressão costuma possuir efeito favorável 
(proporciona uma menor armadura e uma menor fissuração) pelo que alguns autores sugerem, por 
segurança, não o ter em conta para o dimensionamento (armadura) da parede de contenção. Além do 
referido, parte do axial que é suportado pela parede de contenção transmite-se ao terreno por atrito lateral. 

O programa supõe sempre que a junta macho-fêmea é de forma semi - circular, pelo que, para efeitos 

resistentes, só se terá em consideração o betão e o aço situado na zona raiada da figura seguinte: 

 

Armadura Longitudinal 

 calcula a armadura longitudinal da parede com base nos esforços calculados em todas e cada uma 

das fases (construtivas e de serviço) da parede de contenção. Caso existam elementos auxiliares de 
travamento e se tenha definido nas opções um incremento / decremento da temperatura a ter em 
consideração, consideram-se os esforços considerados para ambos os casos de alteração de temperatura. 
Mesmo assim, se nas opções de ações do programa se ativou a consideração da ação sísmica, ter-se-ão 

       



também em conta os esforços com ou sem sismo. Não se utiliza a envolvente de esforços de todas as 
fases, casos de temperatura e sismo, porque para seções flexo - comprimidas, esta situação não estaria 
do lado da segurança. 

Para os estados limite últimos, estes esforços majoram-se de acordo com as opções fixadas pelo utilizador, 
tendo em conta que as situações sísmicas têm o seu próprio coeficiente de segurança. 

A armadura longitudinal (vertical) está formada por uma armadura base (contínua em toda a altura da 
parede) mais, se for necessário, reforços. O utilizador pode fixar que percentagem da área de aço 
necessária deve ser coberta pela armadura base. Desta forma podem-se chegar a soluções de armadura 

que vão desde só armadura base (com mais kilos de aço, mas com processo construtivo mais facilitado) 
até armadura base mínima e maior número de reforços (que implica uma maior economia de aço). 

A consideração da armadura comprimida na resistência da seção é opcional. Normalmente não deve ser 
considerada, pois não conta com a armadura transversal (estribos) que a unam à armadura tracionada 
necessária por norma para assim evitar a sua possível encurvadura. 

A armadura de reforços, para se conseguir uma execução mais simples, coloca-se de forma a que exista 
um ou dois varões de reforço em todas e cada uma das aberturas da armadura base. Ou seja, se a 
armadura base está formada por N  varões verticais, poderão existir (N – 1)  ou 2·(N – 1)  varões de 
reforço numa seção. 

A comprovação da fissuração é opcional. Caso se realize a comprovação, é opcional se pretendemos que 
o programa aumente a armadura longitudinal até que a comprovação da fissuração seja satisfatória. 

Em qualquer caso cumprem-se as disposições da norma selecionada referentes a quantias mínimas e 
máximas bem como distâncias mínimas e máximas. 

Armadura secundária 

A armadura secundária é horizontal e está formada por estribos que rodeiam toda a seção. Além de cumprir 
com a quantia mínima correspondente à armadura horizontal de muros, esta armadura terá uma quantia 
não menor que 20% da quantia da armadura base vertical de tardos e intradós. 

Outras armaduras 

O programa também coloca e dimensiona as seguintes armaduras auxiliares, que não contribuem para a 
resistência da parede de contenção porém são necessárias por razões construtivas: 

■ Armadura vertical das laterais da parede, constituída por varões de diâmetro igual ao menor 
da armadura base vertical de tardoz e intradós separados pela separação máxima permitida 
pela parede de contenção. 

■ Rigidificadores horizontais e verticais, cuja missão é garantir a correta posição da armadura 
resistente durante a sua colocação e posterior betonagem da parede de contenção. 

Comprovação ao transverso 

Por razões construtivas, não se podem colocar estribos ou cercos que unam o tardoz e o intradós da parede 
de contenção a uma distância tal que permita considerá-los para a resistência ao transverso da seção. 
Para esse efeito, o transverso deve ser resistido exclusivamente pelo betão. 



 

Nas normas e regulamentos, como a EHE de Espanha, nas quais a resistência ao transverso do betão vem 
em função, entre outros fatores, da armadura vertical de tração, o programa aumentará esta última caso 
seja necessário. 

Os máximos transversos da parede de contenção produzem-se geralmente na posição dos elementos de 
apoio (elementos auxiliares de travamento, ancoragens e lajes). Estes, tratam-se como os apoios das vigas 
de betão: comprova-se que o transverso produzido na face do apoio (que coincide com o seu valor máximo) 
não esgota as bielas comprimidas de betão, e comprova-se que o transverso produzido a partir de uma 
determinada distância do apoio (uma altura útil no caso da norma espanhola EHE) não esgota a seção por 

tração na alma. 

Cálculo da armadura de paredes de estacas 

O dimensionamento da armadura das estacas realiza-se de forma similar à das paredes contínuas de betão, 
excetuo nos seguintes aspetos: 

■ A armadura resistente é constante em toda a altura da estaca: não existem reforços nas zonas 
limitadas da estaca. 

■ A armadura transversal (formada por estribos circulares fechados ou armadura helicoidal 
continua) cumpre os requisitos da norma para poder ser considerada a efeitos de comprovação 
ao transverso e para impedir a encurvadura local dos varões longitudinais comprimidos, pelo 
que neste caso,  considera sempre a armadura longitudinal comprimida para avaliar a 

resistência da parede de contenção. 

Recordamos que as estacas betonadas in-situ que formam parte de um elemento de fundação de um pilar, 

trabalham fundamentalmente ao axial com pouca flexão, pelo que é habitual que a sua armadura não 
cubra todo o comprimento da estaca (o Código Técnico da Edificação - CTE DB-SE-C de Espanha, exige 
simplesmente que a armadura alcance uma profundidade não menor que 6 metros nem menor que 9 
diâmetros). No entanto, as estacas que formam uma parede de contenção trabalham fundamentalmente 
à flexão, com momentos e transversos elevados incluindo na zona mais inferior da estaca, pelo que é 
imprescindível que a armadura calculada alcance a totalidade da estaca. 

Comprovação de paredes de estacas prancha metálicas 

Estas paredes são formadas por uma série de elementos que se cravam no terreno por golpeamento e 
que se unem aos elementos já cravados por algum mecanismo (junta macho-fêmea, por exemplo) que 
garanta uma certa estanquicidade. Os elementos que formam a parede de contenção podem selecionar-
se da base de dados 'ProfilARBED' ou a partir de qualquer perfil da base de dados do programa. 

O programa   comprova a resistência das estacas prancha de aço estrutural que se definam. Caso 

se crie uma parede de estacas prancha com um perfil que não seja de aço (de madeira, por exemplo), não 
se realizará nenhuma comprovação sobre a sua resistência, ainda que o resultado dos deslocamentos e 
esforços seja perfeitamente válido. 

Os esforços de dimensionamento obtêm-se multiplicando os seus valores característicos por um coeficiente 
de majoração definido nas opções, que pode ser diferente para as situações permanentes ou transitórias 
e para as situações sísmicas. 

A comprovação realiza-se do mesmo modo que para uma viga, diagonal ou um pilar de aço, de acordo 
com a norma selecionada (CTE DB SE-A, por exemplo), ainda que com as seguintes salvaguardas: 



■ O que para barras são combinações de ações, para estacas prancha são as distintas fases 
construtivas, a consideração ou não de alterações de temperatura en elementos auxiliares de 
travamento e a consideração ou não das ações sísmicas. 

■ Como no caso das paredes de contenção contínuas de betão ou de estacas, só se analisa a 
flexão no plano perpendicular à parede de contenção. 

■ É opcional a consideração do esforço axial. Ao contrário das paredes de contenção contínuas 
de betão ou de estacas, o axial de compressão não costuma ser favorável para o 
dimensionamento das estacas prancha, pelo que considerá-lo no cálculo estará do lado da 

segurança. 

■ Não se considera a flexão lateral, dado que a própria parede de contenção impede a flexão 
no seu plano. 

■ Não se comprova a esbelteza nem se realiza a comprovação à encurvadura. No seu lugar, a 
instabilidade lateral estuda-se através de uma análise de segunda ordem, caso assim se 
indique nas opções. Este método, presente em quase todas as normas e regulamentos de 
estruturas de aço (incluindo o CTE DB SE-A e o Eurocódigo 3), é mais exato e quase o único 
possível de utilizar neste tipo de elementos, onde não é fácil fixar um critério para determinar 
o comprimento de encurvadura, por exemplo. 

■ A encurvadura da alma por transverso é sempre verificada: não é opcional como nas vigas. 
Também não se permite a utilização de rigidificadores da alma, que são impossíveis de colocar 
numa parede de contenção. 

O programa não comprova possíveis problemas locais próprios das paredes de estacas prancha. Um 
exemplo é o problema de 'punçoamento' e a excentricidade originada pela colocação de ancoragens como 

as indicadas na seguinte figura: 

  

Utilizam-se perfis em "U" da base de dados profilARBED, sendo importante, para garantir a resistência ao 
transverso e flexão, que as peças do intradós e tardoz estando solidariamente unidas de forma a que se 
impeça o seu deslizamento relativo ao longo da junta mediante um conector ('crimping') a distâncias 
regulares, tal como especifique o fabricante. 

Opções de cálculo 

A função Cálculo>Paredes de contenção>Opções... permite fixar as opções de cálculo para todas as 
paredes de contenção 



 

Opções Gerais 

 

Alterações de Temperatura nos elementos auxiliares de travamento 

Pode fixar-se um valor em graus centígrados (ºC) de incremento (valor positivo) e de decremento (valor 
negativo) da temperatura que afeta o cálculo dos elementos auxiliares de travamento. Caso se considerem 
incrementos ou decrementos produz-se uma dilatação do elemento auxiliar de travamento e por 
conseguinte uma compressão ou tração da parede de contenção. 

Impulso de sobrecargas não superficiais 

Permite-se a seleção de 2 tipos de fórmulas para o cálculo do impulso de ações pontuais sobre a parede 
de contenção. A formulação utilizada em cada opção está no apartado "Cálculo de impulsos" deste capítulo. 
As opções são CTE-DB-SE-C e Método de Bussinesq e Terzaghi. 

Cálculo de 2º ordem 

A ativação desta verificação permite realizar um cálculo da parede de contenção de 2ª ordem real, segundo 
as hipóteses do apartado "Cálculo de 2ª ordem" deste capítulo. 

Dimensionar só à flexão simples 

Esta opção permite não ter em conta o esforço axial vertical na parede para o calculo da armadura de 
paredes de contenção de betão e estacas, e na comprovação das estacas prancha metálicas. Por defeito 
está desativado realizando-se a comprovação à flexo - compressão. Remete-se para a parte de conceitos 
para ampliar os casos nos que há que ativar esta opção. 



Esta opção não interfere com o Cálculo de 2º ordem: para o cálculo de deslocamentos e esforços da parede 
de contenção de 2º ordem tem-se sempre em consideração o axial existente, ainda que posteriormente 
não se considere este mesmo axial para a armadura ou comprovação estrutural da própria parede quando 
se ative a função Dimensionar só à flexão simples. 

Comprovar o equilíbrio global. Círculo de deslizamento 

Realiza-se a comprovação do Círculo de deslizamento conforme mencionado no apartado correspondente 

neste capítulo. 

Definição de diferentes níveis freáticos no intradós e trados em paredes 
de contenção 

É possível definir a cota do nível freático de forma independente no intradós e trados das paredes de 
contenção. Em qualquer caso, este nível freático não pode superar a cota de escavação (do trados ou do 
intradós, consoante o caso) para cada uma das fases construtivas da parede. 

Nos gráficos de resultados das paredes de contenção, adicionou-se a possibilidade de obter o impulso 
hidrostático aplicado à parede. 

Opções Coeficientes de Segurança 

Neste separador fixam-se os valores dos diferentes coeficientes em duas situações: Permanentes ou 
transitórias, e em extraordinárias - sísmicas. Os valores por defeito são os indicados na Norma espanhola 
CTE DB-SE-C. 

 

■ Afundamento (transmissão de ações verticais), estes coeficientes são utilizados para a 
comprovação em que as ações verticais que descem pela parede de contenção não afundam 
a parede de contenção no terreno, na sua parte inferior. 



 

■ Equilíbrio global (círculo de deslizamento péssimo), estes coeficientes utilizam-se para fixar 
o critério de validação da relação entre momentos estabilizantes e destabilizantes no cálculo 
do círculo de deslizamento. 

■ Elemento estrutural (paredes de betão armado e de estacas), estes coeficientes majoram os 
esforços para obter a armadura das paredes de contenção de betão e estacas, incluindo a 
viga de coroamento.  

■ Elemento estrutural (estacas prancha e elementos de travamento de aço), estes coeficientes 
majoram os esforços para obter a comprovação das paredes de estacas prancha. Afetam 

igualmente, ao majorar, o esforço de cálculo do elemento de travamento na listagem da 
parede de contenção. 

■ Elemento estrutural (ancoragens permanentes), estes coeficientes majoram os esforços da 
ancoragem permanente que aparece na listagem de paredes de contenção. 

■ Elemento estrutural (ancoragens provisórias), estes coeficientes têm a mesma finalidade dos 
anteriores, porém aplicados às ancoragens provisórias. 

■ Impulso passivo (mobilizado relativamente ao total), estes coeficientes afetam a relação 
entre o impulso mobilizado passivo e o impulso passivo teórico, devendo-se cumprir que o 
impulso mobilizado passivo não pode superar este coeficiente multiplicado pelo impulso 
passivo teórico o máximo. 

Opções Comuns de Armaduras 

Neste separador fixam-se as opções comuns para o dimensionamento (armadura) das paredes de 

contenção, de betão.,. e de estacas. 

 

Fissuração  

Pode-se ativar ou desativar a comprovação da fissuração das paredes de contenção. No caso de solicitar 
a comprovação da fissuração, fixa-se o valor da largura máxima da fissura. A opção Aumentar armadura 

se não verifica permite que o programa tente que a largura da fissura máxima se reduza até o valor 



especificado aumentando a armadura. A comprovação da fissuração dá como resultado maiores quantias 
de armaduras. Não se realiza a comprovação da fissuração na viga de coroamento. 

Comprimento máximo dos varões (cm) 

Este valor de comprimento utiliza-se para desenhar as armaduras verticais das paredes resistentes, e de 
emenda para não exceder este limite de comprimento. 

Tamanho máximo do inerte (mm) 

Opção relativa à granulometria do material utilizado na betonagem das paredes de contenção. 

Opções Parede de betão 

Neste separador incluem-se opções para a armadura das paredes de contenção de betão. 

No grupo Armadura principal localizam-se as opções que afetam a armadura principal ou de montagem 
das paredes de contenção Ø Mínimo e Ø Máximo, são os diâmetros mínimo e máximo que terão as 
seguintes armaduras longitudinais. 

Afast. mínimo(cm)  Afast.máximo(cm), são os valores dos afastamentos entre as armaduras. 

Módulo(cm), é o valor do passo de aumento do afastamento entre armaduras longitudinais. 

Recobrimento (mm), valor do recobrimento das armaduras verticais a considerar no cálculo. 

No grupo de opções % da armadura necessária, fixam-se as percentagens de áreas de armadura no tardoz 
e no intradós que será resistido pela armadura principal. Valores baixos destas percentagens originam 
armaduras com menos armadura principal (de montagem) e com mais reforços, aproveitando melhor a 
área de aço colocada. Valores altos destas percentagens, dão valores mais altos de armadura de montagem 
com menos reforços. Esta opção deve ser utilizada para modificar a relação de quantias entre armadura 
principal e reforços e otimizar a armadura. A comprovação da fissuração obriga a aumentar a armadura.  

 



 

Considerar a armadura comprimida. Esta opção permite considerar ou não a armadura vertical 
comprimida. Ver a parte de hipóteses de cálculo da armadura deste capítulo. 

Opções Paredes de estacas 

As opções existentes para paredes de estacas são: 

 

No grupo Armadura Principal: 

Ø Mínimo e Ø Máximo  são os diâmetros mínimo e máximo que terão as armaduras das estacas. 

Nº máx. de varões  é o máximo número de varões a utilizar em cada estaca circular. 

Recobrimento (mm)  valor do recobrimento das armaduras a considerar no cálculo. 

No grupo Estribos: 

Ø Mínimo e Ø Máximo  são os diâmetros mínimo e máximo que terão os estribos das estacas. 

Afast. mínimo(cm)  é o valor do afastamento mínimo entre as armaduras. 

Módulo(cm) é o passo do valor do afastamento entre armaduras longitudinais. 

Opções Viga de coroamento 

As opções existentes para as vigas de coroamento das paredes resistentes estão incluídas neste separador. 
O seu significado é o mesmo anteriormente comentado no apartado Parede Contenção de Betão. As vigas 
de coroamento só têm armadura principal ou de montagem, sem reforços. 



 

Armadura da viga de coroamento 

A viga de coroamento tem a mesma largura que a parede e a sua altura e armadura serão as necessárias 
para resistir aos esforços aos quais esteja submetida bem como os devidos a razões construtivas. 

Em todo o caso, a armadura da viga cumprirá todos os requisitos de qualquer viga que indique a norma 
ou regulamentação de betão armado selecionada, tais como afastamentos mínimos e máximos, quantias 
mínimas e máximas, etc. 

As vigas de atado servem para enlaçar os painéis de betão ou as estacas que conformam a parede de 
contenção, alojando no seu interior as armaduras salientes desses painéis e estacas. No seu interior 
também se alojam as esperas necessárias para os pilares que nasçam da parede de contenção. Portanto 
a sua altura será não menor que o necessário para ancorar, por prolongamento reto à compressão, a 
armadura vertical da parede. 

A armadura desta viga deve resistir às ações verticais e horizontais que a solicitem. O programa calcula 
ambas as situações por separado, somando as armaduras necessárias em cada caso. 

Ações verticais a considerar 

Como critério de falha, avalia-se a possibilidade de que falhe um de cada dois módulos ou estacas da 
parede de contenção e, que no centro do vão resultante, se situe (caso exista) o suporte que maior axial 
vertical transmita à parede de contenção. Dado que não se pode prever que módulo ou estaca falhará, a 
armadura resultante será continua ao longo de toda a viga de coroamento. 

Ou seja, estuda-se uma viga bi - encastrada com a seguinte luz L: 

■ No caso de paredes de contenção contínuas de betão, L = Lm + t; sendo Lm  o comprimento 
de um módulo de parede de contenção e t  a espessura da mesma. 

■ No caso de paredes de estacas, L = 2 · s; sendo s  o afastamento entre eixos de estacas. 

Essa viga será solicitada por uma ação contínua q  e uma ação vertical P, de valor: a ação continua q será 
a soma das ações verticais no coroamento (definidas na parede de contenção) não vinculadas à estrutura. 



 

A ação vertical P será o axial vertical máximo transmitido pelos pilares que nasçam da parede de contenção, 
sempre que existam ações verticais no coroamento vinculadas à parede de contenção. 

Para o cálculo do momento de dimensionamento, o programa assume uma plastificação de 15%, 
relativamente aos momentos de encastramento perfeito. Este momento toma-se como o momento de 
dimensionamento tanto a momentos positivos como negativos, resultando a viga com a mesma armadura 
superior e inferior.  

Para o cálculo do transverso de dimensionamento, tem-se em conta que o transverso calculado no eixo do 
apoio utiliza-se para comprovar o esgotamento por compressão obliqua da alma, enquanto que o 

transverso calculado a uma determinada distância da face de apoio (uma altura útil, no caso da norma 
espanhola EHE, por exemplo) utiliza-se para o dimensionamento da armadura transversal e para 
comprovar o esgotamento do betão por tração na alma. 

Ações horizontais a considerar 

A viga de coroamento costuma utilizar-se também para aí colocar estruturas auxiliares de travamento ou 
ancoragens, quer sejam provisórias ou permanentes. Caso existam ancoragens ou estruturas auxiliares de 
travamento aí definidas, o programa estuda a viga como uma viga contínua apoiada nas estruturas 
auxiliares de travamento ou ancoragens e submetida a uma ação contínua horizontal que equilibre a 
máxima ação em projeção horizontal à que se submeta as ancoragens ou as estruturas auxiliares de 
travamento ao longo das fases construtivas ou de serviço da parede de contenção. 

Logicamente, caso se confie a esta viga a transmissão da ação de ancoragens e estruturas auxiliares de 
travamento a todos os elementos da parede de contenção (módulos ou estacas), deverá betonar-se 

completamente com antecedência suficiente à data de entrada em carga das referidas ancoragens e 
estruturas auxiliares de travamento. 

Por simplificação, o programa dimensiona esta armadura como contínua ao longo de toda a viga, e de 
igual valor em ambas as faces. 

Funções do menu de Cálculo referentes a paredes de 
contenção 

Aparece um novo submenu Cálculo>Paredes de contenção com as seguintes funções: 

■ Novas funções Calcular Todas e Calcular Plano, com funcionamento equivalente ao das 
funções do mesmo nome do submenu Calculo>Paredes Resistentes. 

Gráfico de Erros, Listagem de Erros e Ver Erros 

Funções com funcionamento idêntico ao das funções equivalentes de outros módulos do programa. 



Saídas de Resultados 

Listagens 

A função Resultados>Listagens>Listagem de paredes de contenção, permite obter toda a informação 
necessária para justificar o cálculo de cada parede de contenção. A informação pode filtrar-se em diferentes 
grupos de dados 

 

Dados gerais 

Mostram-se os dados gerais da parede de contenção: materiais, geometria... Exemplo: 

PLANO UD5-EJ9. PAREDE DE CONTENÇÃO 5_9_A 

DADOS GERAIS 
Tipologia: Parede de betão 

Densidade do material (t/m3)                        2,55 

Módulo de Young (kg/cm2)                             278005,9 

Coeficiente de Poisson                               0,1500 

Espessura (cm)                                       100 

Comprimento do módulo de betão (cm)                 500 

Cota superior                                       0 

Cota da rasante                                   0 

Cota de escavação                                  -2000 

Encastramento (cm)                                  1560 

Altura da viga de coroamento (cm)                   60 

Número de módulos                                   0,0 



 

Estratos do Terreno 

Mostram-se os dados dos estratos definidos para o cálculo da parede de contenção. Exemplo: 

TERRENO 
Considera-se a existência de nível freático. 

Cota do nível freático                                           -800 

Densidade da água (t/m3)                                          1,00 

Ângulo de inclinação do terreno (graus)                           20 

 

ESTRATOS DO TERRENO 

Estrato 1. Areia Semidensa. Terreno 

Estrato 2. Areia argilosa. Terreno 
Estrato 1   Estrato 2 

Cota superior (cm)                                                         0        -800 

Cota inferior (cm)                                                      -800 

Densidade seca (t/m3)                                                    1,48        1,78 

Densidade aparente (t/m3)                                                1,60        1,60 

Densidade submergida (t/m3)                                              1,10        0,90 

Coesão aparente (t/m2)                                                   0,00        0,30 

Resistência à compressão simples (t/m2)                                1121,65     1529,52 

Ângulo de atrito interno (graus)                                        24,00       28,00 

Ângulo de atrito terreno-fundação (graus)                                5,00        5,50 

Coeficiente de atrito fundação-terreno                                   0,09        0,10 

Coeficiente de balastro vertical placa 30x30 (kg/cm3)                    6,12        4,59 

Coeficiente de balastro horizontal, impulso ativo (kg/cm3)              5,00        5,00 

Coeficiente de balastro horizontal, impulso passivo (kg/cm3)             5,00        5,00 

Gradiente de K com a profundidade (Kg/cm3 / m)                           0,00        0,00 

Ações 

Mostram-se as ações definidas no tardoz da parede de contenção. Os tipos podem ser retângular, linear, 
superficial, pontual... Exemplo: 
 

AÇÕES No TARDÓS                                                    

  Tipo          Valor         Situação Distância(cm) Largura(cm) Comprimento(cm) Fase de entrada en 

carga 

 Superficial    1000 Kg/m²    Em superfície                              Fase 11. Fase de serviço 

Ancoragens 

Dados referentes às ancoragens definidos nas etapas de escavação. Exemplo: 

ANCORAGENS                                                                                          
Cota da ancoragem                                             0        -142        -344        -546         

Rigidez axial (Kg/cm)                                 1,00e+005   1,00e+005   1,00e+005   1,00e+005    

Afastamento (cm)                                            100         100         100         100          

Ângulo da ancoragem (graus)                                   0           0           0           0            

Ação de tensão inicial (Kg)                               0,00        0,00        0,00        0,00         

Fase de execução                                    Fase 1      Fase 1      Fase 2      Fase 3       

Fases 

Dados referentes a cada fase com o seu texto descritivo. 

  FASES                                                                     



 Fase 1. Escavação no intradós até à cota -200.  

 Colocação de ancoragem na cota 0. Colocação de ancoragem na cota -142 

 Fase 2. Escavação no intradós até à cota -400. Colocação de ancoragem na cota -344 

 Fase 3. Escavação no intradós até à cota -600. Colocação de ancoragem na cota -546 

 Fase 4. Escavação no intradós até à cota -800. Colocação de ancoragem na cota -748 

 Fase 5. Escavação no intradós até à cota -1000. Colocação de ancoragem na cota -947 

 Fase 6. Escavação no intradós até à cota -1200. Colocação de ancoragem na cota -1142 

 Fase 7. Escavação no intradós até à cota -1400. Colocação de ancoragem na cota -1350 

 Fase 8. Escavação no intradós até à cota -1600. Colocação de ancoragem na cota -1546 

 Fase 9. Escavação no intradós até à cota -1800. Colocação de ancoragem na cota -1748 

 Fase 10. Escavação no intradós até à cota -2000. Colocação de ancoragem na cota –1950 

 Fase 11. Fase de serviço 

Armaduras 

Incluem-se as armaduras em cada módulo da parede de contenção de betão e em cada parede de estacas. 
Descreve-se a armadura base, os reforços, as armaduras nos extremos do módulo, os rigidificadores 
verticais e horizontais e os valores da fissura máxima no tardoz e intradós. Também se inclui a armadura 
da viga de coroamento, constituída por uma armadura longitudinal constante. 

ARMADURAS POR MÓDULO                                                        
Armadura base vertical no intradós            ø25s10 (1200; 1200; 1200; 514+66P) L. Emenda = 188 

Armadura base vertical no tardoz             ø25s10 (1200; 1200; 1200; 514+66P) L. Emenda = 188 

Reforço vertical no intradós                ø25s10 (1200; 1078) L. Emenda = 188. Distância ao 

coroamento 990 

Reforço vertical no tardoz                  ø25s10 (930). Distância ao coroamento 960 

Armadura vertical no extremo convexo         5ø25 (1200; 1200; 1200; 514+66P) L. Emenda = 188 

Armadura vertical no extremo côncavo         5ø25 (1200; 1200; 1200; 514+66P) L. Emenda = 188 

Armadura horizontal                          350ø12s10 

Rigidificadores verticais                      2x3ø25 (1119; 1058; 1058; 1058; 664) 

Rigidificadores horizontais                    2xø25s397 (760) 

Fissura no tardoz                  0,25 mm (< 0,30) 

Fissura no intradós                 0,27 mm (< 0,30) 

 

ARMADURAS DA VIGA DE COROAMENTO                                                 
 Armadura de montagem superior     4ø12 (30P+493+30P) 

 Armadura de montagem inferior     4ø12 (21P+493+21P) 

 Armadura de pele                  4ø12 (493) 

 Armadura transversal              1eø10s15 

Impulsos 

Descreve-se para cada fase os valores da relação do impulso passivo mobilizado relativamente ao total. 

 
IMPULSO PASSIVO (MOBILIZADO RELATIVAMENTE AO TOTAL)                          
 Sem sismo; Fase 1. Escavação no intradós até à cota -200. Colo ..  0,18 (< 0,60) 

 Sem sismo; Fase 2. Escavação no intradós até à cota -400. Colo ..  0,21 (< 0,60) 

 Sem sismo; Fase 3. Escavação no intradós até à cota -600. Colo ..  0,25 (< 0,60) 

 Sem sismo; Fase 4. Escavação no intradós até à cota -800. Colo ..  0,30 (< 0,60) 

 Sem sismo; Fase 5. Escavação no intradós até à cota -1000. Col ..  0,36 (< 0,60) 

 Sem sismo; Fase 6. Escavação no intradós até à cota -1200. Col ..  0,43 (< 0,60) 

 Sem sismo; Fase 7. Escavação no intradós até à cota -1600. Col ..  0,61 (> 0,60)*** 

 Sem sismo; Fase 9. Escavação no intradós até à cota -1800. Col ..  0,73 (> 0,60)*** 

 Sem sismo; Fase 10. Escavação no intradós até à cota -2000. Co ..  0,87 (> 0,60)*** 

 Sem sismo; Fase 11. Fase de serviço                                0,88 (> 0,60)*** 
 



 

Ancoragens 

Para cada uma das ancoragens e para cada uma das fases definem-se os esforços sobre a ancoragem na 
sua diretriz (coluna "Inclinada") e nas suas projeções horizontal (coluna "Horizontal") e vertical (coluna 
"Vertical"). Os esforços listam-se por metro linear de parede de contenção (ação linear) e para cada 
ancoragem (ação pontual). 

 

RESULTADOS DE ANCORAGENS. SEM SISMO. VALORES MAJORADOS 

Cota da ancoragem: 0 cm (1,20) 

Fase                                                      Horizontal       Vertical       Inclinada 

Fase 1. Escavação no intradós até à cota -2 .. Ação linear      -0,000 T/ml     -0,000 T/ml     -0,000 T/ml 

Ação pontual     -0,000 T        -0,000 T        -0,000 T 

Fase 2. Escavação no intradós até à cota -4 .. Ação linear      -2,069 T/ml     -0,000 T/ml     -2,069 T/ml 

Ação pontual     -2,069 T        -0,000 T        -2,069 T 

Fase 3. Escavação no intradós até à cota -6 .. Ação linear      -2,537 T/ml     -0,000 T/ml     -2,537 T/ml 

Ação pontual     -2,537 T        -0,000 T        -2,537 T 

Fase 4. Escavação no intradós até à cota -8 .. Ação linear      -1,270 T/ml     -0,000 T/ml     -1,270 T/ml 

Ação pontual     -1,270 T        -0,000 T        -1,270 T 

Fase 5. Escavação no intradós até à cota -1 .. Ação linear      0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Ação pontual     0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 6. Escavação no intradós até à cota -1 .. Ação linear      0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Ação pontual     0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 7. Escavação no intradós até à cota -1 .. Ação linear      0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Ação pontual     0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 8. Escavação no intradós até à cota -1 .. Ação linear      0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Ação pontual     0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 9. Escavação no intradós até à cota -1 .. Ação linear      0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Ação pontual     0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 10. Escavação no intradós até à cota - .. Ação linear      0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Ação pontual     0,000 T         0,000 T         0,000 T 

Fase 11. Fase de serviço                      Ação linear      0,000 T/ml      0,000 T/ml      0,000 T/ml 

Carga pontual      0,000 T         0,000 T         0,000 T 

 

Cota de ancoragem: -142 cm (1,20) 

Fase                                                      Horizontal       Vertical       Inclinada 

Fase 1. Escavação no intradós até à cota -2 .. Ação linear      -0,000 T/ml     -0,000 T/ml     -0,000 T/ml 

Ação pontual     -0,000 T        -0,000 T        -0,000 T 

Fase 2. Escavação no intradós até à cota -4 .. Ação linear      -2,886 T/ml     -0,000 T/ml     -2,886 T/ml 

Ação pontual     -2,886 T        -0,000 T        -2,886 T 

Fase 3. Escavação no intradós até à cota -6 .. Ação linear      -5,329 T/ml     -0,000 T/ml     -5,329 T/ml 

Ação pontual     -5,329 T        -0,000 T        -5,329 T 

Fase 4 Escavação no intradós até à cota -8 ..  Ação linear      -6,444 T/ml     -0,000 T/ml     -6,444 T/ml 

Ação pontual     -6,444 T        -0,000 T        -6,444 T 

Fase 5. Escavação no intradós até à cota -1 .. Ação linear      -5,766 T/ml     -0,000 T/ml     -5,766 T/ml 

Ação pontual     -5,766 T        -0,000 T        -5,766 T 

Fase 6. Escavação no intradós até à cota -1 .. Ação linear      -4,075 T/ml     -0,000 T/ml     -4,075 T/ml 

Ação pontual     -4,075 T        -0,000 T        -4,075 T 

Fase 7. Escavação no intradós até à cota -1 .. Ação linear      -2,976 T/ml     -0,000 T/ml     -2,976 T/ml 

Ação pontual     -2,976 T        -0,000 T        -2,976 T 

Fase 8. Escavação no intradós até à cota -1 .. Ação linear      -2,739 T/ml     -0,000 T/ml     -2,739 T/ml 

Ação pontual     -2,739 T        -0,000 T        -2,739 T 

Fase 9. Escavação no intradós até à cota -1 .. Ação linear      -3,017 T/ml     -0,000 T/ml     -3,017 T/ml 

Ação pontual     -3,017 T        -0,000 T        -3,017 T 

Fase 10. Escavação no intradós até à cota - .. Ação linear      -3,467 T/ml     -0,000 T/ml     -3,467 T/ml 

Ação pontual     -3,467 T        -0,000 T        -3,467 T 

Fase 11. Fase de serviço                       Ação lineal      -3,525 T/ml     -0,000 T/ml     -3,525 T/ml 

                                               Ação pontual     -3,525 T        -0,000 T        -3,525 T       

 

Esforços e deslocamentos  

Listam-se os valores dos deslocamentos e esforços de cada parede de contenção para diferentes cotas, 
bem como os valores máximos e mínimos e a cota na qual se produzem. 
 

         RESULTADOS DE ESFORÇOS POR FASES. SEM SISMO. VALORES MAJORADOS(1,60)                
 Fase 1. Escavação no intradós até à cota -200. Colocação de ancoragem na cota 0. Colo .. 

    Cota   Deslocamentos       Momentos         Transversos          Axiais      Pressões terreno  



     cm         cm               mT/m              T/m                T/m               T/m2        

 

      0        0,135             0,000             0,000             0,000             0,000      

    -11        0,133            -0,000             0,011             0,448             0,166      

    -41        0,127            -0,017             0,129             1,662             0,618      

    -71        0,122            -0,089             0,382             2,864             1,071      

   -101        0,116            -0,258             0,772             4,053             1,524      

   -131        0,111            -0,563             1,281             5,232             1,976      

   -142        0,109            -0,719             1,511             5,661             2,142      

   -156        0,106            -0,953             1,838             6,204             2,353      

   -186        0,101            -1,616             2,612             7,361             2,806      

   -200        0,098            -2,011             3,035             7,896             3,017      

   -212        0,096            -2,391             3,284             8,361             1,597      

   -242        0,091            -3,403             3,280             9,589            -1,596      

   -272        0,086            -4,303             2,745            10,857            -1,647      

   -302        0,081            -5,054             2,264            12,123            -1,554      

   -332        0,076            -5,664             1,815            13,387            -1,470      

   -344        0,074            -5,871             1,648            13,892            -1,440      

   -357        0,072            -6,071             1,447            14,438            -1,409      

   -387        0,068            -6,442             1,030            15,699            -1,347      

   -400        0,066            -6,566             0,856            16,244            -1,324      

   -413        0,064            -6,664             0,683            16,789            -1,303      

   -443        0,060            -6,811             0,295            18,047            -1,264      

   -473        0,057            -6,842            -0,085            19,304            -1,238      

   -503        0,053            -6,764            -0,439            20,560            -1,226      

   -533        0,050            -6,574            -0,781            21,813            -0,934      

   -546        0,049            -6,468            -0,901            22,353            -0,807      

   -558        0,048            -6,352            -0,983            22,850            -0,693      

   .......................................................................................... 

  -2810        0,027            -0,006            -0,001           114,660            -0,009      

  -2840        0,027            -0,006            -0,002           115,884            -0,008      

  -2870        0,027            -0,006            -0,002           117,109            -0,008      

  -2900        0,027            -0,005            -0,002           118,333            -0,008      

  -2930        0,027            -0,005            -0,002           119,557            -0,008      

  -2960        0,027            -0,004            -0,002           120,781            -0,008      

  -2990        0,027            -0,003            -0,002           122,006            -0,008      

  -3020        0,027            -0,003            -0,002           123,230            -0,008      

  -3050        0,027            -0,002            -0,002           124,454            -0,008      

  -3080        0,027            -0,002            -0,002           125,678            -0,008      

  -3110        0,027            -0,002            -0,001           126,903            -0,008      

  -3140        0,027            -0,001            -0,001           128,127            -0,008      

  -3170        0,027            -0,001            -0,001           129,351            -0,008      

  -3200        0,027            -0,000            -0,001           130,575            -0,008      

  -3230        0,027             0,000            -0,001           131,799            -0,008      

  -3260        0,027             0,000            -0,001           133,024            -0,008      

  -3290        0,027             0,001            -0,001           134,248            -0,008      

  -3320        0,027             0,001            -0,001           135,472            -0,008      

  -3350        0,027             0,001            -0,001           136,696            -0,008      

  -3380        0,027             0,002            -0,001           137,921            -0,008      

  -3410        0,027             0,002            -0,001           139,145            -0,008      

  -3440        0,027             0,002            -0,001           140,369            -0,008      

  -3470        0,027             0,002            -0,000           141,593            -0,008      

  -3500        0,027             0,002            -0,000           142,817            -0,008      

  -3530        0,027             0,002            -0,000           144,042            -0,008      

  -3560        0,027             0,002            -0,000           145,266            -0,008      

 

 Mínimo        0,025            -6,845            -1,253             0,000            -1,731      

   Cota        -1212 cm           -466 cm           -641 cm              0 cm           -247 cm   

 

 Máximo        0,135             0,174             3,384           145,266             3,038      

   Cota            0 cm          -1699 cm           -229 cm          -3560 cm           -199 cm   

 

 



 

Gráficos 

Função Gráfico de paredes de contenção 

A função Resultados>Gráficos>Paredes de Contenção permite obter a representação gráfica dos esforços 
e deslocamentos de cada parede de contenção, para cada uma das fases  para a envolvente. É possível 
obter os gráficos diretamente no modelo 3D, ou em uma janela bidimensional que se cria numa caixa de 
definição de opções para estes gráficos. O utilizador selecionará a parede de contenção da qual quer ver 

o gráfico e em seguida aparecerá a seguinte caixa de diálogo: 

 

■ Gráfico de, permite selecionar os diferentes tipos de gráficos: Deslocamentos, Momentos 
fletores no plano perpendicular à parede de contenção, Transversos, Axiais, Pressões do 

terreno, Impulso hidrostático e Círculo de deslizamento. O tipo de gráfico representado 
exibe-se debaixo da janela.  

■ Fases, podemos selecionar a fase que se quer representar. Cada uma das fases tem uma cor 
atribuída por defeito que pode alterar-se com o botão Cor.... Permite-se a seleção múltipla 
para selecionar várias fases de forma simultânea. A opção Ativar todas permite selecionar 
todas as fases. Para cada um dos tipos de gráficos desenha-se o seu valor atual no local onde 
se tenha situado o cursor; no caso do círculo de deslizamento representa-se o fator de 
segurança. 



■ Desenhar envolvente, permite desenhar só os gráficos envolventes no tardoz e no intradós 
da parede de contenção. A diferença entre esta opção e Ativar todas é que nesta opção só se 
desenha uma curva em cada lado da parede de contenção e com a opção Ativar todas 
representam-se as curvas de todas as fases. 

■ Desenhar padrão de linhas, adiciona-se à linha de cada fase uma representação simbólica 
para melhor interpretação. 

No grupo Escala encontram-se as opções: 

■ Ajustar valor máximo que utiliza uma escala automática das fases selecionadas ou de todas 

consoante a opção selecionada. O valor máximo fixado está em unidades de longitude. Caso 
prefira fixar uma escala de representação, pode-se fixar o valor em cm/XX, sendo XX as 
unidades do tipo de gráfico a representar (cm para os deslocamentos, T ou kN para os 
transversos...). Esta opção é alternativa de Ajustar valor máximo. 

A opção Situação pode ter os valores Persistente/Transitória ou Acidental/Sísmica; este último valor 
pode selecionar-se quando se considerou cálculo com sismo na estrutura. 

A opção Temperatura pode ter os valores Máxima ou Mínima e pode-se selecionar quando existem ações 
de temperatura definidas nas estruturas auxiliares de travamento da parede de contenção. A opção 
Máxima mostra o gráfico com o valor de dilatação correspondente ao incremento de temperatura definido 
nas estruturas auxiliares de travamento e a opção Mínima exibe o gráfico correspondente ao decremento 
da temperatura. 

No grupo de opções Ver pode filtrar-se o conteúdo da janela gráfica ativando ou desativando Estratos do 

terreno, Ações, Ancoragens e estruturas, Lajes, Parede de Contenção, Malha e Valores máximos. 

A opção Valores majorados permite definir um coeficiente de majoração que se multiplica por todos os 

valores de todos os tipos de gráficos excetuo o círculo de deslizamento". 

A opção Compor permite passar o atual desenho da janela para uma folha de composição, por exemplo, 
um plano contendo os diferentes gráficos por fases. As folhas de composição têm as opções de escala que 
se fixam na função Resultados>Gráficos>Opções... à qual se acede desde esta caixa pressionando o botão 
Opções de Gráficos. 

A opção Ver gráfico permite desenhar em 3D o gráfico da parede selecionada junto com os restantes 
elementos da estrutura e com o sistema de visualização ativo (planos ativos, modo Múltiplos Planos  
ativos...). Esta capacidade permite verificar o comportamento da parede de contenção relativamente à 
estrutura. 



 

 

Composição de gráficos de paredes em planos 

Nos planos de composição pode introduzir-se: 

■ Gráficos 2D das paredes de contenção, dos tipos e opções definidos na caixa de diálogo. Para 
estes gráficos utiliza-se o botão Compor. 

■ Gráficos 3D das paredes de contenção, junto com a estrutura. Para estes gráficos utiliza-se o 
botão Ver gráfico e, imediatamente depois, a função Compor... do menu 
Resultados>Composição.... Ter em atenção a escala a que deve definir o gráfico antes da sua 

composição. O funcionamento é similar à composição de outros gráficos de vistas em 3D: 
geometria, esforços... 

Na caixa de diálogo que se utiliza para modificar as opções de um desenho de composição (função 
Resultados>Composição>Modificar opções) existe um botão Paredes de contenção que permite aceder à 
caixa de diálogo de opções de gráficos de paredes de contenção e alterar as opções ao desenho de 
composição selecionado. 



Desenhos 

Interseções entre paredes resistentes e paredes de contenção em 
desenhos 

No cálculo dos desenhos dos planos, nas zonas de interseção entre as paredes de contenção e as paredes 
resistentes, os polígonos exteriores das paredes resistentes cortam-se contra os polígonos exteriores das 

paredes de contenção, supondo que a zona comum a uma parede de contenção e uma parede resistente 
estará ocupada pela parede de contenção. 

Nas paredes de contenção de betão, nos seus extremos o último bloco não será nunca mais curto que a 
metade do módulo nem mais largo que 1.5 vezes o comprimento do módulo. 

Calculo da posição de estacas e módulos de betão das paredes 
resistentes 

Ao modelar a estrutura, calcular-se-á também a posição que ocupam as estacas e os módulos de betão 
nas paredes de contenção e a partir desse momento, as estacas e os módulos de betão das paredes de 
contenção representam-se nos desenhos. A seção dos elementos que formam as estacas prancha 
representar-se-á sempre, mesmo que não esteja modelada a estrutura. 

Armaduras 

Desenhos de armadura de paredes de contenção 

As funções do menu Paredes de contenção permite gerir os planos de armaduras das paredes de 
contenção: 

■ Resultados>Armaduras>Paredes de contenção>Selecionar... 

■ Resultados>Armaduras>Paredes de contenção>Desenhar armadura 

■ Resultados>Armaduras>Paredes de contenção>Ver armadura 

As janelas com a lista de desenhos e com a lista de pórticos podem ser utilizadas para alterar a parede de 
contenção cuja armadura se está visualizando. 



 

 

As funções Resultados>Armaduras>Desenho seguinte e Resultados>Armaduras>Desenho anterior 
permitem mover-se pela lista de desenhos de armadura das paredes de contenção. 

Enviam-se a DWG ou impressora todos os desenhos de armadura de paredes de contenção selecionados, 
de forma similar a como se realiza com os muros de cave, armadura de vigas, armadura de pórticos, .... 

Opcionalmente desenhar-se-á a tabela de varões nos desenhos de armadura de paredes de contenção. Da 
mesma forma que nas folhas de composição, de forma opcional, adicionam-se os varões na tabela. 

A função Resultados>Armaduras>Retocar>Parede resistente permitirá retocar a armadura das paredes 
de contenção. 



 

Na tabela de armaduras de paredes de contenção, tanto em desenhos de armadura de paredes de 
contenção como em folhas de composição, aparecerão 2 linhas de totais distintas. A primeira totaliza a 
armadura de um módulo de betão (ou estaca), e a segunda a estimativa do total da parede de contenção, 
como resultado da multiplicação do total de um módulo (ou estaca) pelo número de módulos que compõem 
a parede de contenção. Esta estimativa não será exata caso o comprimento do último módulo da parede 
de contenção não seja igual à do resto dos módulos da parede de contenção. 



 

 

A função Apagar marca de erro permite eliminar os erros de armadura nas paredes de contenção de forma 
similar a barras de betão, escadas, ... 

As funções Resultados>Desenhos>Mover Seção, Resultados>Desenhos>Opacar Seção e Resultados 

>Desenhos>Escalar Seção permitem mover, opacar e escalar o desenho dos cortes dos modelos e estacas 
tipo das paredes de contenção. 

Retoque de armaduras 

No menu Resultados>Armaduras>Retocar, existe uma função para o retoque das armaduras dos muros 
de cave, de contenção e paredes de contenção. Caso se selecione esta função, desde 3D ou 2D, acede-se 
à seguinte caixa de diálogo: 



 

A armadura das paredes está classificada em vários separadores: Vertical, Horizontal, Rigidificadores, 
Reforços e Viga de Coroamento. É possível modificar o número e o diâmetro de cada tipo de armadura. A 
janela gráfica tem funções de zoom+- com o rato. Os diferentes tipos de armaduras desenham-se em cor 
magenta quando estão selecionados. 

Introdução e Eliminação de reforços 

No separador Reforços, existem 2 opções Introduzir reforço... e Eliminar reforço. 

 



 

Selecionando Introduzir reforço..., aparece uma caixa com os valores do reforço a introduzir. 

 

Caso se selecione Eliminar reforço, elimina-se o reforço representado na lista de reforços e assinalado em 
cor magenta na janela gráfica. 

Composição de desenhos de armadura de paredes de contenção 

Na caixa de composição automática existe a opção Paredes de contenção para modificar as opções que 
afetam as paredes de contenção. 

Medições: Paredes de contenção 

Através da função Resultados>Medições>Paredes de contenção, medem-se os quilogramas de aço e os 
metros cúbicos de betão em paredes de módulos de betão e paredes de estacas, bem como a superfície 
em metros quadrados das paredes de estacas prancha. 

Na janela de códigos de preços aparece um separador específico de paredes de contenção, onde se 
definem os códigos dos preços para a medição das paredes de contenção. 

Na função Resultados>Medição geral aparece uma opção para Paredes de contenção. 

Para a medição da superfície de lajes aligeiradas os limites das lajes cortam-se contra as paredes de 
contenção,  afetando o valor da superfície de lajes medida. 

Na medição de lajes fungiformes aligeiradas e maciças, os limites das lajes cortam-se contra os da parede 
de contenção. A zona de interseção não se inclui na medição de lajes fungiformes aligeiradas e maciças. 
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Capítulo 34 

Comprovação de barras de alumínio  

Introdução 

O módulo realiza a comprovação das barras de alumínio da estrutura consoante os critérios 

estabelecidos no Eurocódigo 9 (norma EN 1999). O cálculo realiza-se sempre consoante esta normativa, 
independentemente da opção que se selecione em Ficheiro>Preferências>Regulamentação. Neste capítulo 

analisam-se as funções que permitem realizar a comprovação das barras de alumínio da estrutura. O 
Manual de Normativas pormenoriza, ainda, no seu capítulo Eurocódigos Estruturais, o método de cálculo 
utilizado e as comprovações específicas que nelas se realizam. 

Após finalizar a leitura do capítulo, o utilizador estará capacitado para: 

■ Definir as opções de cargas que afeta às barras de alumínio. 

■ Criar ou modificar seções de barras de alumínio. 

■ Definir as opções de cálculo para este material. 

■ Solicitar, em forma de listagem e gráfico, os erros detetados. 

■ Aumentar automaticamente as seções das barras. 

■ Otimizar O pré-dimensionamento da estrutura. 

Opções de ações para barras de alumínio 

As ações de cálculo que têm em consideração para a comprovação de barras de alumínio, 

combinam-se consoante o especificado no Eurocódigo 1 (norma EN 1991). 

De forma similar ao que ocorre com a maioria das normativas, para o Estado Limite Último,  valor 
característico vem afetado por um coeficiente de segurança. O valor de cálculo de uma ação Fd expressa-
se como: 

repFd FF = 
 

onde 



γF é O coeficiente parcial da ação considerada. 

Frep é O valor representativo o característico da ação. 

Para os valores de γF  foram organizadas, por pré-definição no programa os coeficientes especificados 

no Eurocódigo 9 (norma EN 1999), que coincidem com os especificados no CTE (1,35 para ações 
permanentes e 1,50 para ações variáveis). Em qualquer caso, a função Ações>Opções permite modificar 
livremente os coeficientes de majoração, bem como os de combinação. 

 

 

Seções de alumínio 

O Eurocódigo 9 (norma EN 1999) contempla o cálculo de três tipos de barras estruturais: 

● Alumínio extrudido 

● Alumínio laminado o conformado 

● Alumínio armado o soldado 

permite o cálculo de barras de alumínio extrudido. Dentro deste grupo, o programa realiza 

comprovações diferentes consoante se trate de: 

● ET (Extruded Tubes).- Tubos extrudidos, de seções circular o retângular ocas. 

● EP/O (Extruded Profiles, Open).- Perfis extrudidos abertos, em I, U, L ou T. 

● ER/B (Extruded Rod and Bar).- Chapas e barras maciças extrudidas, de seções circular ou 
retângular maciças. 

O programa deteta automaticamente se se trata de perfis maciços ou ocos, em função da suas dimensões. 

Não se contemplam las seções EP/H (Extruded Profiles, Hollow), perfis extrudidos ocos. 



 

 

Para o cálculo de esforços, utilizam-se as características do material que o utilizador definiu através do 
botão Propriedades da função Seções e dados>Perfis de barras>Perfis. Os perfis de alumínio incluídos no 
programa foram utilizados estes dados: 

● Módulo de Young E = 70 GPa 

● Módulo de transverso G = E /[2·(1 + )] = 26,923 GPa 

● Coeficiente de Poisson  = 0,3 

● Coeficiente de dilatação térmica  = 23·10-6 °C-1  

● Densidade  = 2700 kg/m3 

Também utilizam-se estes dados quando, em vez de se introduzir manualmente, porém o botão Recalcular 
consoante material e normativa, o Quando se importam novos perfis através da função Seções e 
dados>Perfis de barras>Importar CSV resumido. A densidade utiliza-se para o cálculo dos pesos próprios 
dos perfis, em função da sua área. 



Cálculo 

O Eurocódigo 9 (norma EN 1999) inclui, na sua tabela 3.2b, as características de cada tipo de liga de 
alumínio maleável para tubos, perfis e barras extrudidas. São as seguintes: 

Liga 
EN-AW 

Produto Tempera 
Espessura 

t (mm) 

fo fu A 
% 

fo,haz fu,haz fator HAZ 
BC np 

MPa MPa ρo,haz ρu,haz 

5083 EP, ET, ER/B O/H111, F/ H112 t ≤ 200 110 270 12 110 270 1 1 B 5 

5454 EP, ET, ER/B O/H111, F/H112 t ≤ 25 85 200 16 85 200 1 1 B 5 

5754 EP, ET, ER/B O/H111, F/ H112 t ≤ 25 80 180 14 80 180 1 1 B 6 

6060 

EP, ET, ER/B 
T5 

t ≤ 5 120 160 8 
50 80 

0,42 0,50 B 17 

EP 5 < t ≤ 25 100 140 8 0,50 0,57 B 14 

ET, EP, ER/B T6 t ≤ 15 140 170 8 
60 100 

0,43 0,59 A 24 

ET, EP, ER/B T64 t ≤ 15 120 180 12 0,50 0,56 A 12 

ET, EP, ER/B 
T66 

t ≤ 3 160 215 8 
65 110 

0,41 0,51 A 16 

EP 3 < t ≤ 25 150 195 8 0,43 0,56 A 18 

6061 
ET, EP, ER/B T4 t ≤ 25 110 180 15 95 150 0,86 0,83 B 8 

ET, EP, ER/B T6 t ≤ 25 240 260 8 115 175 0,48 0,67 A 55 

6063 

ET, EP, ER/B 
T5 

t ≤ 3 130 175 8 
60 100 

0,46 0,57 B 16 

EP 3 < t ≤ 25 110 160 7 0,55 0,63 B 13 

ET, EP, ER/B T6 t ≤ 25 160 195 8 65 110 0,41 0,56 A 24 

ET, EP, ER/B 
T66 

t ≤ 10 200 245 8 
75 130 

0,38 0,53 A 22 

EP 10 < t ≤ 25 180 225 8 0,42 0,58 A 21 

6005A 

EP/O, ER/B 

T6 

t ≤ 5 225 270 8 

115 165 

0,51 0,61 A 25 

5 < t ≤ 10 215 260 8 0,53 0,63 A 24 

10 < t ≤ 25 200 250 8 0,58 0,66 A 20 

EP/H, ET 
t ≤ 5 215 255 8 0,53 0,65 A 26 

5 < t ≤ 10 200 250 8 0,58 0,66 A 20 

6106 EP T6 t ≤ 10 200 250 8 95 160 0,48 0,64 A 20 

6082 

EP, ET, ER/B T4 t ≤ 25 110 205 14 100 160 0,91 0,78 B 8 

EP T5 t ≤ 5 230 270 8 125 185 0,54 0,69 B 28 

EP, ET T6 
t ≤ 5 250 290 8 

125 185 
0,50 0,64 A 32 

5 < t ≤ 15 260 310 10 0,48 0,60 A 25 

ER/B T6 
t ≤ 20 250 295 8 

125 185 
0,50 0,63 A 27 

20 < t ≤ 150 260 310 8 0,48 0,60 A 25 

7020 
EP, ET, ER/B 

T6 
t ≤ 15 290 350 10 

205 280 
0,71 0,80 A 23 

EP, ET, ER/B 15 < t ≤ 40 275 350 10 0,75 0,80 A 19 

 



 

De acordo com esta tabela, a função Cálculo>Materiais permite selecionar o tipo de liga e tempera a utilizar 
na estrutura. O programa classifica automaticamente todas as barras de alumínio da estrutura em três 
grupos: 

● Todos os perfis de alumínio ocos circulares ou retângulares, consideram-se como ET: Tubos 
extrudidos (Extruded Tubes). 

● Todos os perfis de alumínio em I, U, L o T, consideram-se como EP: Perfis extrudidos (Extruded 
Profiles). 

● Todos os perfis de alumínio maciços circulares o retângulares, consideram-se como ER/B: Barras 

maciças extrudidas (Extruded Rod and Bar). 

 

A cada um destes três grupos de barras, pode-se atribuir um tipo de liga e um tipo de tempera ou estado; 
em função dos quais, se consideram automaticamente os valores de fo, ρo,haz, np, A, fu, ρu,haz e BC. Também 
é possível selecionar Outros, para definir manualmente estes valores. 
Os valores ©M1 e ©M2 correspondem aos coeficientes de minoração de resistência do material, 

estabelecidos no artigo 6.1.3 do Eurocódigo 9 (norma EN 1999): 

● ©M1: resistência de seções transversais, seja qual for a Classe da seção; 

● ©M1: resistência de elementos a instabilidade (encurvadura); 

● ©M2: resistência a rotura de seções transversais em tração; 

Os valores por pré-definição, enquanto um anexo nacional não indique o contrario, são:  

● ©M1 = 1,10 

● ©M2 = 1,25 

O artigo 6.1.4.2 classifica as distintas seções de barras de alumínio nas seguintes classes: 

Classe Tipo Descrição 

1 Plástica 
Permitem a formação da rótula plástica com a capacidade de rotação 
suficiente para a redistribuição de momentos. 

2 Compacta 
Permite o desenvolvimento do momento plástico com uma capacidade de 
rotação limitada. 



3 
Semi-

compacta ou 
Elástica 

Na fibra mais comprimida pode-se alcançar o limite elástico do alumínio 
porém impede-o de desenvolver o momento plástico 

4 Esbelta 
Os elementos total ou parcialmente comprimidos das seções esbeltas 
empenam antes de alcançar o limite elástico na fibra mais comprimida. 

No momento de realizar o cálculo, o programa classifica cada seção de cada barra de alumínio consoante 
uma destas classes, em função da sua geometria e das solicitações às que se encontra submetida. 

Comprovação de Seções de Alumínio 

O submenu Cálculo>Seções de alumínio contém as funções que permitem realizar o cálculo deste tipo de 
seções; subir ou otimizar as suas dimensões em função do resultado; analisar os erros; regular as opções 
de cálculo. 

 

A função Comprovar permite realizar a comprovação de seções das barras de alumínio da estrutura. 

Uma vez finalizada a comprovação podem aparecer os seguintes mensagens: 

Mensagem Comprovação finalizada 

Descrição Não se detetou a necessidade de modificar o pré-dimensionamento de nenhuma barra de 
alumínio da estrutura, segundo as opções de comprovação definidas. 

Mensagem Seções Insuficientes. Solicite Erros 

Descrição Detetaram-se problemas com alguma barra de alumínio da estrutura. É possível pedir uma 
listagem com os erros detetados, e um gráfico com as barras que não cumprem. 

O botão Cancelar permite ter a comprovação das seções a qualquer momento. 

Listagem e gráfico de erros 

Quando alguma barra de alumínio da estrutura não cumpre, é recomendável executar alguma destas 
funções: 

Listagem Erros  Gera-se uma listagem que enumera as barras que não cumprem, com uma mensagem 
relativa ao erro detetado. Mostra-se o perfil atribuído atualmente à barra e, entre 
parênteses, o perfil que seria necessário atribuir, dentro da mesma série de perfis, para 
suportar as tensões calculadas. Caso não exista nenhum perfil dentro da série, que 
cumpra com as capacidades resistentes requeridas, no seu lugar representa-se os 
caracteres ****. O perfil sugerido pode ser por vezes menor que o atual, dependendo 



 

de se estão ou não ativadas opções como Subir seção por flecha ou Subir seção por 
esbelteza. Nesse caso, o perfil sugerido cumpriria unicamente à resistência. 

Gráfico Erros  Visualizam-se as barras que não cumprem, utilizando cor vermelha para a sua 
representação. Representa-se o nome do perfil que seria necessário atribuir, dentro da 
mesma série de perfis, para suportar as tensões calculadas. Se não existe nenhum perfil 
dentro da série, que cumpra com as capacidades resistentes requeridas, junto da seção 
da barra representam-se os caracteres ****. 

Tanto a listagem como o gráfico de erros conservam os seus dados enquanto não se realize um novo 
cálculo de esforços ou comprovação de seções. Caso se modifique o pré-dimensionamento de uma barra, 
elimina-se da referida listagem e gráfico. Desta forma, na listagem e gráfico de erros permanecerão só as 
barras com erros por modificar.  

A função Cálculo>Seções de alumínio>Listagem de erros permite obter a relação das barras, vigas, pilares 
e diagonais, que apresentam problemas de dimensionamento, tanto no estado limite último como no 
estado limite de serviço. 

 

Através dos ícones situados na caixa da listagem podem-se obter as seguintes funções:  

■ Impressão de toda a listagem para a impressora pré-definida em Ficheiro>Impressora. 

■ Atribuição de novo pré-dimensionamento às barras selecionadas na caixa de diálogo. É 
possível selecionar várias barras simultaneamente, através das teclas Ctrl ou Maiusc. 

■ Representação no ecrã das barras selecionadas na listagem. Permite-se selecionar várias 
barras simultaneamente, através das teclas Ctrl ou Maiusc. 

As barras (vigas ou diagonais) que apresentam problemas de flecha excessiva também são representadas 
nesta listagem de erros, além de se representarem graficamente a função Gráfico de Erros. 

Subir seções e otimizar seções 

Caso uma barra de alumínio apresente problemas de resistência por ter uma tensão superior à admissível 
pelo material, o programa realiza uma pesquisa automática, no momento da comprovação, para encontrar 
um perfil superior dentro da mesma série que, à priori, poderá cumprir. 



Caso não seja possível encontrar um perfil com as capacidades requeridas na série da barra, O programa 
apresenta essa situação através do desenho dos caracteres **** em Gráfico de Erros ou na Listagem de 
Erros. O utilizador deve decidir, neste caso, a nova série de perfis a utilizar. 

A função Cálculo>Seções de alumínio>Subir Seções efetua alterações no pré-dimensionamento da 
estrutura. Ao realizar variações no pré-dimensionamento das barras da estrutura, perdem-se todos os 
resultados de cálculo de esforços, sendo necessário recalcular. Caso se pretenda guardar os resultados 
anteriores, existe a possibilidade de fechar a estrutura em curso e abrir uma cópia da mesma, para realizar 
as modificações sobre ela. 

Estas funções têm em conta os conjuntos de barras que se tenham definido na estrutura. Quando se 
executa alguma destas funções, o programa atribui um novo pré-dimensionamento às barras, no caso da 

função Subir Seções uma seção mais resistente e, no caso de Otimizar Seções, uma seção mais baixa, 

com um fator de aproveitamento do material mais próximo da unidade, mas sempre inferior. Após este 
processo, o programa considera os conjuntos definidos para modificar o pré-dimensionamento do conjunto 
em função das modificações produzidos nas barras do conjunto tendendo a considerar o pré-
dimensionamento ótimo e que seja válido. 

Retocar resultados de encurvadura 

A função Cálculo>Seções de alumínio>Retocar encurvadura permite modificar os valores que intervêm na 
comprovação à encurvadura longitudinal de uma barra, para calcular o novo coeficiente de encurvadura ß  
e a nova tensão de trabalho. Também permite modificar os dados para a comprovação da encurvadura 
lateral, com indicação do novo coeficiente de segurança (Mz/Mcr). 

Ao entrar na função, na caixa de diálogo apresentam-se os valores da comprovação de seções ou do último 
retoque que se tenha realizado. Caso se volte a solicitar a comprovação de seções, perdem-se todos os 
retoques realizados. 

 



 

A caixa apresenta três botões de operação: 

Calcular...  Ao pressionar, recalculam-se todos os valores com os dados existentes na parte esquerda 
da caixa (comprimento, betas, etc.). 

Pré-definido  Caso pressione este botão, todos os valores são repostos com os valores iniciais. 

Comprovar  Ao pressionar, todos os valores são recalculados com os dados reais da barra (os valores 
anteriores a qualquer retoque). 

Podem-se modificar os seguintes valores: 

● Comprimento. Existem casos nos quais o comprimento a considerar para efeitos de encurvadura 
não coincide com o comprimento introduzido no programa. Em casos com barras divididas por 
nós interiores, por exemplo, deve-se considerar como comprimento da barra a soma dos 
comprimentos de todas as divisões. Na listagem completa de comprovação de alumínio aparecem 
tanto o comprimento real como a aqui modificada.  

● Coeficientes de encurvadura ßy e ßz. Aparecem os betas correspondentes tanto à 1ª. Ordem 
como à 2ª ordem, (se alguns aparecem desativados, é porque não existem combinações desse 
tipo). Os coeficientes de encurvadura calculam-se em função da relação de rigidez das barras que 
incidem em ambos os extremos da barra, tendo em consideração a hipótese de encurvadura 
introduzida pelo utilizador (translacional ou intranslacional – nós móveis ou nós fixos). Os 
coeficientes de encurvadura multiplicam o comprimento da barra para obter o comprimento de 
encurvadura em cada plano. É possível modificar os betas, tanto para a comprovação normal, 
como para a do fogo. 

Ao modificar estes  dados, obtêm-se os seguintes resultados: 

● Esbeltezas mecânicas lambda Y/Z. A esbelteza mecânica em cada plano principal da barra obtém-
se como quociente entre o comprimento de encurvadura, anteriormente modificada, e o raio de 
giração da seção (ßy e λy correspondem à encurvadura no plano Yp, que nas séries fornecidas 

corresponde ao plano da alma). 

● Esbeltezas reduzidas lambda Y/Z. A esbelteza reduzida em cada plano principal da barra obtém-
se como quociente entre a esbelteza mecânica e uma esbelteza de referência denominada 
esbelteza de Euler. 

● Coeficiente de encurvadura. Calcula-se em função da esbelteza máxima, consoante as fórmulas 
do Eurocódigo 9 (norma EN 1999). 

● Percentagem de aproveitamento. Calcula-se com base nos critérios expostos neste manual, 
considerando o novo valor do coeficiente de encurvadura X. Caso se supere a tensão admissível 
do alumínio, à sua direita aparecem três asteriscos. 

● Segurança à encurvadura lateral (Mz/Mcr). Calcula-se o quociente entre o máximo momento 
fletor Mz e o momento crítico Mcr. Caso o resultado seja maior que 1, a seção não é válida, 

aparecendo três asteriscos à sua direita. 

Existem ainda opções que permitem indicar que classe utilizar no cálculo: 

● Classe da combinação péssima. Faz com que cada situação de dimensionamento seja calculada 
com as classes de compressão, flexão My e flexão Mz, obtidas na fase de cálculo. Neste caso, as 
classes mostradas nesta caixa correspondem à situação péssima de dimensionamento (a linha 6 

Sm da listagem completa de comprovação de seções de alumínio). 

● Fixar a classe de todas as combinações. Permite fixar as classes de compressão, flexão My e 
flexão Mz, a utilizar nas 7 situações de dimensionamento estudadas (as sete linhas da listagem 
completa de comprovação de seções de alumínio). 



A opção fixada ficará refletida na listagem completa de comprovação de seções de alumínio, tanto para a 
situação normal, como para a de fogo. 

Pressionando o botão Sim consideram-se válidos os retoques realizados. Os retoques refletem-se nas 
listagens de comprovação. 

IMPORTANTE: O programa não realiza nenhuma comprovação acerca dos valores do comprimento e de ß 
modificados. O utilizador deve decidir a adequação dos retoques que propõe. 

Opções de Comprovação 

O submenu Cálculo>Seções de alumínio>Opções  apresenta as seguintes funções: 

Função Descrição 

Gerais  Mostra a caixa de diálogo de opções de comprovação de alumínio, que permite a 
introdução e/ou modificação das diferentes opções que se utilizam na comprovação das 
seções das barras de alumínio da estrutura. 

Atribuir Permite definir as opções de comprovação particulares para algumas barras. A forma na 
qual se indica a que parte atribuir umas determinadas opções (que piso, pórtico ou barra) 
é idêntica à explicada na atribuição de opções de pré-dimensionamento, pelo que se 
remete para o apartado do capítulo 11 Introdução de opções. 

Modificar Permite modificar e/ou eliminar as opções de comprovação atribuídas através da função 
Atribuir. 

Ver  Permite visualizar as opções de comprovação definidas para uma determinada barra. 

Seguidamente explica-se cada uma das opções de comprovação das seções de alumínio. 



 

 

■ Intervalo de Comprovação (cm). Define o intervalo ou separação entre duas seções paralelas 
dentro de uma barra, nas quais se realizará o cálculo da tensão de trabalho. Permitem-se 
valores entre 10 e 50 cm. Quanto mais pequeno é o valor, maior será o tempo utilizado na 
comprovação. 

■ Esbelteza reduzida: limites. Neste grupo encontram-se as seguintes opções: 

Compressão e Tração. Definem-se as máximas esbeltezas reduzidas admissíveis da barra, tanto para 
solicitações de compressão como de tração. 

Subir Seção por Esbelteza. Caso se ative esta opção, invalidam-se as barras que superam a limitação 
de esbelteza fixada na opção interior e escolherá uma nova seção, dentro da mesma série, que cumpra 
essa limitação ao utilizar as funções Subir Seções, Otimizar ou o cálculo automático recursivo. 

■ Empenamento da alma/Rigidificadores. Esta opção permite realizar a comprovação do 
empenamento da alma de acordo com o Eurocódigo 9 (norma EN 1999), considerando a peça de alma 
cheia. O programa indica, no caso de ser necessário, a distância e espessura dos rigidificadores 
transversais a dispor para assim cumprir esta comprovação. 

■ Encurvadura lateral em vigas/diagonais. Permite ativar ou desativar a comprovação de 
encurvadura lateral em vigas e diagonais de acordo com o Eurocódigo 9 (norma EN 1999). Não 
será necessário realizar esta comprovação se o cordão comprimido da peça, o banzo em geral, 
está unido a uma laje com rigidez suficiente. Realiza-se esta comprovação no domínio elástico 
e não elástico, mostrando-se o coeficiente de segurança à encurvadura lateral, que deve ser 
menor que a unidade. Esse coeficiente calcula-se consoante o quociente Md/Mcr, sendo Md 
o máximo momento fletor ponderado que atua sobre o ponto considerado da viga; e Mcr o 
momento crítico de encurvadura lateral. 



■ Coef. Encurvadura Torsional (Kz). Define o valor do coeficiente de encurvadura torsional, 
disponível unicamente com a norma AISC-LRDF associada ao México. 

Opções de flecha 

A ficha Flecha da caixa de diálogo de opções de comprovação de barras de alumínio inclui as seguintes 
opções: 

 

● Limites. Permite definir os diferentes limites a comprovar de flecha instantânea das sobrecargas 
para vãos e consolas e distintos limites a comprovar da flecha total para vãos e consolas a partir 
dos quais  notificará, através da impressão de asteriscos na listagem completa de 

comprovação e na listagem de flechas, o seu incumprimento. Poder-se-ão indicar os distintos 
limites de flecha máxima admissível, de forma relativa, absoluta ou uma combinação de ambas. 

● Deformação por transverso. As tensões tangenciais derivadas dos esforços transversos, 
produzem deformações (flechas) adicionais às devidas à flexão pura estudadas pela generalidade 
dos programas de cálculo de estruturas. O seu valor situa-se entre 10 a 20% da flecha devida à 
flexão, sendo maior em vigas curtas ou em I, onde a área de transverso é pequena relativamente 
à inércia. Esta opção permite ativar ou não a consideração da deformação produzida pelo esforço 
transverso no cálculo da flecha. 

● Subir Seção por Flecha. Caso se ative esta opção, o programa considera a máxima flecha 
admissível ao propor uma seção maior nas funções Subir Seções ou Otimizar ou no cálculo 
automático recursivo. 



 

Opções de encurvadura 

A ficha Encurvadura da caixa de diálogo de opções de comprovação de barras de alumínio inclui as 
seguintes opções: 

 

■ Tipos de barra. Neste grupo, existem os botões Vigas, Pilares, Diagonais e Todas, que 
permitem indicar a que tipos de barras correspondem as opções dos restantes dados da caixa. 
Caso se selecione Todas, as opções que se modifiquem serão comuns para as vigas, os pilares 
e as diagonais. Portanto, poder-se-á definir nesta caixa opções diferentes para vigas, 
diagonais e pilares. Caso se tenha utilizado a função Atribuir...  ou Modificar..., para aceder 
às opções de encurvadura de um grupo de barras, é possível que nesse grupo não existam 
vigas ou pilares ou diagonais, pelo que as opções que se fixem para esses tipos de barra não 
terão utilidade. 

■ Combinação de esforços de 1ª ordem  Permite definir os parâmetros de comprovação de 
encurvadura para as combinações calculadas em primeira ordem. Por pré-definição a 
encurvadura considera-se Translacional ou de Nós Móveis. 

■ Combinação de esforços de 2ª ordem Permite definir os parâmetros de comprovação de 
encurvadura para as combinações calculadas em segunda ordem. Por pré-definição a 
encurvadura considera-se Intranslacional ou de Nós Móveis. 

■ Considerar as imperfeições locais (Imperfeições em arco). Permite indicar ao programa a 
consideração (no caso de estar marcada) ou não das imperfeições locais. Só está disponível 
para as combinações de 2ª ordem. 



■ Plano Y Principal. Engloba as opções referentes à encurvadura consoante o plano formado 
pela barra e pelo seu eixo Y Principal (ou seja, paralelo à alma e à altura H). 

■ Plano Z Principal. Engloba as opções referentes à encurvadura consoante o plano formado 
pela barra e pelo seu eixo Z Principal (ou seja, paralelo aos seus banzos e à sua largura B). 

■ Comprovar. Caso se desative esta opção não se realizará a comprovação à encurvadura nesse 
plano, mantendo-se a comprovação de resistência. 

■ Nós Móveis. A estrutura considera-se de translacional ou nós móveis para efeitos do cálculo do 
comprimento de encurvadura de cada barra. 

■ Nós Fixos. A estrutura considera-se intranslacional ou de nós fixos para efeitos do cálculo do 
comprimento de encurvadura de cada barra. 

■ Fixar β. O programa permite definir o fator de comprimento de encurvadura β de cada barra. Os 

valores válidos estão entre 0,10 e 10,0. 

Caso se desative a comprovação de encurvadura num determinado eixo, considera-se que a sua 
esbelteza λ nesse eixo é zero, pelo que não se considera para efeitos de avaliação se supera a esbelteza 

máxima especificada nas opções. 

Comprovação da encurvadura lateral em barras de aço e alumínio 

Comprova-se a encurvadura lateral em pilares de aço e alumínio Ainda que em pilares de edifícios 
convencionais, a encurvadura lateral é pouco significativa, pode chegar a ser determinante em casos de 
pilares com pouco axial e muito momento no eixo forte, como ocorre em algumas naves industriais 
resolvidas através de pórticos. 

Nas opções de comprovação de seções de aço e alumínio, permite-se definir um coeficiente de 
comprimento de encurvadura lateral distinto para cada banzo (cada sentido do eixo débil) e distinto do 
coeficiente de comprimento de encurvadura torsional, tal como se pode observar na seguinte imagem: 

Opções de ampliação 

A ficha Ampliação da caixa de diálogo de opções de comprovação de barras de alumínio inclui opções 
que permitem considerar os efeitos de segunda ordem através do método simplificado dos coeficientes 
de amplificação das ações horizontais. Estes efeitos podem considerar-se de forma simultânea aos 
efeitos de encurvadura. (ver no capítulo 12, o apartado Efeitos de segunda ordem - Distorções 

horizontais). 



 

 

Resultados 

O menu Resultados inclui as seguintes funções relacionadas com o cálculo das seções de alumínio: 

Listagem de Comprovação 

A função Resultados>Listagens>Seções de alumínio>Comprovação alumínio gera uma listagem de 
comprovação que possui informação sobre o estado de tensões de cada barra. Em função do formato 
selecionado em Resultados>Listagens>Opções (Completa ou Resumida), mostra-se mais ou menos 
informação. 



 

Listagem de comprovação resumida 

Nesta listagem, mostra-se a seguinte informação: 

● O tipo de barra (pilar, viga ou diagonal). 

● O número da barra. 

● O nome da barra atribuído através de função Geometria>Barra>Dar Nome ou Nome automático. 

● A série e perfil atribuídos. 

● O comprimento da barra. 

● A percentagem de aproveitamento, que pode ser menor que 100% caso cumpra, ou maior caso 
não cumpra. Neste último caso, representam-se asteriscos à direita do coeficiente (***). 

 



 

Listagem de comprovação completa 

A listagem completa apresenta, para cada barra, a seguinte informação: 

● O tipo de barra, o seu número, a sua seção, o comprimento da barra e o comprimento de 
encurvadura. 

● O tipo de perfil considerado no cálculo (tubos extrudidos, perfis extrudidos, etc.), bem como o 
tipo de liga e tempera. 

● Os valores relacionados com o cálculo da encurvadura (, esbelteza lambda e β), para as duas 

direções perpendiculares do perfil. Em função das opções de cálculo, aparecerão estes valores só 
para primeira ordem, ou também para segunda ordem. 

● As classes do perfil que se consideram no cálculo (1, 2, 3 ou 4), para o esforço axial e momentos 
nas duas direções, segundo o artigo 6.1.4.2 do Eurocódigo 9 (norma EN 1999). Exibe-se à direita 
o número da combinação péssima de ações que foram geradas as três classes (n=...). Junto ao 
número da combinação, pode aparecer um (1) para indicar primeira ordem, ou (2) para segunda 
ordem. 

 

● Para as vigas ou diagonais, aparecem também as flechas instantâneas e diferidas para as 
combinações de hipóteses mais desfavoráveis. Para cada flecha, exibem-se quatro valores: flecha 
máxima negativa que pode produzir-se em alguma das combinações de hipóteses para o eixo Yp; 
flecha máxima positiva para o eixo Yp; flecha máxima negativa para Zp e flecha máxima positiva 
para Zp). Finalmente, indica-se se o valor é maior ou menor que a flecha admissível. 



● As diferentes combinações com os valores e esforços máximos de compressão, tração, momento 
torsor, momento fletor Yp, momento fletor Zp, transverso combinado e tensão composta maior. 
A última linha relativa à tensão resultante maior é a mais desfavorável e a que, portanto, 
condiciona a aceitação do pré-dimensionamento da barra. Estes valores representam-se em 
diferentes linhas e em cada uma delas indicam-se os esforços concomitantes (pertencentes à 
mesma combinação de hipóteses) com as solicitações máximas citadas. Para cada uma das 7 
situações significativas (máxima compressão, máxima tração, etc.), indica-se o número da 
combinação de esforços à que corresponde, com indicação de (1) ou (2) consoante se trate de 
primeira ou segunda ordem. Com este número, pode consultar-se a listagem de combinações. 

● O coeficiente máximo de trabalho, que é o quociente entre a tensão máxima da barra e a tensão 
admissível do material. 

● O resultado da comprovação de encurvadura lateral e empenamento da alma, caso se tenham 
solicitado essas comprovações. 

● Dados da seção, com indicação da classe de axial e momentos nas duas direções e as 
características mecânicas da seção eficaz se é de classe 4. 

● Resistência aos esforços simples, com indicação do axial, transversos e momentos resistentes da 
seção e grau de aproveitamento relativamente aos esforços atuando por separado. 

● Resistência a esforços combinados, como flexão com transverso, axial com flexão e axial com 
flexão e transverso. 

● Resistência à encurvadura (à compressão simples), com indicação dos valores do coeficiente 
redutor por encurvadura (Ji) e as esbeltezas reduzidas para cada eixo. 

● Resistência à encurvadura lateral, com indicação do coeficiente redutor (Ji, LT) e a esbelteza 

reduzida correspondente. 

● Resistência à compressão com flexão e encurvadura, com indicação das equações das normas 
consideradas e dos parâmetros fundamentais intervenientes nelas. 

Listagem de flechas 

A função Resultados>Listagens>Seções alumínio>Flechas gera uma listagem de flechas correspondente a 
vigas e diagonais de alumínio. A listagem indica a flecha diferida e instantânea da barra selecionada, 
indicando o limite de flecha imposto nas opções de comprovação. 

 



 

Gráfico de tensões no alumínio 

A função Resultados>Gráficos>Tensões alumínio gera um gráfico com códigos de cor correspondente às 
tensões das barras de alumínio. O programa representa o aproveitamento da seção atribuindo uma cor 
em função  do valor obtido. 

Caso o coeficiente de aproveitamento da barra é inferior a 100%, a barra cumpre, desenhando-se a zona 
que cumpre em tons azuis. Quanto mais próximo se encontrar o referido coeficiente do valor 100% a cor 
será de um tom azul mais celeste, sendo azul escuro caso se aproxime do valor 0%. 

 

No caso do coeficiente de aproveitamento ser maior que 100%, a barra não cumpre, com o que se 
desenharão as seções em tons amarelo e vermelho; quanto mais próximo do valor 100% mais o tom será 
de cor amarelo e quanto mais afastado de 100% mais vermelho. 



Capítulo 35 

Vigas mistas de aço e betão  

Introdução 

Neste apartado descrevem-se as principais características deste módulo. Ao longo dos restantes apartados 
desta Adenda especifica-se a funcionalidade (introdução, modificação, cálculo e saídas de resultados) do 
programa com las vigas mistas de aço e betão. Em el manual de Normativas se especifica como calcula e 

dimensiona el programa estos elementos. 

Campo de aplicação 

 permite definir vigas mistas não embebidas em betão formadas por um perfil metálico debaixo de 

uma cabeça de betão, conectadas entre si através de conetores de transverso soldados ao banzo do perfil 
metálico. 

O perfil metálico deve ser de aço estrutural, de seção constante, com forma em I ou H, de alma não 
aligeirada e com seu banzo superior em contacto com a cabeça de betão. 

A cabeça de betão pode ser uma seção retangular, ou de uma determinada largura em uma laje maciça 
de betão ou em uma laje de chapa (steel deck). A laje de chapa (steel deck) pode ter as suas nervuras 
paralelas à viga ou perpendiculares à mesma. Em casos intermédios, o programa considera que as nervuras 
da chapa são ortogonais à viga mista. 

Os conetores entre a viga metálica e a cabeça de betão, serão do tipo ‘pernos de transverso’, de acordo 
com a norma EN ISO 13918 ou a AWS D1.1/D1.1M. 



 

  

Conceitos básicos sobre vigas mistas 

Uma viga mista é formada por dois materiais (aço estrutural e betão armado) que trabalham de forma 
mais ou menos conjunta, de maneira a que a rigidez (e a resistência) da seção mista é maior que a soma 
das rigidezes (ou resistências) do perfil metálico e da cabeça de betão armado. 

Rigidez equivalente e eficácia da conexão de corte 

No entanto, não se pode falar de uma seção composta perfeita, porque: 

■ Sempre se produz um certo deslizamento entre o perfil metálico e a cabeça de betão, devido, 
entre outras coisas, à deformação dos conetores de transverso. 

■ A fluência e a retração do betão fazem que, com o tempo, se produza uma certa redistribuição 
tensional na conexão entre aço e betão. 

Para ter em consideração estes fenómenos, tanto as normas de cálculo como o programa, estabelecem 
dois mecanismos: 

■ Para o cálculo de esforços, define-se um coeficiente redutor do módulo de elasticidade do 
betão. 

■ Para a análise da seção mista, estabelece-se o grau de eficácia da conexão de corte 

Para que se possa falar de comportamento misto, este grau de eficácia deve estar acima de um 
determinado mínimo, que os Eurocódigos Estruturais fixam em pelo menos 40% (ainda que possa ser 
maior em função do comprimento da viga e de outros parâmetros). A norma americana AISC 360-10 define 
um valor de 50%. Se a eficácia for de 100% temos então uma conexão completa. 

Quanto maior for o grau de conexão, maior será a resistência à flexão da seção, ainda que seja a custa de 
aumentar o número ou diâmetro dos conetores. 

   

Sem conexão, com conexão parcial e com conexão completa 
Por exemplo, as vigas de laje metálicas debaixo de uma laje maciça que já era possível definir desde a 
versão anterior, trabalham de forma separada da laje (sem conexão). 

Vigas mistas em flexão negativa 

Ainda que a disposição de um perfil metálico debaixo de uma cabeça de betão possa fazer pensar que as 
vigas mistas só trabalham em flexão positiva e, portanto, devam utilizar-se unicamente em vãos 



biapoiados, esse pensamento não é correto: pode estabelecer-se um mecanismo resistente misto entre as 
armaduras tracionadas e o perfil metálico em flexão. Nesse caso, o programa dimensiona as armaduras 
de negativos necessárias. 

Largura eficaz da cabeça de betão 

As normas estabelecem uma largura máxima eficaz da cabeça de betão (constante ao longo do vão para 
umas normas, variável para outras), de forma que não se deve contar para efeitos de resistência, com o 

betão nem com as armaduras situadas fora dessa largura. No programa segue-se o seguinte critério: 

■ O utilizador define a largura ‘nominal’ dessa cabeça de betão. Essa largura é a que se utiliza 
para definir a área e inércias da seção mista para o cálculo de esforços. 

■ No momento do dimensionamento da viga mista, o programa utiliza, para cada seção ao longo 
da viga, o menor valor entre essa largura nominal e a largura eficaz definida na norma 
selecionada. Esse dado fica referenciado no relatório de barras de Betão e Mistas do programa. 

■ No caso de vigas mistas paralelas, a largura eficaz não pode superar a linha situada a meia 
distância entre ambas as vigas. 

Normas 

O programa calcula e dimensiona as vigas mistas de acordo com as seguintes normas: 

■ Eurocódigo 4 (EN 1994-1-1:2004). Esta norma utiliza-se para as vigas mistas ao selecionar 

qualquer das normas da Europa implementadas no programa (qualquer das normas de 
Espanha, a norma portuguesa e os Eurocódigos Estruturais). 

■ Capítulo I da norma americana AISC 360-10. Esta norma utilizar-se-á para as vigas mistas ao 
selecionar qualquer das normas americanas implementadas no programa (USA Internacional, 
México D.F., México-USA, Chile-USA, Brasil e Argentina-2005), salvo a norma da Argentina 
dos ’80, na qual no é abordado o cálculo de vigas mistas. 

Em situação de incêndio, avalia-se a resistência da seção tendo em consideração a perda de resistência 
dos materiais (betão, aço estrutural e armaduras) devido à temperatura alcançada em cada ponto da 
seção, de acordo com as seguintes normas: 

■ EN 1991-1-2:2004 e EN 1994-1-2:2005 no caso das normas europeias. 

■ ACI 216.1M-07 no caso das normas americanas. 

Organização das vigas mistas no programa 

Dado que as vigas mistas possuem armadura na cabeça de betão, unido ao facto de que num mesmo 
pórtico e piso podem concorrer vigas mistas e vigas de betão armado, algumas das funções do programa 
são comuns a barras de betão armado e vigas mistas. Ainda assim, se pretender ter o módulo , 

é necessário dispor do módulo  de barras de betão armado. 

As funções do programa que atuam ou se referem a este módulo de vigas mistas são, de forma resumida: 

■ Para definir uma viga como mista, atribui-se-lhe primeiro uma seção de aço estrutural em 
forma de I ou H e seguidamente utiliza-se a função Seções e dados > Vigas Mistas > 

Introduzir…. Junto a ela tem as funções Eliminar (para voltar a ser uma viga ou viga de laje 
metálica) e Modificar… (para modificar os seus dados geométricos). 



 

■ Na função Seções e dados > Vigas Mistas > Características…, fixam-se as caraterísticas do 
betão (módulo de Young, coeficiente de Poisson…) e o fator redutor do módulo de Young do 
betão devido à retração, fluência e eficácia da conexão de corte. 

■ Na função Cálculo > Materiais, na ficha Conetores de Transverso, fixa-se o tipo de conetores 
de transverso a utilizar e o seu material. 

■ Para calcular e armar as vigas mistas, existe um submenu Vigas Mistas dentro do menu de 
cálculo. Em todo caso, se na estrutura existirem, tanto vigas mistas como barra de betão 
armado, serão calculadas conjuntamente ambos os tipos de elementos, independentemente 

de que se utilize a função de cálculo de armadura de barras ou cálculo de vigas mistas. 
Salientar, no entanto, que cada elemento possui listagens e gráficos de erros das barras de 
betão e das vigas mistas independentes. 

■ As opções de cálculo de vigas mistas e de barras de betão que se fixam no apartado Barras 

de Betão e Mistas, dentro do painel Opções de cálculo. 

■ O submenu Resultados > Listagens > Armadura de Barras passa a denominar-se Barras de 

Betão e Mistas e podem utilizar-se com ambos tipos de elementos. 

■ Dentro de Resultados > Relatório adicionou-se um novo relatório de Betão e Mistas, que 
substitui e melhora a listagem de peritagem de barras de betão, e que pode aplicar-se tanto 
a barras de betão como a vigas mistas. 

■ As funções de desenhos de armaduras (por barras ou pórticos) aplicam-se também às vigas 
mistas. As funções de peritagem também permitem modificar os dados referentes aos 
conetores de transverso. 

■ A medição das vigas mistas realiza-se por partes: a cabeça de betão e as armaduras 
englobam-se dentro da medição de barras de betão armado, enquanto que a medição do 
perfil metálico e dos conetores engloba-se dentro da medição do aço laminado. 

■ Na tabela global de fabricação, também aparece por separado o betão da cabeça, as 
armaduras, o perfil metálico e os conetores de transverso. 

■ Na vista em modo sólido aparecem todos os elementos da viga mista: perfil metálico, cabeça 
de betão, armaduras e conetores de transverso. 

■ Na exportação para modelo BIM em formato ifc, aparecem também todos os elementos da 
viga mista: perfil metálico, cabeça de betão, armaduras e conetores de transverso. Nas opções 
desta exportação, os conetores de transverso consideram-se dentro dos Elementos. 

Definição, modificação e eliminação de vigas mistas 

Para definir uma viga como mista, atribui-se primeiro uma seção de aço estrutural em forma de I ou H e 
seguidamente utiliza-se a função Seções e dados > Vigas Mistas > Introduzir… para definir as 
características da cabeça de betão, na seguinte caixa de diálogo: 



 

Aqui se mostram as tipologias permitidas pelo programa. Em função da situação da viga, esta 
será de uma ou outra tipologia: 

■ Viga mista com cabeça retangular de betão no caso da viga ser uma viga metálica por 
debaixo de uma laje maciça ou ser uma viga situada dentro de uma laje unidirecional (que 
não seja de chapa) ou ser uma viga isolada. 

■ Viga mista com laje de chapa paralela quando a viga se situa numa laje unidirecional de 
chapa cujas nervuras sejam paralelas à viga. 

■ Viga mista com laje de chapa NÃO paralela quando a viga se situa numa laje 
unidirecional de chapa cujas nervuras não sejam paralelas à viga. Nesse caso considera-se 
que as nervuras são ortogonais à viga. No caso de ser uma viga de fronteira entre duas lajes 
de chapa, uma paralela e outra não, considera-se que a viga é do caso ‘NÃO paralela’, que é 
a situação mais desfavorável. 

Será necessário introduzir os seguintes parâmetros: 

Dado Descrição 

Altura (h) A altura da cabeça de betão será em geral Automático, para que coincida com a 
altura da laje em que se situa. No caso de a viga ser fronteira entre dois planos de 
lajes de diferente altura, o programa utilizará o maior valor de ambos. 

  Quando existam vigas isoladas, fora de qualquer laje unidirecional ou de laje, será 
necessário fixar a altura de forma explícita. 

Largura (b) Pode definir-se a largura da cabeça de betão igual ao banzo do perfil metálico ou 
então indicar-se um valor. Ver o apartado Cálculo de vigas mistas para mais 
informação sobre esta largura e a largura efetiva. 

Separação (g) No caso de lajes de chapa com nervuras paralelas à viga, pode fixar-se uma 
separação entre as chapas situadas em cada lado da viga, de forma a que se 
incremente a largura da nervura situada sobre el alma de a viga. De esta forma se 
facilita a colocação dos conetores de transverso. 

Após pressionar o botão Aceitar, selecione as vigas ou vigas de laje que pretende converter em vigas 
mistas. Caso selecione uma barra que seja um pilar, ou que não tem seção atribuída, ou uma seção que 
não é de aço estrutural em forma de I ou H, não se irá criar a viga mista e aparecerá uma mensagem 
indicando esse facto. 

Na vista 3D da estrutura e em todas as listagens, todos os relatórios, etiquetas emergentes e desenhos 
em que apareça o nome da seção de uma viga mista, aparecerá conjuntamente o nome da seção metálica 
com o da cabeça de betão, por exemplo: IPE-300 + BET-60x16. 

Para eliminar uma viga mista (e deixá-la como uma viga metálica ou uma viga de laje metálica), utiliza-
se a função Seções e dados > Vigas Mistas > Eliminar… 



 

Para modificar uma viga mista, utiliza-se a função Seções e dados > Vigas Mistas > Modificar…. Ao 
selecionar seguidamente uma viga mista, aparece uma caixa de diálogo como a de Introduzir, porém só 
com aqueles dados (e desenho) que sejam aplicáveis ao tipo de viga mista selecionado. 

Vigas mistas e lajes 

No caso de vigas mistas com lajes de chapa, a largura de apoio das chapas é o banzo do seu perfil 
metálico, pelo que nos desenhos aparecerá essa largura como a largura da viga. 

No caso de lajes unidirecionais de vigotas ou lajes de painéis alveolares, a largura do apoio das 
vigotas ou lajes de placas alveolares é a largura da sua cabeça de betão, pelo que nos desenhos aparecerá 
essa largura como a largura da viga. 

No caso de lajes maciças, nos desenhos indica-se a largura da sua cabeça de betão. Nessa largura, não 
se calcula armadura de reforços na laje, uma vez que a viga mista já tem a armadura que cobre os esforços 
dessa zona. 

Considerações adicionais e limitações 

A utilização de vigas mistas em  está sujeita às seguintes considerações: 

■ A alma da viga mista (eixo Yp) será sempre perpendicular à laje na qual se situa a sua cabeça 
de betão. Na verificação de geometria verifica-se (e corrige-se) esta condição. 

■ Não se permite que o perfil metálico da viga mista seja de alma aligeirada (Boyd ou Cellular 

Beam), entre outros motivos porque não estão contempladas nas normas utilizadas (EN 1994-
1-1 nem AISC 360-10) nem é congruente com o modelo de vigas Vierendel comummente 
utilizado para estudar as vigas de alma aligeirada. 

■ O programa não suporta vigas mistas de inércia variável. 

■ Não é possível realizar ligações do  em que intervenham vigas mistas. 

■ Não se permite que as lajes (unidirecionais ou maciças) se apoiem na parte inferior de uma 
viga mista (laje suspensa), uma vez que implicaria inverter a viga mista (perfil metálico por 
cima e betão por baixo), algo não previsto neste tipo de elementos. 

■ Podem existir conjuntos formados por vigas mistas. Nesse caso, todas as barras do conjunto 
têm a mesma seção de aço e a mesma cabeça de betão. 

■ Caso se altere o pré-dimensionamento de uma viga mista, esta perderá a sua condição de 
viga mista, passando a ser uma viga metálica ou uma viga de laje metálica. 

Características do betão das vigas mistas 

Através da função Seções e dados > Vigas Mistas > Características… pode-se definir as constantes 
mecânicas (módulo de elasticidade ou de Young, coeficiente de Poisson e coeficiente de dilatação térmica) 
correspondentes à cabeça de betão das vigas mistas. Essas mesmas constantes, porém, para o perfil 
metálico da viga mista, obtêm-se da base de dados de perfis. 



 
O coeficiente redutor devido à fluência e retração do betão e à eficácia da conexão de corte, multiplica o 
módulo de Young secante do betão, Ecm, para obter um módulo de Young eficaz, Ec,eff. Um valor de 0,50 
é o valor pré-definido. 

Como exemplo, para um coeficiente 0,50, a rigidez E·Iz de uma viga mista formada por: 
■ IPE 400 (E = 200 GPa, A = 84,5 cm2, Iz = 23.130 cm4) 

■ Cabeça de betão de 60x20 cm (Ecm = 27,26404 GPa, A = 1.200 cm2, Iz = 40.000 cm4) 

É: 

Caso E·I 

Perfil metálico 46.260 kN·m2 

Cabeça de Betão 10.906 kN·m2 

Viga Mista 126.524 
kN·m2 

 

Fichas de lajes mistas de chapa 

Com o objetivo de poderem ser utilizadas adequadamente no módulo  de vigas mistas, adiciona-

se uma nova opção para descrever a posição dos conetores, indicando se a chapa tem um rigidificador 
longitudinal que impede a colocação dos conetores de transverso no eixo das nervuras. 

 
Nesse caso, os conetores de transverso serão colocados em cada lado dessa nervura central de forma 
alternativa (em filas paralelas). 



 

Bases de dados de parafusos, pernos de ancoragem e 
conetores de transverso 

Bases de dados de conetores de transverso 

A base de pernos de ancoragem da versão anterior passa a ser nesta versão a base de parafusos, pernos 

de ancoragem e conetores de transverso, para incluir estes últimos, utilizados nas barras mistas. 

Só se incluem os conetores de transverso do tipo pernos lisos com cabeça, que são soldados ao perfil 
metálico com parafusos com cabeça e ponteiras de cerâmica das normas de produto EN ISO 13918 e a 
AWS D1.1/D1.1M. 

 
O funcionamento da caixa de diálogo com estes elementos é muito similar à dos pernos de ancoragem, 
ainda que com as seguintes particularidades: 

■ Existem três famílias de conetores de transverso que sempre estarão presentes: “Perno AWS 
D1.1” (sistema imperial de unidades), “Perno AWS D1.1M” (sistema métrico ou SI de 
unidades) e “Perno EN ISO 13918”. Estas famílias podem modificar-se (exceto o seu nome) 
adicionando, modificando ou eliminando elementos ou materiais. Caso se elimine a família 
completa, o programa volta a criá-la com as suas características por pré-definidas ou definidas 
em normas de produto. 

■ Podem adicionar-se novas famílias de conetores de transverso. 

■ A cabeça forma parte da própria peça (não podem existir distintos tamanhos de cabeça para 
um mesmo diâmetro de haste) pelo que a ficha Cabeça não se utiliza. 



       
Para cada diâmetro definem-se os seguintes dados: 

Dado Descrição 

Diâmetro em mm Diâmetro de cálculo da haste, que é sempre lisa. 

Texto para caixas Texto identificativo do perno para as caixas de opções do programa. 

Texto para desenhos Texto que aparecerá nos desenhos de armadura 

Diâm. da cabeça Define o diâmetro da cabeça, que é sempre cilíndrica. 

Alt. da cabeça Altura da cabeça do perno. 

Comp. mín. / máx. Fixa o comprimento de cálculo mínimo e máximo de fabricação. Ainda que as normas 
de produto fixem estes parâmetros, podem existir fabricantes com outros valores 
mínimos e máximos. Corresponde a l2 na imagem. 

Perda ao soldar É a diminuição de comprimento do perno no processo de soldadura. Na imagem, 
corresponde a l1 – l2. 

Bases de dados de pernos de ancoragem em placas 

Na base de pernos de ancoragem do tipo redondo nervurado, agora é possível indicar o tipo de ligação 
com a placa (com porcas, soldadura inferior ou soldadura superior). Em versões anteriores sempre se 
uniam com porcas. 

 
Esta opção tem em consideração tanto os quadros de placas de ancoragem como na vista em modo 

sólido a placa de ancoragem ou a listagem de fabricação. 

Cálculo de esforços de vigas mistas e vigas de laje metálicas 
debaixo da laje 

Ainda que visualmente ambos tipos de elementos são idênticos, seu comportamento estrutural e sua 
incidência no cálculo de esforços realizado pelo programa são muito diferentes. Podemos dizer que a viga 
de laje metálica é um caso de viga mista em que a eficácia da conexão de corte é nula, e portanto, betão 
e aço laminado deixam de trabalhar em conjunto. 



 

Em ambos os casos, ao montar a matriz de rigidez da estrutura para o cálculo de esforços, haverá que 
somar os elementos finitos que modelam a laje (idênticos em ambos os casos) e os elementos de barra 
que modelam a viga de laje metálica ou a viga mista. 

Se nos centramos na rigidez à flexão, E·Iz, tomando como exemplo uma viga mista formada por: 

■ IPE 400 (E = 200 GPa, A = 84,5 cm2, Iz = 23.130 cm4) 

■ Cabeça de betão de 60x20 cm (Ecm = 27,26404 GPa, A = 1.200 cm2, Iz = 40.000 cm4) 

Temos (com um coeficiente de redução por retração, fluência e eficácia da conexão igual a 0,50): 

Caso E·I 

Perfil metálico 46.260 kN·m2 

Cabeça de Betão 10.906 kN·m2 

Viga Mista 126.524 
kN·m2 

Ou seja, tendo em consideração que a rigidez da laje já foi introduzida através dos elementos finitos, 
soma-se a seguinte rigidez: 

■ Se a barra é uma viga mista, soma-se a rigidez 126.524 kN·m2 – 10.906 kN·m2 = 115.618 
kN·m2 

■ Se a barra é uma viga de laje metálica, soma-se a rigidez do IPE, 46.260 kN·m2  

Quando se consultam os resultados da análise (listagem de solicitações ou gráfico de momentos, por 
exemplo) há que ter as seguintes considerações: 

■ No caso de vigas de laje metálicas, ao não ter um trabalho conjunto entre betão e aço 
laminado, os resultados de cada material são independentes: os das funções de listagem de 
esforços e os diagramas de esforços da barra são os utilizados para o seu dimensionamento, 
enquanto que as tensões da laje se utilizam para a sua armadura. 

■ No caso de vigas mistas, os resultados das listagens de esforços ou diagrama de esforços 
da barra são só uma parte das solicitações de dimensionamento da viga mista: falta adicionar 
a parte correspondente às tensões da zona da laje correspondente à cabeça de betão. Pode 
consultar-se essa ‘soma’ no relatório de ‘Betão e Mistas’ uma vez calculadas e armadas as 
vigas de betão e mistas. 

Também existem diferenças substanciais no cálculo da própria laje maciça de betão. 

■ No caso de vigas de laje metálicas, estas não aparecem refletidas nos desenhos, e o 
programa calcula a armadura de reforço na zona da laje situada sobre a viga de laje, a partir 
dos esforços da laje. 

■ No caso de vigas mistas, estas aparecem refletidas nos desenhos com a largura da sua 
cabeça de betão, e o programa não calcula a armadura de reforço na zona da laje situada 
nessa largura, porque a armadura de uma viga mista já tem em consideração os esforços da 
laje nessa zona. 

Comprovação de vigas Mistas 

Para detalhes específicos do cálculo de vigas mistas referentes à normativa utilizada, ver o Manual de 
Normas. 



Dado que as vigas mistas contam com armadura na cabeça de betão, unido ao facto de em um mesmo 
pórtico e planta poderem concorrer vigas mistas e vigas de betão armado, algumas das funções de cálculo 
de vigas mistas do programa são comuns às das barras de betão armado. Ainda assim, caso disponha 
deste módulo , é necessário dispor do módulo  de barras de betão armado. 

Para calcular e armar as vigas mistas, existe um submenu Vigas Mistas dentro do menu de cálculo. Em 
todo o caso, se na estrutura existirem vigas mistas e barras de betão armado, estas serão calculadas 
conjuntamente, independentemente de se utilizar a função de cálculo de armadura de barras ou a de 
cálculo de vigas mistas. Este facto fica assinalado com a seguinte mensagem: 

 
No entanto, são independentes as listagens e gráficos de erros das barras de betão e das vigas mistas. 

Pórticos 

Muitos dos cálculos a serem feitos nas vigas mistas, particularmente o cálculo do comprimento efetivo de 
uma cabeça de betão, o grau mínimo de eficiência da conexão transversal a ser considerada e o 
dimensionamento dos conectores transversais, depende de uma correta identificação dos vãos. 

Portanto, se uma viga principal localizada entre dois pilares é dividida em seções para suportar vigas 
secundárias (algo muito comum nas lajes de chapa metálica), é altamente recomendável que essas vigas 
principais façam parte de um pórtico de Tricalc. 

Materiais 

As vigas mistas utilizam os materiais definidos na função Cálculo> Materiais ..., pelo que: 

■ O betão e as armaduras são os definidos para vigas e diagonais na ficha Betão Armado. 

■ O aço estrutural do perfil metálico é definido para barras na ficha Aço Estrutural. Não se pode 
definir um tipo de aço diferente deste, algo que pode ser feito em barras de aço não mistas 
através das opções particulares de comprovação de seções. 

■ O tipo, a família e o material dos conectores transversais são definidos na ficha conectores 
transversais. 

Os dados a serem definidos para os conectores transversais, oriundos da base de dados descrita no 

apartado Base de Dados de Conetores de transverso, são: 



 

 
Dado Descrição 

Tipo de conetor Atualmente, com base em dados de conectores transversais, apenas se incluem 
pernos do tipo liso (espargos) com cabeça, os quais são soldados ao perfil metálico 
com pinos de cerâmica (pinos roscados e terminais de cerâmica). 

Família Permite selecionar qualquer uma das famílias de conectores transversais 

armazenados na base de dados. O programa é fornecido com as normas de produto 
correspondentes à EN ISO 13918, AWS D1.1 e AWS D1.1M. 

Tipo de aço Permite selecionar qualquer um dos tipos incluídos na base de dados correspondente 
à família selecionada. O limite elástico e a resistência à tração do tipo selecionado 
são mostrados na caixa. 

Segurança Permite definir o coeficiente parcial de segurança ao esforço rasante. Na norma 
europeia EN 1994-1-1 é, por predefinição, ©V  = 1,25. Na norma americana AISC 

360-10 é, por predefinição, v = 0,65. 

 

Opções de comprovação e dimensionamento 

As opções de dimensionamento de barras em versões anteriores passam a denominar-se Barras de 
Betão e Mistas e passam a ser comuns para os dois tipos de elementos 

. 
As opções referentes à parte de betão armado são as mesmas que as das vigas de betão, tendo em 
consideração que: 



■ As vigas mistas com cabeça de betão formada por uma laje de chapa, só tem armadura 
longitudinal superior: não têm nem armadura inferior nem estribos. 

■ A fissuração só se estuda na face superior. 

Adicionou-se a ficha Vigas mistas, onde se englobam as opções referentes a estes elementos que não têm 
aplicação nas barras de betão armado. 

 
Dado Descrição 

Eficácia da conexão Fixa a percentagem de eficiência de uma conexão transversal entre betão e aço 
estrutural. As normas estabelecem um mínimo para uma viga ser considerada como 
mista. Esse mínimo é considerado pelo programa ao calcular a viga mista e vem 
refletido no relatório de barras de Betão e Mistas correspondente. Também é possível 
definir uma conexão de corte como completa, o que equivale a uma percentagem 
de eficácia 100%. 

Soldadura No caso de vigas mistas com lajes de chapa, é necessário definir como os conectores 
são soldados ao perfil de metal: seja através da chapa (somente possível com 
espessuras não muito grandes) ou diretamente no banzo do perfil (porque a chapa 
tem perfurações que permitem colocá-la após a soldagem dos conectores) 

Diâmetro min / máx Define o diâmetro mínimo e máximo da haste dos conectores a serem usados. A lista 
de diâmetros é preenchida a partir da família de conectores atualmente selecionados 
em Cálculo> Materiais, ficha Conectores Transverso. 

Módulo altura Fixa o módulo de altura para os conetores de transverso. 

Módulo separação Fixa o módulo da separação longitudinal entre eixos de conetores de transverso, 
exceto no caso de vigas mistas com laje de chapa metálica ortogonal, em cujo caso, 
o módulo de separações será a distância entre eixos das nervuras da chapa metálica. 

Número por fila Permite indicar o número máximo de conetores por fila. No caso de lajes de chapa 
paralela à viga, só se permite um conetor por fila. 



 

Minimizar número Permite priorizar a utilização de menos conetores mas de diâmetro maior face à 
utilização de mais conetores mas de menor diâmetro 

Viga apoiada Permite indicar se a viga (ou a laje) fica apoiada em prumos até ao endurecimento 
do betão (e portanto até que a viga trabalhe como mista). Esta opção tem incidência 
no cálculo da flecha da viga mista. 

Cálculo à flexão 

O cálculo dos momentos resistentes da seção mista, tanto em flexão positiva como em flexão negativa,  
baseia-se no programa no comportamento plástico da seção, no qual os materiais trabalham à 
seguinte tensão (ver mais detalhes no Manual de Normas): 

■ O betão comprimido trabalha com tensão 0,85·fcd (0,85·fc’ em norma americana) 

■ O betão em tração é desprezado 

■ O aço estrutural, em tração ou compressão, trabalham com tensão fyd (Fy na norma 
americana) 

■ As armaduras, em tração ou compressão, trabalham com tensão fsd (Fsr na norma americana). 
Só se considera a armadura em compressão se estiver confinada através de estribos. 

■ A chapa das lajes de chapa despreza-se no programa. 

Para que essa assunção seja correta, as normas utilizadas no programa exigem o cumprimento de alguns 
requisitos (para mais informação, ver o Manual de Normas): 

■ O perfil metálico deve permitir a sua comprovação, a nível de seção, com uma distribuição 

plástica de tensões. Nos Eurocódigos Estruturais implica que a seção seja de classe 1 ou 2, 
enquanto que na norma AISC 360-10 implica que a seção seja compacta o não esbelta. 

■ A armadura deve ter suficiente ductilidade. Nos Eurocódigos Estruturais implica que tenham 
de ser da classe B ou C; na EHE ou EHE-08 implica que sejam do tipo SD. 

Para ter em consideração o grau de eficácia da conexão de corte, limita-se a profundidade da cabeça de 
compressão de betão ou a tração nas armaduras. 

Cálculo ao transverso e torsão 

Em geral, a resistência ao transverso e torsão das vigas mistas, de acordo com as normas utilizadas, são 
resistidos pelo perfil de aço estrutural, de acordo com o estabelecido na EN 1993 ou na AISC 360. 

Unicamente, no caso da cabeça de betão poder ter estribos (o que no programa ocorre quando a laje não 
é uma laje de chapa), a torsão reparte-se entre o perfil metálico e a cabeça de betão em função da sua 

rigidez relativa à torsão. 

Cálculo ao esforço rasante: conetores de transverso 

Os conetores de transverso são os encarregados de transmitir o esforço rasante (transverso horizontal 
paralelo à viga) entre a cabeça de betão e o perfil metálico. Portanto, são imprescindíveis para poder 
considerar uma ação mista da seção. 

Para determinar a resistência de um conetor segue-se o indicado nas normas utilizadas, que a calculam 
como o mínimo entre a resistência do aço do conetor e a resistência por plastificação no betão. 

A distribuição dos conetores ao longo da viga realiza-se com base nos seguintes pressupostos: 



■ As normas permitem uma repartição uniforme dos conetores ao longo de cada tramo de viga 
em estudo, para o que é necessário que a conexão seja dúctil. Este é o critério adotado pelo 
programa, para verificar que a conexão possa ser dúctil. 

■ Os tramos em estudo estabelecem-se entre as seções críticas estabelecidas nas normas: 
seções de momento máximo (positivo ou negativo), extremos da barra e seções em que deixe 
de ter momento positivo ou negativo. 

■ De acordo com as normas, o esforço rasante total a transmitir calcula-se com critérios de 
capacidade, ou seja, em base da máxima compressão ou tração resistente da cabeça de betão, 

tendo em consideração o grau de eficácia da conexão de corte estabelecida. Este critério é 
certamente muito conservador, porque é independente dos esforços aos que está submetida 
a viga. 

No relatório de barras de betão e mistas detalha-se, em cada seção, o esforço rasante de cálculo 
estabelecido com estes critérios e o esforço rasante resistente aportado pelos conetores atualmente 
colocados. 

Devido a que a largura eficaz da cabeça de betão ser maior que a zona de ação dos conetores, as normas 
europeias estabelecem a necessidade de uma armadura horizontal e perpendicular à viga que absorva 
esse transverso. 

■ No caso da cabeça de betão ter estribos (ou seja, quando não se trata de uma laje de chapa), 
são os ramos horizontais desses estribos os encarregues de resistir a esse transverso. 

■ No caso de lajes de chapa, o programa não coloca nenhuma armadura específica. O habitual 
é resolver com a armadura de distribuição da laje de chapa, com base na quantia (em cm2/ml) 
que se indica no  Relatório de barras de betão e mistas. 

Cálculo ao fogo 

Em situação de incêndio, avalia-se a resistência da seção tendo em consideração a perda de resistência 
dos materiais (betão, aço estrutural, armaduras e conetores de transverso) devido à temperatura 
alcançada em cada ponto da seção. 

As opções relativas ao fogo das vigas mistas, estabelecem-se de acordo com o seguinte critério: 

■ A opção de Cálculo ao fogo ativado e o tempo em minutos a resistir em situação de incêndio, 
indicam-se na ficha Vigas. 

■ O isolamento da parte de aço estrutural indica-se no apartado de vigas de aço, com a 
salvaguarda de que, em vigas mistas, se assume sempre que a opção Só três faces expostas 
está ativada.  



 

 
■ O isolamento da cabeça inferior, estabelece-se na ficha Lajes no caso da viga mista ser do 

tipo Cabeça retangular de betão, e da ficha Lajes de chapa no caso de vigas mistas desse 
tipo. 

A armadura e conetores resultantes do cálculo serão os máximos entre a situação normal e a situação com 
fogo. No relatório de barras de betão e mistas detalha-se a quantia de armadura e conetores necessários 
em ambas as situações. 

Ver o Manual de Normas para mais informação. 

Métodos de Cálculo Manuais e Automatizados 

O método de cálculo utilizado em Tricalc.21 não se encontra limitado à habitual situação de 
obrigatoriamente ter de considerar as vigas mistas como bi-apoiadas. Esse processo é habitual em 
cálculos manuais ou em programas antigos e em folhas de cálculo pois simplificam imenso o cálculo mas 
limitam fortemente as opções do projetista (somente vigas mistas bi-apoiadas).  
Com Tricalc.21 o projetista tem a liberdade de optar por outras soluções estruturais, pois Tricalc irá 
calcular e dimensionar as armaduras necessárias para as vigas mistas poderem trabalhar com momentos 
fletores negativos. Permite-se assim modelar e dimensionar vigas mistas para grandes superfícies 
industrias ou comerciais e para projetos de reabilitação. 

Relatório de barras de betão e mistas 

Nesta versão cria-se um novo relatório de Barras de Betão e Mistas, que amplia as capacidades da listagem 
de Peritagem de Barras para as vigas e pilares de betão armado (que se mantém no programa) além de 
incluir a informação referente às vigas mistas. No caso de solicitar uma listagem de peritagem de uma viga 
mista, aparece na própria listagem uma mensagem indicando que não está disponível para as vigas mistas 
e que se solicita o relatório em seu lugar. 

Ao solicitar o relatório aparece uma caixa de diálogo idêntica à de outros relatórios: 



 
Como particularidade deste relatório (e que não tem a listagem de peritagem), a informação do formato 
Resumido é diferente da dos formatos completos: 

■ No caso de pilares de betão armado, no formato resumido só aparece a informação referente 
à combinação mais desfavorável (combinação péssima), enquanto que nos relatórios 
completos, aparece também a informação das combinações de máxima compressão, máxima 
tração e máxima flexão em cada eixo e um gráfico com as superfícies de interação N – My – 
Mz. 

 
■ No caso de vigas mistas, nos formatos completos aparecem gráficos com o diagrama de 

trações e compressões da seção e, em caso de incêndio, gráficos da temperatura e coeficiente 
redutor da resistência ao longo da seção. 



 

Descrição do relatório de vigas mistas 

Dados iniciais 

Os exemplos mostrados de seguida correspondem aos Eurocódigos Estruturais. No caso de utilizar a norma 
americana AISC 360-10 altera-se ligeiramente a nomenclatura, porém os dados mostrados são 
essencialmente os mesmos. 

Na parte inicial do relatório de uma viga, indica-se a sua seção (tanto do perfil metálico como da cabeça 
de betão) e, caso se tenha comprovado ao fogo, o tipo e as espessuras de isolamento tanto do perfil 
metálico como da cabeça de betão. 

Seguidamente indicam-se alguns parâmetros globais da viga mista: 

 
■ Na norma europeia, o coeficiente de eficácia da conexão de corte, a largura eficaz da cabeça 

de betão, limitam-se com base no comprimento entre pontos de momento nulo, Le, que o 
programa calcula a partir do diagrama de momentos do vão. Na norma americana, a largura 
eficaz da cabeça de betão, limita-se com base no comprimento total do vão, L. 

■ Mostra a classe da seção de aço, e caso cumpra as limitações impostas ao modelo de cálculo 
utilizado. 

■ Na norma europeia limita-se a um máximo de 2,5 a relação entre o momento plástico positivo 
resistente da seção mista e o momento plástico resistente da seção metálica isolada. No 
relatório mostra-se essa relação e se cumpre essa limitação. 

Esforços normais 

Nesta parte do relatório estuda-se a resistência a esforços normais (axial e momento), tanto em flexão 
positiva como negativa e, se o fogo está ativo, em situação normal e de incêndio. 

Nas vigas mistas, as armaduras superiores e inferiores estarão normalmente tracionadas no caso de flexão 
negativa. No caso de flexão positiva, se o tipo de viga mista permite a colocação de estribos, estas 
armaduras estarão comprimidas e calcular-se-á a armadura de compressão necessária. Porém, se o tipo 
de viga mista no permite colocar estribos, não se terá em consideração a armadura comprimida nem se 
calculará essa armadura. 

Se o relatório for completo, também aparecerá uma imagem com a força de tração (em vermelho) ou 
compressão (em azul) por unidade de altura na seção de momento máximo (negativo ou positivo). De 



referir que em flexão positiva, ainda que toda a parte de betão se situe por cima da fibra neutra, só se 
considera a compressão de uma parte do mesmo, para ter em consideração o coeficiente de eficácia da 
conexão de corte. Se a conexão de corte fosse ‘completa’, ter-se-ia em consideração a compressão em 
todo o betão situado acima da fibra neutra. 

 

 

 

 
Na comprovação com fogo, adiciona-se uma tabela com a temperatura alcançada em zonas significativas 
da seção e com o coeficiente redutor da resistência em função dessa temperatura e material. 



 

 
Se o relatório for completo, também aparecerá uma imagem com a força de tração (em vermelho) ou 
compressão (em azul) por unidade de altura na seção de momento máximo (negativo ou positivo) afetada 
do coeficiente de redução por ação da temperatura. Também aparece a temperatura alcançada em cada 
ponto da seção, e o coeficiente redutor da resistência em função dessa temperatura. 

 

Esforços tangenciais 

Nesta parte do relatório indica-se a comprovação ao transverso vertical, torsão e aos efeitos combinados 
de transverso e torsão, tanto em situação normal como com fogo. 

 



Conetores de transverso 

Nesta parte do relatório estuda-se a comprovação ao esforço rasante entre perfil metálico e cabeça de 
betão, que devem proporcionar os conetores de transverso, tanto em situação normal como de incêndio. 

Na primeira tabela indica-se a resistência de cada conetor isolado, devido à resistência do próprio conetor 
como por plastificação do betão, e tendo em consideração os diferentes coeficientes redutores 
dependentes de cada norma e situação geométrica. 

Em caso de incêndio adiciona-se a temperatura alcançada nos conetores e no betão situado junto a eles, 

e os correspondentes coeficientes redutores da sua resistência, tendo em consideração que nos conetores, 
este fator é ku, = fu. / fy. cujo valor máximo é 1,25. 

 

 
Seguidamente realiza-se a comprovação ao longo da viga do: 

■ Esforço rasante horizontal, a ser resistido pelos conetores, tanto em situação normal como 
com fogo 

■ Esforço rasante transversal (somente no caso da norma europeia) a ser resistido pelos 
estribos, em situação normal. Em caso de vigas mistas com lajes de chapa, não existem 
estribos, pelo que unicamente se indica a armadura horizontal e perpendicular da viga 
necessária (normalmente assumida pela armadura de distribuição da laje de chapa). 

 

Relatório de fogo de vigas mistas 

No relatório de Fogo já existente, adiciona-se a informação referente à comprovação ao fogo das vigas 
mistas. Nas opções deste relatório, adicionou-se, no apartado de vigas, uma opção para ativar ou desativar 
a parte do relatório referente a vigas mistas. 



 

 
No relatório completo, além de indicar as características dos isolantes definidas tanto para o perfil metálico 
como para a cabeça de betão (que pode ser diferente se esta é retangular ou em uma laje de chapa), para 
cada barra indica-se: 

■ A espessura e superfície de isolamento a colocar tanto no perfil metálico como na cabeça de 
betão. 

■ A temperatura alcançada no perfil metálico, a face inferior do betão e as armaduras. 

■ Se cumpre ou não. 

 

Medição das vigas mistas 

O betão e armaduras das vigas mistas serão medidas conjuntamente com a medição do resto das barras 
de betão. 

O aço estrutural mede-se exatamente da mesma forma que qualquer outra barra de aço estrutural. 

Na medição do aço estrutural (tanto na listagem como no relatório) aparece uma nova tabela Conetores 

de transverso para a medição dos mesmos. Para poder medir os conetores de transverso será necessário 
que esteja calculada a tabela global de fabricação. Se não estiver calculada aparecerá uma advertência. 



Armadura de vigas mistas 

As armaduras das vigas mistas obtêm-se de forma conjunta ao do resto das barras de betão. A única 
diferença está em que aparece uma nova linha sobre a viga a indicar os conetores de transverso dispostos. 

Para esse efeito, em Resultados – Desenhos > Armaduras > Opções…, define-se na nova opção Texto 

identificativo para “conetores de transverso” em vigas mistas, a letra que os designa, que é um T por 
predefinição. 

 
Acresce, que no quadro de materiais se acrescenta também a família e material dos pernos de transverso. 

 



 

Retoque de armadura de vigas mistas 

Tanto a montagem como os reforços ou estribos das vigas mistas retocam-se de igual forma que nas vigas 
de betão armado, com as seguintes particularidades: 

■ As vigas mistas com lajes de chapa não deveriam possuir armadura inferior (nem montagem 
nem reforços) nem estribos, ainda que o programa não impeça a sua colocação através as 
funções de retoque. 

■ As vigas mistas com cabeça retangular de betão, calculam-se sempre com armadura de 
montagem superior e inferior e com estribos, porém as funções de retoque não impedem a 
eliminação da montagem inferior e dos estribos. 

Retoque dos conetores de transverso 

Dentro das funções de retoque, adiciona-se uma para a edição dos conetores das vigas mistas. Ao 
selecioná-la, aparecerá a seguinte caixa de diálogo: 

 
Através dela, pode-se modificar: 

Dado Descrição 

Nº Conetores Fixa o número de conetores por fila, que serão 1 ou 2, exceto no caso de lajes de 
chapa com nervuras paralelas à viga mista, em cujo caso só se permite um conetor 

por fila. 

Sep. Transversal Quando se fixam dois conetores por fila (ou quando a laje é de chapa com nervuras 
paralelas à viga mista nos quais existe um rigidificador que obriga a colocar os 
conetores lado a lado), define a distância entre eixos de colunas de conetores. 

Diâmetro Define o diâmetro nominal dos conetores. 

Altura Define a altura de cálculo do conetor (desde o banzo da viga até à parte superior da 
sua cabeça) 

Sep. Longitudinal Fixa as separações entre filas de conetores nos três tramos permitidos em uma viga. 



Comprim. tramo Fixa os comprimentos de até três tramos em que se pode dividir a viga. A soma dos 
comprimentos deve coincidir com o comprimento total da viga, que fica indicada na 
parte superior da caixa. 

 



 

Capítulo 36 

Panéis ligeiros (LSF) 

Introdução 

As funções do submenu “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)” permitem definir rapidamente estruturas 
formadas por painéis ligeiros de aço (Light Steel Frames). 

 

 



 Os painéis podem ser dos seguintes tipos: 

 

Painel Retangular. - Painel Retangular formado por 
uma retícula de barras interiores paralelas e, 
opcionalmente, diagonais. 

 

Viga Retangular-triangular. - Viga triangulada com o 
cordão inferior horizontal e com o cordão superior 
horizontal ou inclinado, formando uma ou duas águas, e 
com montantes e diagonais interiores opcionais. 

 

Viga elevada. - Viga triangulada com os cordões inferior 
e superior inclinados, formando uma ou duas águas, e 
com montantes e diagonais opcionais. 

 

Escada. - Painel plano para a formação de escadas com 
degraus estruturais. 

Os perfis utilizados por este tipo de estruturas serão aço conformado a frio com forma de C, como o da 
imagem seguinte. Pode utilizar-se a série CF incluída com o programa ou criarem-se séries novas com esta 
forma. 

 

As dimensões do perfil devem cumprir sempre que h seja maior ou igual que 2b (ℎ ≥ 2𝑏). 

 



 

Fluxo de trabalho 

 

 

Definir modelo 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Definir modelo” permite aceder aos assistentes de criação dos 
modelos. Antes de executar a função, convém utilizar a função “Geometria>Assistentes>Rede” e/ou as 
funções do submenu “Geometria>Barra” para ter umas linhas\alinhamentos gerais sobre os quais colocar 

os painéis ligeiros que se vão definir. 

Ao executar-se a função, mostra-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que permite selecionar o 
assistente a utilizar. 

Se tivermos exportado previamente painéis com geometrias personalizadas, o botão “Importar” permite 
importá-los. Também é possível capturar a geometria de algum painel que já exista na estrutura, através 
do botão “Capturar>>”. Desse modo, os parâmetros do assistente inicializam-se com os valores do painel 
importado ou capturado. 

Nesta caixa de diálogo, é possível selecionar as unidades de medida a utilizar durante a definição dos 
painéis, que podem ser milímetros (com um decimal) ou centímetros (com dois decimais). 

O funcionamento de cada um dos assistentes é o seguinte: 

 



Painel Retangular 

Pré-dimensionamento 

Nesta página do assistente, pode selecionar-se a série e o perfil a utilizar, bem como a resistência do aço. 

Os elementos existentes nesta página do assistente são os seguintes: 

● A opção “O mesmo tipo de perfil para todas as barras”.- Caso se ative esta opção, todos os 
perfis de barras horizontais, verticais e diagonais serão da mesma série e perfil. Caso se desative, 

poderá selecionar-se um perfil para barras horizontais, outro para verticais e outro para 
diagonais. As dimensões devem ser iguais em todas elas, ainda que possam utilizar-se 
espessuras diferentes. 

● A opção “Utilizar o tipo de aço definido nas opções de materiais da estrutura”.- Caso se ative 
esta opção, a resistência das barras de aço será a definida na função “Cálculo>Materiais” do 
programa. Caso se desative, poderá selecionar-se nesta página do assistente. 

● A opção “O mesmo tipo de aço para todas as barras”.- Caso se ative esta opção, todas as barras 
horizontais, verticais e diagonais serão do mesmo tipo de aço. Caso se desative, poderá 
selecionar-se uma resistência para barras horizontais, outra para verticais e outra para 
diagonais, ainda que somente é possível que existam duas tipos de aço em A mesma estrutura. 



 

● As casas “Série” e “Perfil” permitem selecionar uma série e perfil das definidas através da função 
“Seções e dados>Perfis”. Os perfis utilizados por este tipo de estruturas serão o aço conformado 
em frio com forma de C, como exemplificado na imagem seguinte. Pode utilizar-se a série CF 
incluída com o programa ou x criar-se em nessa função series nuevas com esta forma. As 
dimensões do perfil devem cumprir sempre que h seja maior o igual que 2b. O botão “Buscar” 
permite selecionar uma serie e perfil. 

 

● Os botões “Cambiar” permitem selecionar o tipo de aço a utilizar. Es possível selecionar um de 
os aços standard o definir manualmente o limite elástico e A tensão de rotura, assim como os 
coeficientes de minoração de resistência estabelecidos em A normativa. 

● A casilla “Distancia entre o punto de unión de As diagonais e o de os elementos verticais o entre 
duas diagonais consecutivas” permite definir A cota que se mostra em A siguiente imagen. 

 

Ao ativar a fixação dos painéis retangulares na base, permite-se colocar os parafusos a um lado e/a outro 

de cada elemento vertical, à distância que se indique do eixo do elemento ou da alma do perfil. 



 

Dimensões 

Nesta página do assistente, definem-se as dimensões totais do pórtico e os parâmetros que inicialmente 
utilizará o programa para calcular as dimensões dos vãos tanto em altura como em comprimento. Os 
comprimentos dos vãos poderão ser modificados nas páginas seguintes. O comprimento total não se altera 
quando se modificam individualmente os comprimentos dos vãos. 



 

 

Os elementos incluídos nesta página do assistente são os seguintes: 

● Comprimento total.- Comprimento total do painel, do bordo exterior de um lado, ao bordo 

exterior do outro. O botão  permite selecionar dois nós da estrutura para averiguar a distância 
existente entre eles. Para definir os comprimentos de cada um dos vãos do pórtico pode-se 
selecionar entre estas opções: 

o Fixar número de vãos.- Neste campo, indica-se o número de vãos, cujos 
comprimentos serão os mesmos. O número máximo de vãos é 63. 

o Fixar comprimento do vão.- Define-se o comprimento com que se criam os vãos. Se 
o comprimento total não é múltiplo do comprimento do vão, os seguintes ícones 
permitem selecionar onde se coloca o valor restante: 

▪  No centro se o número de vãos é impar ou nos dois vãos centrais se é par. 

▪  No vão esquerdo. 

▪  No vão direito. 

▪  Nos dois vãos extremos. 

o Valores explícitos.- Permite indicar os comprimentos de cada vão seguidos, separados 
através de um espaço ou através do separador de valores definido na configuração 
regional do Windows. 



A opção “Valores desde a origem”, que faz com que os valores explícitos que definem as dimensões dos 
vãos e alturas dos painéis sejam as distâncias à origem em vez das dimensões de cada vão. Esta 
informação inclui-se também na imagem da zona direita. 

 

● Altura total.- Permite definir a altura total do pórtico, medida desde a face inferior do perfil mais 
baixo até à face superior do perfil mais alto. Para definir as alturas de cada um dos vãos, 
consideram-se as mesmas opções utilizadas ao definir os comprimentos. 

Para passar para a página seguinte do assistente, pode pressionar-se o botão “Seguinte >” ou pressionar-
se o seguinte ícone da barra de ícones localizado na zona superior. 

Com a opção “Incremento da altura no lado direito”, com o qual é possível definir uma inclinação, sempre 
positiva do lado superior do painel. O caso mais habitual é que este valor seja 0 o que leva que o lado 
superior seja horizontal e o painel seja retangular, porém se utilizarmos um valor maior que zero, o painel 
será trapezoidal. 



 

 

Para painéis trapezoidais é possível decidir se o incremento de altura se produz no lado direito ou no lado 
esquerdo, podendo definir-se o valor graficamente. 

 



Dimensões dos vãos 

Na segunda página do assistente, podem-se modificar, individualmente, as dimensões de cada um dos 
vãos do pórtico, tanto em comprimento, como em altura. Também é possível selecionar se algum dos 
montantes é duplo, bem como o sentido crescente ou decrescente da orientação de cada perfil. 

 

A janela “Comprimento do vão” permite selecionar, para cada um deles: 

● O comprimento, que se pode modificar fazendo duplo clique sobre ele ou através do ícone  
“Comprimento do vão”. 

● O tipo de perfil (simples ou duplo), que pode modificar-se fazendo duplo clique sobre ele ou 

através dos ícones  “Perfil simples” ou  “Perfil duplo”. 

● O sentido (crescente ou decrescente), que pode modificar-se fazendo duplo clique sobre ele ou 

através dos ícones  “Crescente” ou  “Decrescente”. O primeiro perfil deve ser sempre 
crescente e o último, decrescente. 

A principal utilidade dos ícones é quando se realiza uma seleção múltipla de elementos na lista, através da 
utilização das teclas “Ctrl.” ou “Shift.”. 

O comprimento dos vãos mede-se: 

● Desde o bordo do pórtico se a barra que delimita o vão está num extremo. 

● Desde o eixo central das barras se o vão é intermédio. 
Ao modificar as dimensões de um vão, e para que o valor total da dimensão do pórtico não se altere, o 
programa modificará automaticamente o valor do vão seguinte a partir da direita. 



 

A janela “Altura de cada vão” funciona do mesmo modo que “Comprimento de cada vão”. Neste caso, não 
se permitem perfis duplos, ainda que seja possível selecionar “Crescente” ou “Decrescente”. 

De um modo análogo aos comprimentos, as alturas dos vãos medem-se: 

● Desde o bordo exterior do pórtico caso se trate do vão mais baixo ou mais alto. 

● Desde o eixo central das barras se o vão é intermédio. 
Para passar para a página seguinte do assistente, pode pressionar-se o botão “Seguinte >” ou pressionar-
se o seguinte ícone da barra de ícones da zona superior. 

Ao criar ou modificar um painel desde o menu “Geometria”, a casa “Valores explícitos” que se mostra na 
imagem seguinte permite defini-los graficamente, através do botão “>>” situado à sua direita. Uma vez 
pressionado o botão, selecionam-se graficamente tantos pares de pontos como distâncias se queiram 
incluir como valores explícitos. No caso da soma de todos os valores parciais ser diferente do comprimento 
definido na casa “Comprimento total”, o programa ajustará automaticamente esta última. 

 



No assistente para criar ou modificar painéis ligeiros (LSF), é possível definir graficamente a altura de um 
tramo de um painel retangular e o comprimento de um tramo de um painel retangular ou viga, através 

dos ícones  “Comprimento do vão (graficamente)”  “Altura do vão (graficamente)”. 

 

Ao modificar o comprimento ou altura de um ou vários tramos, pode selecionar-se em que tramo se produz 
o ajuste do comprimento ou altura total. Caso se selecione a opção “Pré-definido” o ajuste realiza-se nos 
vãos seguintes aos que se estão modificando. 



 

 

Diagonais, montantes e vigas 

Nesta página do assistente, podem adicionar-se ou eliminar-se diagonais, montantes (barras verticais) e 
vigas (barras horizontais). 



 

A janela “Diagonais” possui duas tabelas: A primeira permite selecionar o vão horizontal e a segunda, o 
vão vertical. Em ambas as tabelas, é possível fazer seleção múltipla através das teclas “Ctrl.” ou “Shift.”. 
Em cada um dos vãos selecionados, podem modificar-se os seguintes dados: 

● O número de diagonais existentes nesse vão, que pode modificar-se fazendo duplo clique sobre 

ele ou através dos ícones  “Sem diagonal” ou  “Com diagonais”. O número de diagonais 
que podem definir-se em cada um dos vãos oscila entre 0 e 63. 

● A direção das diagonais pode modificar-se fazendo duplo clique nela ou através dos ícones  

“Crescente” ou  “Decrescente”. No caso de existirem várias diagonais num tramo, a direção 

refere-se à primeira, continuando as demais de um modo alternado, em zigzag. 

● O sentido do perfil (crescente ou decrescente), que pode modificar-se fazendo duplo clique sobre 

ele ou através dos ícones  “Crescente” ou  “Decrescente”. 
A principal utilidade dos ícones é quando se realiza uma seleção múltipla de elementos na lista, através da 
utilização das teclas “Ctrl.” ou “Shift.”. 

A janela “Barras horizontais e verticais” conta com duas tabelas: A primeira permite selecionar o vão 
horizontal e a segunda, o vão vertical. Em ambas as tabelas, é possível realizar a seleção múltipla através 
das teclas “Ctrl.” ou “Shift.”. Em cada um dos vãos selecionados, podem modificar-se os seguintes dados: 



 

● Caso se pretenda que exista ou não a barra vertical da esquerda do vão, o que pode alternar-se 

fazendo duplo clique na casa correspondente ou através dos ícones  “Com barra vertical” ou 

 “Sem barra vertical”. 

● Caso se pretenda que exista ou não a barra horizontal situada por baixo no vão, o que pode 

alternar-se fazendo duplo clique na casa correspondente ou através dos ícones  “Com barra 

horizontal” ou  “Sem barra horizontal”. 
Esta funcionalidade permite definir facilmente aberturas de portas ou janelas. 

Quando faltam barras horizontais em algum vão, as diagonais ocupam várias alturas. 

A imagem da zona direita vão-se atualizando automaticamente com as alterações que se vão realizando. 

   

A utilidade dos ícones situados na parte inferior da imagem é a seguinte: 

 Vista pré-definida.- Modifica o ponto de vista para o valor pré-definido, que mostra o plano 
rebatido no ecrã (azimute 0 e elevação 0). 

 Vistas.- Permite definir o ângulo de azimute e elevação que se pretende, do modo descrito no 
manual para a função “Ajudas>Vistas”.  

 Igualar vista.- Altera a vista deste painel para que coincida com a do modelo geral da 
estrutura. Esta função é extremamente útil para comparar a orientação que terá o painel com o 
edifício geral. 

 Aumentar azimute.- Permite girar a estrutura aumentando o ângulo do azimute. Também é 
possível realizar esta operação se pressionarmos a tecla “Ctrl.” enquanto se gira a roda do rato. 

 Diminuir azimute.- Permite girar a estrutura reduzindo o ângulo do azimute. Também é 
possível realizar esta operação se pressionar a tecla “Ctrl.” enquanto se gira a roda do rato. 

 Diminuir elevação.- Permite girar a estrutura reduzindo o ângulo de elevação. Também é 
possível realizar esta operação se pressionarmos a tecla “Shift.” enquanto se gira a roda do rato. 



 Aumentar elevação.- Permite girar a estrutura aumentando o ângulo de elevação. Também é 
possível realizar esta operação se pressionarmos a tecla “Shift.” enquanto se gira a roda do rato. 

 Redesenhar.- Permite atualizar o conteúdo da janela gráfica. 

 Autocentrado.- Permite ajustar a escala do desenho para que se veja completo e ocupe a 
totalidade da sua janela. 

 Janela de render.- Permite alternar entre o modo de visualização render e alambre. 

 Opções de render.- Permite ajustar as opções de render. O seu funcionamento é o descrito 

no manual para a função “Ajudas>Render>Opções”. 

 Orbitar.- Este ícone alterna com o seguinte. Quando está ativado, permite girar livremente o 
modelo pressionando sobre ele com o botão esquerdo do rato e arrastando-o. 

 Ativar zoom.- Este ícone alterna com o anterior. Quando está ativado, o botão esquerdo do 
rato permite aproximar a imagem e o direito, afastá-la. Também é possível fazer zoom girando 
a roda do rato ou deslocar a imagem pressionando a roda e deslocando o rato. 

 Eliminar barra horizontal.- Permite eliminar uma ou várias barras horizontais de um modo 
gráfico. Uma vez pressionado o ícone, pode selecionar-se graficamente uma barra com o botão 
esquerdo do rato ou várias, arrastando com o botão direito do rato, de modo a que se eliminem 
todas as barras horizontais incluídas na janela de seleção múltipla criada. A função continua 
ativa até que se pressione “Esc.” no teclado. 

 Eliminar barra vertical.- Permite eliminar uma ou várias barras verticais de um modo gráfico, 
com o mesmo método descrito para as barras horizontais. 

 Eliminar diagonal.- Permite eliminar uma ou várias diagonais de um modo gráfico, com o 

mesmo método descrito para as barras horizontais. 

 Selecionar vão.- Permite selecionar graficamente um vão, com o botão esquerdo do rato, para 
que se mostre selecionado nas tabelas da zona esquerda do assistente. 

Opciones adicionales 

En esta última página do assistente, pode asignarse un nombre e uma descripción al Painel creado, 
exportarlo e ubicarlo em A estrutura general. 



 

 

As casas “Nome do Painel” e “Texto de descrição” permitem introduzir estes dados, que se utilizam 
em outras partes do programa. 

Não se permite que em uma estrutura coexistam dois Painéis com o mesmo nome. Ao introduzir um painel, 
se na estrutura existe outro com o mesmo nome, o programa adiciona um número no final do nome do 
novo painel. 

O botão “Exportar…” permite armazenar o modelo do painel em um ficheiro de painéis, para a sua 
posterior importação através do botão “Importar” da função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Definir 
modelo”. 

A extensão dos ficheiros de painéis de Tricalc é “TRLSF”. Dentro de cada ficheiro deste tipo podem 

armazenar-se vários painéis diferentes. 

Os painéis introduzidos em uma estrutura armazenam-se em um ficheiro dentro da pasta da estrutura com 
o nome “PanelLSFEst.trlsf”. Este ficheiro também se poderá utilizar quando se estão introduzindo painéis 
em outra estrutura, para importar painéis a partir dele. 

O botão “Ponto de inserção>>” permite indicar graficamente, no modelo do painel, o ponto de 
referência para se inserir o painel, posteriormente, na estrutura principal. Este ponto encontra-se pré-
definido para o canto inferior esquerdo, no plano central do painel. Indica-se com uma dupla circunferência 
vermelha e pode modificar-se fazendo zoom nessa zona, pressionando o botão “Ponto de inserção>>” e 
selecionado um novo ponto. Pode ser útil, por exemplo, selecionar uma esquina em vez do eixo, para 
fachadas que se pretendem alinhadas pela sua face exterior. 



 

Ponto de inserção centrado 

 

Ponto de inserção na esquina 

A lista desdobrável “Direção de inserção horizontal (A)” permite selecionar uma das quatro direções 
ortogonais do sistema de eixos gerais do programa “X+, X-, Z+ e Z-). Não é possível utilizar direções que 
não sejam ortogonais. A direção indica-se graficamente através de uma flecha de cor vermelha. 

Uma vez selecionado o ponto de inserção e a direção e inserção horizontal (A), pressiona-se o botão 
“Inserir em plano vertical >>” e seleciona-se um primeiro nó da estrutura geral, que indicará a 
localização do ponto de inserção do painel, e um segundo nó que indique a direção de inserção. 

Além dos nós da estrutura, também é possível selecionar pontos centrais ou de esquina dos elementos de 
outros painéis criados anteriormente. 

O botão “Inserir em plano horizontal >>” ou “Inserir em plano inclinado >>” permite a inserção 
do painel em um plano horizontal ou inclinado, para a formação de zonas de cobertura, colocados sobre 
vigas trianguladas. Neste caso, é necessário definir três pontos: o primeiro permite localizar o ponto de 
inserção; o segundo, a direção de inserção horizontal (A); e o terceiro permite definir a ”Direção de 
inserção vertical (B)”, ou seja, o plano sobre o qual se rebate o painel. 

Permite-se que os painéis ligeiros (LSF) possam ser introduzidos em qualquer plano do espaço, mesmo 
que não seja paralelo aos planos gerais. 

Na última página do assistente de criação de painéis, inclui-se a opção “Permitir inserir painéis em planos 
verticais não paralelos aos eixos X ou Z gerais”. 

Ativando esta opção, o programa permite a introdução de painéis verticais em planos não paralelos aos 
eixos X ou Z gerais. Por defeito, e dado que o habitual é que os painéis sejam paralelos ou perpendiculares 
entre si, esta opção está desativada, para facilitar a utilização e evitar erros. 

Na linha de união entre painéis que não sejam coplanares ou perpendiculares entre si, a criação do modelo 
de cálculo de Tricalc pode ser alterada. Por isso, quando se executa a função “Geometria>Painéis ligeiros 
(LSF)>Criar modelo de Tricalc” e existem uniões não coplanares ou perpendiculares, apresenta-se uma 
caixa de diálogo como a da imagem. 



 

 

Se a opção “Criar barra de secção composta nas interseções entre dois painéis não paralelos nem 
perpendiculares” estiver desativada, nestes tipos de interseções não se criam barras com secções 
compostas, mas cria-se uma barra de secção simples em cada painel. 

Se a opção estiver ativada, nas interseções entre dois painéis não coplanares nem perpendiculares e que 
formem entre si ângulos menores que 30º ou maiores que 60º, cria-se uma barra de secção composta 
igual à que se cria quando os painéis são coplanares ou perpendiculares. Em interseções entre três ou 
quatro painéis, criam-se sempre barras de secção simples em cada painel. 

Os casos resolvidos são os seguintes: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

As secções de cor azul claro são as dos elementos dos painéis, enquanto as de cor cinza são das barras 

criadas no modelo de cálculo de Tricalc. 

Tipologia de painéis ligeiros (LSF) com perfis U, fitas e bloqueadores 

Permite-se a seguinte nova tipologia para os painéis ligeiros (LSF): 

● Os elementos horizontais inferior e superior podem ser perfis em U com uma altura ligeiramente 
superior à dos elementos verticais, que são perfis em C. Deste modo, os elementos verticais 
colocam-se sem ‘alargar’ no interior dos perfis U. 



 

● Os elementos horizontais intermédios são fitas\fitas (chapas finas planas) colocadas em ambos 
os lados do painel, por fora dos elementos verticais em C. Nos vãos extremos, estas fitas 
substituem-se por um conjunto de perfis C+U, com o extremo dobrado, denominados 
bloqueadores. 

● As diagonais introduzem-se através de fitas\fitas em ambos os lados, cobrindo vários vãos. 

● Na zona superior do painel, pode introduzir-se uma viga caixão formada por dois perfis C face a 
face pelas suas abas, com uma certa separação, e abraçadas no seu lado superior por um perfil 
em U. 

 

Para permitir esta tipologia, altera-se a ordem das páginas do assistente de criação ou modificação dos 
painéis ligeiros (LSF), de modo que a primeira página passa a ser a de definição do pré-dimensionamento 
dos distintos elementos. Algumas das opções desta página do assistente condicionam outras das páginas 
seguintes. 

Na primeira página do assistente de painéis retangulares incluem-se as seguintes opções: 



 

● “Colocar viga caixão no lado superior”.- A viga caixão está formada por dois perfis C colocados 
face a face pelas abas, com uma certa separação, e abraçados no seu lado superior por um perfil 
em U. Só é possível criar vigas caixão em painéis retangulares em que os elementos horizontais 
inferior e superior sejam um U. Se o elemento superior for inclinado, não se permite a utilização 
de viga caixão. Ao definir-se a altura dos vãos, a altura da viga caixão considera-se como parte 
do tramo mais alto, não incrementando a altura do painel. 

● Adicionam-se campos para definir as seções das fitas\fitas horizontais, fitas\fitas diagonais, vigas 
caixão e rigidificadores (em lajes). 

● O tipo de aço para as citas\fitas horizontais e vigas caixão assume-se do tipo de aço dos elementos 
horizontais. 

● O tipo de aço para as fitas\fitas diagonais assume-se do tipo de aço dos elementos diagonais. 

● Os rigidificadores colocam-se unicamente em lajes, nos extremos das vigas em C. 



 

Na página do assistente “Dimensões dos vãos”, incluem-se as seguintes opções: 

 

● Na coluna “Perfil”, além de “Simples” e “Duplo”, pode-se selecionar “Fita” ou “Fita + 
Bloqueadores”. Para esse efeito, incluem-se dois novos ícones na zona inferior: 

o Caso se selecione “Fita” colocam-se duas fitas, uma em cada lado do painel. 

o Caso se selecione “Fita + Bloqueadores”, além das fitas, coloca-se um bloqueador no 
vão inicial e outro no vão final. O bloqueador é formado por um perfil em U (o definido 
para os elementos horizontais) mais um perfil em C (o definido para los elementos 
verticais), que se encaixa dentro do perfil em U. 

Estas opções só se encontram ativas se o painel é um pórtico e o perfil selecionado para os elementos 
horizontais tem a forma de U. 



Na página do assistente “Diagonais, montantes e vigas”, incluem-se as seguintes opções: 

 

● O quadro “Fitas diagonais de travamento” permite introduzir ou eliminar fitas em diagonal para 
travar o painel. Os ícones disponíveis são os seguintes: 

o “Introduzir”.- Permite introduzir uma nova fita, selecionando graficamente as suas duas 
extremidades. 

o “Eliminar”.- Permite eliminar a fita que se selecione. 

o “Eliminar todas”.- Permite eliminar todas as fitas na diagonal do painel. 

Modelo de cálculo desta tipologia de painéis 

Os elementos definidos pelo modo descrito anteriormente convertem-se em modelo de cálculo de Tricalc 
do seguinte modo: 

● Cada viga caixão corresponde no modelo de cálculo a uma barra com a seção formada por dois 
perfis C (face a face), com uma certa separação entre eles. 

● Cada fita horizontal ou diagonal corresponde no modelo de cálculo à seção retangular maciça 
correspondente e define-se automaticamente como tirante, para considerar que não trabalha à 
compressão. 

● Cada bloqueador corresponde no modelo de cálculo a uma barra com a seção selecionada na 
primeira página do assistente para os elementos horizontais. 



 

● Calcula o número de parafusos rosca-chapa só nos painéis formados com todas as barras do tipo 
C. Se existem barras C juntamente com barras U, não se calcula este número. 

Reforços parciais em caixão para perfis assimétricos em “C” ou “U”. 

Em algum tramo de algum elemento com seção C ou U, pode conseguir-se um reforço encaixando um 
perfil assimétrico C ou U (com uma aba um pouco mais curta que a outra, sendo a diferença igual à 
espessura ou mais). Estes reforços são parciais, porque se colocam nos vãos, sem sobrepor-se com outros 

elementos. 

O programa não permite que na base de dados de seções existam perfis assimétricos deste tipo, pelo que 
não realiza nenhuma comprovação relacionada. É necessário utilizar os perfis que o programa permite e o 
utilizador deve ter em consideração esta circunstância no momento da fabricação do painel. Por outro 
lado, como não existem perfis assimétricos deste tipo no programa, no desenho 2D e 3D sobrepõe-se o 
desenho dos perfis original e de reforço. 

Se existe nesse tramo alguma diagonal, não se pode utilizar este tipo de reforço. 

No assistente aparecem os seguintes botões: 

 

●  Introduzir reforço parcial no caixão (perfis assimétricos) 

●  Eliminar reforço parcial no caixão (perfis assimétricos) 

 

Estes dois botões permitem a introdução de reforços parciais no caixão nos vãos selecionados e a 
eliminação dos mesmos. 

Ao pressionar-se o primeiro botão, mostra-se a seguinte caixa de diálogo com opções para o reforço: 



 

Os orifícios dos parafusos aparecerão tanto no plano 2D como na fabricação como no modelo sólido. 

Na criação do modelo Tricalc, para as barras que se modelem no elemento reforçado o programa irá 
procurar a seguinte seção retangular: 

A série terá o nome igual ao do perfil base adicionando os caracteres “_RB” e o perfil terá o mesmo nome 
que o atribuído aos elementos do painel. Por exemplo se o perfil atribuído aos elementos do painel é o “CF 
100.1,0” para o elemento com reforço em caixão o programa procurará o perfil “100.1,0” na série “CF_RB”. 
A série “CF_RB” será uma série de perfis do mesmo material retangulares ocos, com as dimensiones H, B 
e a espessura da alma do perfil desta série terão de ser iguais às do seu homónimo da série “CF” e a 
espessura da aba será o dobro. 



 

Tolerâncias 

Ao criar ou modificar um painel, as seguintes tolerâncias podem ser definidas: 

 

Perfis duplos – Quando um montante (vertical) atravessa uma guia (horizontal) esta tolerância permite 
aumentar o tamanho da abertura da passagem de secção, por repetição da função de ‘passagem de 
secção’, centrada com o eixo da secção composta do perfil duplo. 



Extremo interior horizontal – O valor indicado reduz o comprimento das guias (horizontais) interiores 
do painel. O valor é aplicado em cada extremidade. 

 

Extremo interior vertical – O valor indicado reduz o comprimento dos montantes (verticais) interiores 
e exteriores do painel. O valor é aplicado em cada extremidade. 

 



 

Cortes de lábios perpendiculares – Quando dois perfis se encontram perpendicularmente, esta 
tolerância permite aumentar o comprimento de corte de lábios, por repetição da função de ‘corte de lábios’, 
centrada com o eixo da secção do perfil. 

Cortes de lábios diagonais - Quando dois perfis se encontram diagonalmente, esta tolerância permite 
aumentar o comprimento de corte de lábios, por repetição da função de ‘corte de lábios’, centrada com o 
eixo da secção do perfil. 

Passagem de secção - Quando um montante (vertical) atravessa uma guia (horizontal) esta tolerância 
permite aumentar o tamanho da abertura da passagem de secção, por repetição da função de ‘passagem 

de secção’, centrada com o eixo da secção do perfil simples. 

Extremo exterior - O valor indicado reduz o comprimento das guias (horizontais) exteriores do painel. 
O valor é aplicado em cada extremidade. 

 

Tolerâncias de comprimento total e altura total 

Na primeira página do assistente de criação e modificação de Painéis ligeiros (LSF) retangulares, as 
tolerâncias (Comprimento total (fab) e “Altura total (fab)” podem utilizar-se para que o painel seja fabrique 
mais pequeno do que a suas dimensões indiquem. 



 

Para efeito de cálculo, desenho e exportações para modelos BIM, o painel tem as dimensiones que se 
definam; mas, no momento de gerar os ficheiros de fabricação para as máquinas de corte e furação de 
perfis, o comprimento total e a altura total do painel são reduzidos nas dimensões que sejam definidas 
nestes campos. Isto pude ser útil quando o painel se vai colocar entre dois pilares ou duas lajes existentes, 
e se pretende ter uma certa folga que solucione possíveis imperfeições nos elementos já existentes.  

Na função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Modificar pré-dimensionamento e opções” existem opções 
equivalentes: 



 

 



Viga Retangular-triangular 

Pré-dimensionamento 

Nesta página do assistente, pode selecionar-se a série e o perfil a utilizar, bem como a resistência do aço. 

 

Os elementos existentes nesta página do assistente são os seguintes: 

● A opção “O mesmo tipo de perfil para todas as barras”.- Caso se ative esta opção, todos os 
perfis do cordão, barras verticais e diagonais serão da mesma série e perfil. Caso se desative, 
poderá selecionar-se um perfil para o cordão, outro para verticais e outro para diagonais. As 
dimensões devem ser iguais em todas elas, ainda que possam utilizar-se espessuras diferentes. 

● A opção “Utilizar o tipo de aço definido nas opções de materiais da estrutura”.- Caso se ative 
esta opção, a resistência das barras de aço será a definida na função “Cálculo>Materiais” do 
programa. Caso se desative, poderá selecionar-se a resistência das barras nesta página do 
assistente. 

A opção “O mesmo tipo de aço para todas as barras”.- Caso se ative esta opção, todas as barras do cordão, 
verticais e diagonais, serão do mismo tipo de aço. Caso se desative, poderá selecionar-se uma resistência 
para o cordão, outra para barras verticais e outra para diagonais, ainda que somente seja possível existirem 
dois tipos de aço numa mesma estrutura. 

● As casas “Série” e “Perfil” permitem selecionar uma série e perfil de entre as que se encontram 
definidas, utilizando a função “Seções e dados>Perfis”. Os perfis utilizados por este tipo de 
estruturas serão se aço conformado em frio com forma de C, como a da seguinte imagem. Pode 
utilizar-se a série CF incluída com o programa ou criar-se nessa função novas séries com esta 
forma. As dimensões do perfil devem cumprir sempre que h seja maior ou igual que 2b. O botão 
“Procurar” permite selecionar uma série e perfil. 



 

 

● Os botões “Modificar” permitem selecionar o tipo de aço a utilizar. É possível selecionar um dos 
aços standard ou definir manualmente o limite elástico e a tensão de rotura, assim como os 
coeficientes de minoração de resistência estabelecidos na regulamentação ou norma. 

● A casa “Distância entre o ponto de ligação das diagonais e dos elementos verticais ou entre duas 
diagonais consecutivas” permite definir a cota que se mostra na imagem seguinte. 

 

● O quadro “Ligação entre os montantes centrais” somente se mostra para vigas duplas. Permite 
selecionar o modo como se ligarão os dois lados da viga. É possível selecionar entre “Sem ligação”, 
“Com parafusos rosca-chapa” e “Com parafusos métricos”, bem como o número de pontos de 
ligação. A separação entre os parafusos calcula-se automaticamente dividindo a altura entre o 
número de pontos de ligação. A distância da base ao primeiro parafuso e do último parafuso ao 
extremo superior estabelece-se em metade dessa distância. 

Tipo de viga 

Nesta página do assistente, seleciona-se o tipo de viga, que pode ser retangular ou triangular. 



 

Retangular: 

 

Triangular simples: 

 

Triangular dupla: 

 

As triangulares duplas podem ser simétricas ou não. 

Dimensões 

O caso mais complexo é o de viga triangular dupla não simétrica, em encontraremos a seguinte janela: 



 

 

Os elementos incluídos nesta página do assistente são os seguintes: 

● Altura máxima.- A altura máxima da viga. 

● Baixar cumeeira.- Permite traçar uma linha horizontal à distancia da cumeeira que se indique. 

 

● Altura.- A altura mínima do lado esquerdo ou direito. No caso de “Viga Retangular” definir-se-á 
um único valor para a “Altura”. 

● Comprimento total.- Comprimento do lado esquerdo ou direito, do bordo exterior de um lado, 

ao borde exterior do outro. O botão  permite selecionar dois nós da estrutura para averiguar 
a distância existente entre eles. Para definir os comprimentos de cada um dos vãos pode-se 
selecionar entre estas opções: 

o Fixar número de vãos.- Neste caso, seleciona-se o número de vãos, cujos 
comprimentos serão os mesmos. O número máximo de vãos é 63. 



o Fixar comprimento do vão.- Define-se o comprimento com que se criam os vãos. Se 
o comprimento total não é múltiplo do comprimento do vão, os seguintes ícones 
permitem selecionar onde se coloca o valor restante: 

▪  No centro se o número de vãos é impar ou nos dois vãos centrais se é par. 

▪  No vão esquerdo. 

▪  No vão direito. 

▪  Nos dois vãos extremos. 

o Valores explícitos.- Permite escrever os comprimentos de cada vão seguidos, 
separados através de um espaço ou através do separador de listas definido na 
configuração regional do Windows. 

Para passar para a página seguinte do assistente, pode pressionar-se o botão “Seguinte >” ou pressionar-
se o seguinte ícone da barra de ícones da zona superior da janela. 

Dimensões dos vãos 

Nesta página do assistente, podem-se modificar, individualmente, as dimensões de cada um dos vãos da 
viga. Também é possível selecionar se algum dos montantes é duplo, bem como o sentido crescente ou 
decrescente da orientação de cada perfil. 

 

A janela “Comprimento do vão” (esquerdo ou direito) permite selecionar, para cada um deles: 

● O comprimento, que pode modificar-se fazendo duplo clique sobre ela ou através do ícone  
“Comprimento do vão”. 

● O tipo de perfil (simples ou duplo), que pode modificar-se fazendo duplo clique sobre ele ou 

através dos ícones  “Perfil simples” ou  “Perfil duplo”. 



 

 

● O sentido (crescente ou decrescente), que pode modificar-se fazendo duplo clique sobre ele ou 

através dos ícones  “Crescente” ou  “Decrescente”. O primeiro perfil sempre deve ser 
crescente e o último, decrescente. 

A principal utilidade dos ícones é quando se realiza uma seleção múltipla de elementos na lista, através da 
utilização das teclas “Ctrl.” ou “Shift.”. 

O comprimento dos vãos mede-se: 

● Desde o bordo do pórtico se a barra que delimita o vão está em um extremo. 

● Desde o eixo central das barras se o vão é intermédio. 
Ao modificar as dimensões de um vão, e para que o valor total da dimensão do pórtico não se altere, o 
programa modificará automaticamente o valor do vão seguinte à direita. 

A janela “Altura de cada vão” funciona do mesmo modo que “Comprimento de cada vão”. Neste caso, não 
se permitem perfis duplos, ainda que seja possível selecionar “Crescente” ou “Decrescente”. 

Diagonais e montantes 

Nesta página do assistente, podem adicionar-se ou eliminar-se diagonais e montantes (barras verticais). 



 

A janela “Comprimento de vão” (esquerdo ou direito) tem uma tabela, em que é possível fazer seleção 
múltipla através das teclas “Ctrl.” ou “Shift.”. Em cada um dos vãos selecionados, podem modificar-se os 
seguintes dados: 

● O número de diagonais existentes nesse vão, que pode modificar-se fazendo duplo clique sobre 

ele ou através dos ícones  “Sem diagonal” ou  “Com diagonais”. O número de diagonais 
que podem definir-se em cada um dos vãos oscila entre 0 e 63. 

   

 

● A direção das diagonais, que pode modificar-se fazendo duplo clique nelas ou através dos ícones 

 “Crescente” ou  “Decrescente”. No caso em que existam várias diagonais em um tramo, 
a direção refere-se à primeira, continuando as demais de um modo alternado, em zigzag. 



 

● O sentido do perfil (crescente ou decrescente), que pode modificar-se fazendo duplo clique sobre 

ele ou através dos ícones  “Crescente” ou  “Decrescente”. 

● Caso pretenda que exista ou não a barra vertical da esquerda do vão, o que pode alternar-se 

fazendo duplo clique na casa correspondente ou através os ícones  “Com barra vertical” ou 

 “Sem barra vertical”. 
A principal utilidade dos ícones é quando se realiza uma seleção múltipla de elementos na lista, através da 
utilização das teclas “Ctrl.” ou “Shift.”. 

A imagem da zona direita vai-se atualizando automaticamente com as alterações que se vão realizando. 

Na zona inferior direita, tem os mesmos ícones expostos anteriormente para o assistente de painéis 
retangulares. São especialmente úteis os seguintes: 

 Eliminar barra vertical.- Permite eliminar uma ou várias barras verticais de um modo gráfico. 
Uma vez pressionado o ícone, pode selecionar-se graficamente uma barra com o botão esquerdo 
do rato ou várias, arrastando com o botão direito do rato, de modo a colocar-se todas as barras 
verticais totalmente dentro aa janela de seleção múltipla criada. A função fica ativa até que se 
pressione “Esc.” no teclado. 

 Eliminar diagonal.- Permite eliminar uma ou várias diagonais de um modo gráfico, com o 
mesmo método descrito para as barras verticais. 

 Selecionar vão.- Permite selecionar graficamente um vão, com o botão esquerdo do rato, 
mostrando-se selecionado nas tabelas da zona esquerda do assistente. 

Opções adicionais 

Nesta última página do assistente, pode atribuir-se um nome e uma descrição no Painel criado, exportá-lo 
e colocá-lo na estrutura geral. 

 



As casas “Nome do Painel” e “Texto de descrição” permitem introduzir estes dados, que se utilizam 
em outras partes do programa. 

Não se permite que em uma estrutura coexistam dois painéis com o mesmo nome. Ao introduzir um painel, 
se na estrutura existe outro com o mesmo nome, o programa adiciona um número no final do nome do 
novo painel. 

O botão “Exportar…” permite armazenar o modelo do painel num ficheiro de painéis, para a sua posterior 
importação através do botão “Importar” da função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Definir modelo”. 

A extensão dos ficheiros de painéis de Tricalc é “TRLSF”. Dentro de cada ficheiro deste tipo podem 

albergar-se vários painéis diferentes. 

Os Painéis introduzidos em uma estrutura armazenam-se em um ficheiro da pasta da estrutura com o 
nome “PanelLSFEst.trlsf”. Este ficheiro também se poderá utilizar quando se estejam introduzindo painéis 
em outra estrutura, para importar painéis a partir dele. 

O botão “Ponto de inserção>>” permite indicar graficamente no modelo do painel o ponto que será o 
ponto de inserção na estrutura principal. Este ponto encontra-se normalmente na esquina inferior 
esquerda, no plano central do painel. Indica-se com uma dupla circunferência vermelha e pode colocar-se 
fazendo zoom nessa zona, pressionando o botão “Ponto de inserção>>” e selecionando um novo ponto. 
Pode ser útil, por exemplo, selecionar uma esquina em vez do eixo, para fachadas que se pretendem 
alinhadas pela sua face exterior. 

 

Ponto de inserção centrado 

 

Ponto de inserção em esquina 

A lista desdobrável “Direção de inserção” permite selecionar uma das quatro direções ortogonais do 
sistema de eixos gerais do programa “X+, X-, Z+ e Z-). Não é possível utilizar direções que não sejam 

ortogonais. A direção indica-se graficamente através de uma flecha de cor vermelha. 

Uma vez selecionado o ponto de inserção e a direção de inserção, pressiona-se o botão “Inserir em 
plano vertical >>” e seleciona-se um primeiro nó da estrutura geral, que indicará a localização do ponto 
de inserção do painel, e um segundo nó que indique a direção de inserção. 

Além dos nós da estrutura, também é possível selecionar pontos centrais ou de esquina dos elementos de 
outros painéis criados anteriormente. 



 

Viga elevada 

Pré-dimensionamento 

Nesta página do assistente, pode selecionar-se a série e o perfil a utilizar, assim como a resistência do aço. 

 

Os elementos existentes nesta página do assistente são os seguintes: 

● A opção “O mesmo tipo de perfil para todas as barras”.- Caso se ative esta opção, todos os 
perfis do cordão, barras verticais e diagonais serão da mesma série e perfil. Caso se desative, 
poderá selecionar-se um perfil para o cordão, outro para as verticais e outro para as diagonais. 
As dimensões devem ser iguais em todas elas, ainda que possam utilizar-se espessuras 
diferentes. 

● A opção “Utilizar o tipo de aço definido nas opções de materiais da estrutura”.- Caso se ative 
esta opção, a resistência das barras de aço será a definida na função “Cálculo>Materiais” do 
programa. Caso se desative, poderá selecionar-se nesta página do assistente o tipo de aço. 

● A opção “O mesmo tipo de aço para todas As barras”.- Caso se ative esta opção, todas as barras 
do cordão, verticais e diagonais serão do mesmo tipo de aço. Caso se desative, poderá 
selecionar-se uma resistência para o cordão, outra para verticais e outra para diagonais, ainda 

que somente seja possível existirem dois tipos de aço na mesma estrutura. 

● As casas “Série” e “Perfil” permitem selecionar uma série e perfil das definidas através da função 
“Seções e dados>Perfis”. Os perfis utilizados por este tipo de estruturas serão aço conformado 
em frio com forma de C, como a da imagem seguinte. Pode utilizar-se a série CF incluída com o 
programa ou criar-se nessa função novas séries com esta forma. As dimensões do perfil devem 
cumprir sempre que h seja maior ou igual que 2b. O botão “Procurar” permite selecionar uma 
série e perfil. 



 

● Os botões “Modificar” permitem selecionar o tipo de aço a utilizar. É possível selecionar um de 
os aços standard ou definir manualmente o limite elástico e a tensão de rotura, assim como os 
coeficientes de minoração de resistência estabelecidos na norma. 

● A casa “Distância entre o ponto de ligação das diagonais e o dos elementos verticais ou entre 
duas diagonais consecutivas” permite definir a cota que se mostra imagem seguinte. 

 

● O quadro “Ligação entre os montantes centrais” somente se mostra para vigas duplas. Permite 
selecionar o modo como se ligarão os dois lados da viga. É possível selecionar entre “Sem 
ligação”, “Com parafusos rosca-chapa” e “Com parafuso métricos”, bem como o número de 
pontos de ligação. A separação entre os parafusos calcula-se automaticamente dividindo a altura 
entre o número de pontos de ligação. A distância da base ao primeiro parafuso e do último 
parafuso ao extremo superior estabelece-se como a metade dessa distância. 

Tipo de viga 

Nesta página do assistente, seleciona-se o tipo de viga, que pode ser simples ou duplo, com altura 
constante ou com altura variável. 



 

 

Os elementos incluído nesta página do assistente são os seguintes: 

● Tipo de viga.- Viga simples ou dupla, simétrica ou assimétrica. 

● Altura.- A altura da viga pode ser constante ou variável. 

● Lado superior.- Este quadro permite definir a altura máxima da viga e, caso seja de altura 
variável, também a altura mínima. 

● Direção dos montantes (se existirem)”.- No caso de existirem montantes, esta lista 
desdobrável permite selecionar se estes são para colocar verticais, perpendiculares ao cordão 
superior ou perpendiculares ao cordão inferior. 

 

Viga elevada simples. 

 

Viga elevada dupla. 

Para passar à página seguinte do assistente, pode pressionar-se o botão “Seguinte >” ou pressionar-se o 
seguinte ícone da barra de ícones da zona superior. 



Dimensões 

A página seguinte do assistente permite definir as dimensões principais. 

 

Os elementos incluídos nesta página do assistente são os seguintes: 

● Comprimento horizontal total.- Comprimento do lado esquerdo ou direito, do bordo exterior 
de um lado, ao bordo exterior do outro. 

● Comprimento horizontal do apoio.- Permite definir o comprimento do tramo horizontal da 
zona de apoio da viga. 

● Altura mínima.- Permite definir o comprimento do tramo vertical da zona de apoio da viga. 
Para definir os comprimentos de cada um dos vãos pode-se selecionar entre estas opções: 

● Fixar número de vãos.- Neste caso, seleciona-se o número de vãos, cujos comprimentos serão 
os mesmos. O número máximo de vãos é 63. 

● Fixar comprimento do vão.- Define-se o comprimento com que se irão criar os vãos. Se o 
comprimento total não é múltiplo do comprimento do vão, os seguintes ícones permitem 
selecionar onde colocar o valor restante: 

o  No centro se o número de vãos é impar ou em dois vãos centrais se é par. 

o  No vão esquerdo. 

o No vão direito. 

o  Nos dois vãos extremos. 

● Valores explícitos.- Permite escrever os comprimentos de cada vão seguidos, separados 
através de um espaço ou através do separador de listas definido na configuração regional do 
Windows. 



 

● Diagonal superior.- Permite selecionar se pretende que a diagonal situada mais alta comece 
no lado superior da viga ou no lado inferior. 

Para passar para a página seguinte do assistente, pode pressionar-se o botão “Seguinte >” ou pressionar-
se o seguinte ícone da barra de ícones situada na zona superior da janela. 

Dimensões dos vãos 

Nesta página do assistente, podem-se modificar, individualmente, as dimensões de cada um dos vãos da 

viga. Também é possível selecionar se pretendemos ou não montantes em cada vão. 

 

O quadro “Comprimento do vão” (esquerdo ou direito) permite selecionar, para cada um dos vãos: 

● O comprimento, que pode ser modificado fazendo duplo clique sobre o vão, ou através do ícone 

 “Comprimento do vão”. 

● Colocação de barra vertical na esquerda do vão, o que pode alternar-se fazendo duplo clique na 

casa correspondente ou através dos ícones  “Com barra vertical” ou  “Sem barra vertical”. 
A principal utilidade dos ícones é quando se realiza uma seleção múltipla de elementos na lista, através da 
utilização das teclas “Ctrl.” ou “Shift.”. 

O comprimento dos vãos mede-se: 

● Desde o bordo do pórtico se a barra que delimita o vão está em um extremo. 

● Desde o eixo central das barras se o vão é intermédio. 
Ao modificar as dimensões de um vão, e para que o valor total da dimensão do pórtico não se altere, o 
programa modifica-rá automaticamente o valor do vão seguinte pela direita. 

Opções adicionais 

Nesta última página do assistente, pode dar-se um nome e uma descrição ao painel criado, exportá-lo e 
colocá-lo na estrutura geral. 



 

As casas “Nome do Painel” e “Texto de descrição” permitem introduzir estos dados, que se utilizam 
em outras partes do programa. 

Não se permite que em uma estrutura coexistam dois painéis com o mesmo nome. Ao introduzir um painel, 
se na estrutura existe outro com o mesmo nome, o programa adiciona um número ao final do nome do 
novo painel. 

O botão “Exportar…” permite armazenar o modelo do painel em um ficheiro de painéis, para a sua 
posterior importação através do botão “Importar” da função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Definir 
modelo”. 

A extensão dos ficheiros de painéis do Tricalc é “TRLSF”. Dentro de cada ficheiro deste tipo podem 
albergar-se vários painéis diferentes. 

Os painéis introduzidos numa estrutura armazenam-se num ficheiro da pasta da estrutura com o nome 
“PanelLSFEst.trlsf”. Este ficheiro também se poderá utilizar quando se estejam introduzindo painéis em 
outra estrutura, para importar painéis dele. 

O botão “Ponto de inserção>>” permite indicar graficamente no modelo do painel o ponto que se irá 
inserir posteriormente na estrutura principal. Este ponto encontra-se pré-definido na parte inferior 
esquerda, do plano central do painel. Indica-se com uma dupla circunferência vermelha e pode modificar-
se fazendo zoom nessa zona, pressionando o botão “Ponto de inserção>>” e selecionado um novo ponto. 
Pode ser útil, por exemplo, selecionar uma esquina em vez do eixo do painel, para fachadas que se 
pretendam alinhadas pela sua face exterior. 



 

 

Ponto de inserção centrado 

 

Ponto de inserção em esquina 

A lista desdobrável “Direção de inserção” permite selecionar uma das quatro direções ortogonais do 
sistema de eixos gerais do programa “X+, X-, Z+ e Z-). Não é possível utilizar direções que não sejam 
ortogonais. A direção indica-se graficamente através de uma flecha de cor vermelha. 

Uma vez selecionado o ponto de inserção e a direção de inserção, pressiona-se o botão “Inserir em 
plano vertical >>” e seleciona-se um primeiro nó da estrutura geral, que indicará a localização do ponto 
de inserção do painel, e um segundo nó que indique a direção de inserção. 

Além dos nós da estrutura, também é possível selecionar pontos centrais ou de esquina dos elementos de 
outros painéis criados anteriormente. 



Escada 

Pré-dimensionamento 

Nesta página do assistente, pode selecionar-se a série e o perfil a utilizar, bem como a resistência do aço. 

 

Os elementos existentes nesta página do assistente são os seguintes: 

● A opção “O mesmo tipo de perfil para todas as barras”.- Caso se ative esta opção, todos os 
perfis de barras horizontais, verticais e diagonais serão da mesma série e perfil. Caso se desative, 
poderá selecionar-se um perfil para barras horizontais, outro para verticais e outro para as da 
base. As dimensões devem ser iguais em todas elas, ainda que possam utilizar-se espessuras 
diferentes. 

● A opção “Utilizar o tipo de aço definido nas opções de materiais da estrutura”.- Caso se ative 
esta opção, a resistência das barras de aço será a definida na função “Cálculo>Materiais” do 
programa. Caso se desative esta opção, poderá selecionar-se o tipo de aço nesta página do 
assistente. 

● A opção “O mesmo tipo de aço para todas as barras”.- Caso se ative esta opção, todas as barras 
horizontais, verticais e diagonais serão do mesmo tipo de aço. Caso se desative, poderá 
selecionar-se uma resistência para as barras horizontais, outra para as verticais e outra para as 
da base, ainda que somente seja possível ter dois tipos de aço na mesma estrutura. 

● As casas “Série” e “Perfil” permitem selecionar uma série e perfil das definidas através da função 
“Seções e dados>Perfis”. Os perfis utilizados por este tipo de estruturas serão aço conformado 
em frio com forma de C, como o da imagem seguinte. Pode utilizar-se a série CF incluída com o 
programa ou criar-se nessa função séries novas com este formato. As dimensões do perfil devem 
cumprir sempre que h seja maior ou igual que 2b. O botão “Procurar” permite selecionar uma 
série e perfil. 



 

 

● Os botões “Modificar” permitem selecionar o tipo de aço a utilizar. É possível selecionar um dos 
aços standard ou definir manualmente o limite elástico e a tensão de rotura, assim como os 
coeficientes de minoração de resistência estabelecidos na norma. 

● A casa “Distância entre o ponto de ligação das diagonais e o dos elementos verticais ou entre 
duas diagonais consecutivas” permite definir a cota que se mostra na imagem seguinte. 

 

Dimensões 

Nesta página do assistente, definem-se as dimensões totais da escada e o número de degraus. 

 

Os elementos incluídos nesta página do assistente são os seguintes: 



● Altura total.- A altura total da escada, medida desde a face inferior do perfil mais baixo, até à 
face superior do perfil mais alto. 

● Comprimento total.- O comprimento total da escada, medida em projeção horizontal. 

● Número de degraus.- O número de ‘cobertores’, que coincide também com o número de 
‘espelhos’ dos degraus. 

A partir destes dados, o programa deduz a pendente da escada, bem como a largura e a altura de cada 
degrau. 

Opções adicionais 

Nesta última página do assistente, pode atribuir-se um nome e uma descrição ao painel criado, exportá-lo 
e colocá-lo na estrutura geral. 

 

As casas “Nome do Painel” e “Texto de descrição” permitem introduzir estes dados, que se utilizam 
em outras partes do programa. 

Não se permite que em uma estrutura coexistam dois painéis com o mesmo nome. Ao introduzir um painel, 
se na estrutura existe outro painel com o mesmo nome, o programa adiciona um número ao final do nome 

do novo painel. 

O botão “Exportar…” permite armazenar o modelo do painel em um ficheiro de painéis, para a sua 
posterior importação através o botão “Importar” de A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Definir 
modelo”. 

A extensão dos ficheiros de painéis de Tricalc é “TRLSF”. Dentro de cada ficheiro de este tipo podem 
armazenar-se vários painéis diferentes. 

Os painéis introduzidos numa estrutura armazenam-se em um ficheiro da pasta da estrutura com o nome 
“PanelLSFEst.trlsf”. Este ficheiro também se poderá utilizar quando se esteja a introduzir painéis em outra 
estrutura, para importar painéis dele. 



 

O botão “Ponto de inserção>>” permite indicar graficamente no modelo do painel o ponto que se irá 
inserir posteriormente na estrutura principal. Este ponto encontra-se, por predefinição, na esquina inferior 
esquerda, do plano central do painel. Indica-se com uma dupla circunferência vermelha e pode recolocar-
se fazendo zoom nessa zona, pressionando o botão “Ponto de inserção>>” e selecionado um novo ponto. 
Pode ser útil, por exemplo, selecionar uma esquina em vez do eixo, para fachadas que se pretendem 
alinhar pela sua face exterior. 

 

Ponto de inserção centrado 

 

Ponto de inserção na esquina 

A lista desdobrável “Direção de inserção” permite selecionar uma das quatro direções ortogonais do 
sistema de eixos gerais do programa “X+, X-, Z+ e Z-). Não é possível utilizar direções que não sejam 
ortogonais. A direção indica-se graficamente através uma flecha de cor vermelha. 

Uma vez selecionado o ponto de inserção e a direção de inserção, pressiona-se o botão “Inserir em 
plano vertical >>” e seleciona-se um primeiro nó da estrutura geral, que indicará a localização do ponto 
de inserção do painel, e um segundo nó que indique a direção de inserção. 

Além dos nós da estrutura, também é possível selecionar pontos centrais ou de esquina dos elementos de 
outros painéis criados anteriormente. 

Viga caixão 

Na função "Geometria>Painéis Ligeiros (LSF)>Definir Painel", é adicionado um novo tipo, chamado "Viga 
caixão", que permite definir esses elementos individualmente. 



 
Isto permite-lhe colocar uma única viga caixão que atravesse o topo de vários painéis retangulares 
separados. 

 



 

Botão “Medição…” no assistente de painéis ligeiros (LSF) 

O botão “Medição…” de todas as páginas do assistente de criação ou modificação de painéis ligeiros (LSF) 
permite ir consultando a medição do painel nesse momento, para ir vendo se as alterações que se realizam 
supõem mais ou menos quantidade de material. 

 

Nomes dos Painéis 

Ao nome que se atribui a cada painel, o programa adiciona automaticamente um dos seguintes prefixos: 

● “PR” se é um painel retangular. 

● “VR” se é uma viga retangular. 

● “VT” se é uma viga triangular. 

● “VP” se é uma viga elevada. 

● “ES” se é uma escada. 

Planos de trabalho automáticos 

Cada vez que se cria um novo painel, o programa adiciona automaticamente o plano que o contém à lista 
de planos de trabalho, nos casos em que não exista previamente. 

Lista de planos de trabalho filtrada 

A função “Ajudas>Janelas de acoplamento (Ver)>Planos” permite ativar e desativar a janela que inclui a 
lista de planos de trabalho, que se mostra normalmente no bordo esquerdo do ecrã. Aí, o ícone “Filtro” 
permite selecionar os planos que se pretendem mostrar na lista, entre os quais se incluiem aqueles que 
contenham painéis ligeiros (LSF). 



 

Ativação do plano de um Painel 

No caso de necessitar de ativar um dos planos de trabalho que contenha um painel, e não se conheça o 
seu nome, a nova função “Geometria>Plano>De Painel (LSF) permite faze-lo. Para esse efeito, executa-
se a função e seleciona-se qualquer uma das linhas que definem o painel. Se a opção 
“Geometria>Plano>Ver somente plano ativo estiver desativada, o modelo mostra-se como na imagem 
seguinte, em que se destaca o plano selecionado sobre o resto do modelo, que se mostra em cor cinza 
claro. Esta visualização facilita a localização do plano dentro do modelo completo. 



 

 

Se pretender incluir a imagem gerada desse modo em qualquer documento, pode utilizar a função 
“Geometria>Edição>Copiar>Copiar imagem vetorial” para colar posteriormente em editores de texto como 
o MS-Word ou similares. 

Filtros de Painéis 

A função “Ajudas>Janelas de acoplamento (Ver)>Filtro de visualização 3D” permite ativar e desativar a 
janela de filtros de visualização 3D que se mostra normalmente no bordo esquerdo do ecrã. Aí, o grupo 
“Painéis ligeiros (LSF)” que se mostra na imagem seguinte permite ativar ou desativar a visualização de 
cada um dos planos que contêm painéis, ou de cada um dos painéis individualmente. 



 

Pesquisa de Painéis 

A função “Ajudas>Janelas de acoplamento (Ver)>Procurar” permite ativar ou desativar a janela de 
pesquisa de elementos pelos seus nomes, que se mostra normalmente no bordo esquerdo do ecrã. Aí, a 
lista desdobrável “Painel ligeiro (LSF)” permite localizar os painéis pelo nome. Caso se selecione na lista e 
se pressione o ícone “Ver Painel ligeiro”, com lo que se mostra intermitente. O ícone “Apagar” desativa a 
intermitência. 



 

 

Painéis LSF de formas não retangulares 

Permite-se a introdução de painéis que não sejam retangulares. Pode-se aumentar a altura do vértice 
superior esquerdo ou direito, como em revisões anteriores, e, pode-se agora deslocar a posição de 
qualquer dos quatro vértices do painel. Se a posição do vértice se desloca aumentando as dimensões do 
pórtico os elementos interiores prolongam-se, se for necessário, até à nova posição na qual se situa o 
elemento do contorno. Caso se altere a posição do vértice diminuindo as dimensões do painel os elementos 
interiores recortam-se se ficarem parcialmente fora do pórtico ou eliminam-se se ficarem completamente 
fora. Podem-se conseguir, deste modo, painéis que formem um polígono de quatro lados e que os seus 

lados não sejam paralelos (sempre que não formem ângulos demasiado agudos nem demasiado obtusos) 
ou inclusive painéis triangulares. 

As opções que permitem modificar a geometria desse modo são as que se mostram na imagem seguinte. 



 

Além de se poder definir a geometria com os valores numéricos dessas casas, também é possível fazê-lo 
graficamente com a função “Geometria>Painéis Ligeiros (LSF)>Mover vértices do painel”. 

Modificar painel 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Modificar painel” permite modificar o modelo que se selecionar 
graficamente na estrutura geral. Uma vez selecionado, mostra o assistente habitual descrito em “Definir 
modelo”. Na última página do assistente, não é necessário colocar de novo o painel no espaço, e basta 
com pulsar o botão “Finalizar” para terminar a modificação. 

Renomear de painéis ligeiros (LSF) 

Para renomear um painel ligeiro, é possível faze-lo através de “Geometria>Painéis ligeiros 
(LSF)>Modificar painel” ou com a nova função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Renomear painel”. 

Mover painel 

A nova função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Mover Painel” permite mover um ou vários painéis. Os 

passos a dar são os seguintes: 

● Executa-se a função. 

● Seleciona-se um painel pressionando sobre ele com o botão esquerdo do rato ou selecionam-se 
vários através de uma janela de seleção múltipla (arrastando com o botão direito do rato). 

● Selecionar o ponto inicial do vetor de deslocamento. 

● Selecionar o ponto final do vetor de deslocamento. 



 

Eliminar painel 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Eliminar painel” permite eliminar o painel que se selecionar 
graficamente na estrutura geral. Pode selecionar-se graficamente um painel com o botão esquerdo do rato 
ou vários, arrastrando com o botão direito do rato. Eliminar-se-ão todos os painéis que se encontrem 
totalmente incluídos na janela criada. 

Mover elementos dentro de um painel 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Mover elementos” permite deslocar elementos de um painel 
sem mudar a posição do painel. Para esse efeito, seleciona-se um ou vários elementos de um ou vários 
painéis e, em seguida, um ponto, de modo que o eixo central passará por esse ponto. O deslocamento 
aplica-se aos elementos selecionados e aos que estejam alinhados com eles. 

Caso se selecionem os rigidificadores dos extremos dos elementos dos pes horizontais, juntamente com 
eles movem-se os elementos adjacentes de outros painéis e vice-versa. Está permitida a seleção com 
janela, pelo que se podem selecionar vários elementos em simultâneo. Não está permitido selecionar o 
primeiro elemento de um painel, cujo deslocamento suporia uma alteração na origem do painel. Se for 
possível selecionar o último elemento de um painel, pode-se alter as dimensões do painel. Esta função 
está pensada para facilitar o alinhamento entre os prumos com elementos de painéis horizontais, bem 
como o alinhamento entre os prumos de painéis do mesmo plano. 

Una vez selecionado o elemento a mover, indica-se um ponto de destino. A caixa de diálogo “Ajustar” 
permite indicar se esse ponto de destino é o centro do elemento, o lado da alma do elemento ou o lado 
oposto. 

 

Girar perfis 

Para girar um dos elementos que compõem um painel ligeiro (LSF), pode fazer-se através de 

“Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Modificar painel” ou através da nova função “Geometria>Painéis 
ligeiros (LSF)>Girar perfil”. Isto permite alternar entre o sentido crescente e o decrescente. 

Mover vértices de painéis ligeiros (LSF) 

A função “Geometria>Painéis Ligeiros (LSF)>Mover vértices do painel” permite modificar graficamente os 
valores dos “Deslocamentos dos vértices dos cantos” (que também se podem definir numericamente no 
assistente de criação e modificação de painéis). Em primeiro lugar, seleciona-se o vértice ou vértices que 
se pretendem mover; seguidamente, o ponto inicial; e, por último, o ponto final. O vetor de deslocamento 
deve estar sempre no mesmo plano em que se encontra o painel. O objetivo principal desta função é 



facilitar o ajuste entre as lajes LSF e os painéis sobre as quais apoiam, quando as lajes não são 
retangulares, como na imagem seguinte. 

 

Ajustes de encontros entre painéis 

Ajuste de painéis no mesmo plano 

Ao ajustar dois painéis do mesmo plano em continuidade, o painel que modifica a sua geometria é o 
primeiro selecionado. Se o segundo painel que se selecciona não é retangular, o primeiro painel ajusta-se 
até ao elemento que se selecione, que poderá ser um dos seus contornos ou qualquer outro elemento 
interior. Deste modo, podem-se ajustar os painéis a vigas peraltadas ou triangulares (por cima ou por 

baixo), e a base de um painel de escada. 

Isto permite conseguir, por exemplo, a seguinte geometria: 



 

 

Ajustes entre painéis para coberturas de quatro águas 

Permitem-se ajustes entre painéis para formar coberturas a quatro águas como a da imagem, na qual dois 
dos painéis ficam triangulares. 

 

 



Opções de desenho dos Painéis 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Desenhar modelo” permite selecionar se pretendemos mostrar 
ou não o modelo de painéis ligeiros. Inclui, ainda, as seguintes opções de visualização: 

 

● Desenhar nome. - Permite mostrar o nome de cada painel no modelo 3D. O tamanho da letra 
pode regular-se em “Ajudas>Escalas”. 

● Remarcar elementos de ligação entre Painéis. – Permite destacar em cor azul clara os 
elementos dos painéis que servem de ligação entre uns e outros. Assinala ainda os perfis em que 
o programa colocará seções compostas ao criar-se o modelo de Tricalc (de cálculo). Se algum 
elemento de ligação não se pode criar através dos perfis compostos, mostrar-se-á em cor 
vermelha vivo. 

● Desenhar línhas de furos e fixação.- Permite ativar o desativar o desenho das linhas de furos, 
os furos, as linhas de fixação e as fixações. Na imagem da esquerda, está activada esta opção. 
Na imagem da direita, não. 



 

 

Caso se pretenda desativar completamente o desenho do modelo LSF, pode fazer-se na janela 
dos filtros de visualização 3D ("Ajudas>Janelas de acoplamento>Filtros de visualização 3D"). 

● Desenhar cada perfil de uma cor. - Permite desenhar cada perfil diferente com uma cor 
diferente, que pode selecionar-se através do botão “Cor”. Esta função é útil para visualizar os 
elementos que tenham espessuras de chapa diferentes. 



Cor do nome dos Painéis 

Na função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Opções de desenho”, o retângulo situado à direita da opção 
“Desenhar nome” permite selecionar a color que se utiliza para apresentar o nome de cada painel. 

 

Furos de fixação e pré-fixações 

No assistente de criação ou modificação de painéis retangulares, adicionou-se, na página “Pré-
dimensionamento” o quadro “Ancoragem do painel à base”, que permite ativar ou não as ancoragens ao 
longo da base do painel, podendo-se selecionar a separação entre parafusos e a distância do extremo do 
painel ao primeiro parafuso. 



 

 

Estas ancoragens representam-se através de uma linha de cor verde que percorre a base do Painel, com 
círculos que representam as ancoragens, com a separação selecionada. 

 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Introduzir furo de fixação” permite adicionar novos furos de 
fixação. Para esse efeito, ativa-se o plano de trabalho do painel em questão (por exemplo, através 
“Geometria>Plano>De Painel (LSF)”) e executa-se a função. Seleciona-se o painel e, seguidamente, o 
ponto em que se pretende introduzir um novo furo de fixação com o botão direito do rato. 

Só se podem introduzir furos de fixação nos painéis que tenham ativada a opção “Fixar o painel à base”. 



A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Eliminar furo de fixação” permite eliminá-los. Para esse efeito, 
executa-se a função e seleciona-se diretamente o círculo verde que o representa. 

Esta função permite definir linhas de fixação adicionais ao redor do painel, nos seus lados verticais ou 
horizontais. Ao longo das linhas que se definam com esta função, colocar-se-ão furos de fixação. 

Ao executar-se a função, mostra-se uma caixa de diálogo que contém os seguintes elementos: 

A opção “Fixação do painel à base”.- O programa permite a seleção de um ou vários paineis. Nos paineis 
selecionados, introduzem-se furos de fixação na suas bases, do mesmo modo definido com a opção “Fixar 
o painel à base” ativada no assistente de criação ou modificação de paineis. 

A opção “Linha de ligação entre paineis do mesmo plano”.- Introduz furos de fixação nas linhas de ligação 
entre paineis do mesmo plano que estejam em contacto. Estas linhas podem ser horizontais ou verticais. 

O resto das opções permitem indicar o número de furos de fixação a criar em cada linha e a distância entre 
eles realtivamente ao bordo. 

Na função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Definir línhas de fixação”, inclui-se a lista desdobrável “Tipo 
de fixação”, que permite os seguintes quatro tipos: 

 

Perfuração de 
fixação 

(TRICALC_BO) 

Pré-fixação 
(TRICALC_W) 

Pré-fixação 
mais perfuração 

de fixação 
(TRICALC_W + 
TRICALC_BO) 

Orificio de 
parafuso 

(TRICALC_D) 

    



 

 

 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Introduzir linhas de fixação” também permite adicionar 
qualquer dos quatro tipos em qualquer posição ao longo de uma linha de fixação. 

 

Furos de serviço 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Introduzir furos de serviço” permite desenhar, sobre qualquer 
um dos painéis, segmentos ao longo dos quais se pretende colocar alguma instalação (tubagens de 
canalização, cabeamento elétrico, etc.). 

 

Para esse efeito, seguem-se estes passos: 

● Ativa-se o plano de trabalho fazendo duplo clique nele na lista de planos de trabalho ou através 
da função “Geometria>Planos>De Painel ligeiro (LSF)”, selecionando-o graficamente. 



● Pode rebater-se através da função “Ajudas>Rebater”. 

● Quando se executa a função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Introduzir furos de serviço” e se 
selecionam os dois pontos dos extremos de cada segmento, com o botão direito do rato, o 
segmento desenha-se em cor vermelho vivo. 

O programa analisa os pontos de corte entre os segmentos que se definem e os distintos elementos de 
cada painel, e introduz neles furos circulares. Estes furos não se têm em consideração no cálculo da 
estrutura, porém serão incluidos nas tabelas e ficheiros de mecanizado automático que o programa gere 
automaticamente. 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Eliminar furos de serviço” permite eliminar qualquer um dos 
segmentos definidos. 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Introduzir furos de serviço” permite selecionar entre dois 
diâmetros diferentes. Ao executar-se a função, mostra-se uma lista desdobrável para selecionar um deles. 

 

 

Desenhar de diferentes cores as linhas de furos 

Nesta revisão, representam-se com cores diferentes as linhas de furos: 

● Furos de serviço de 140 mm (TRICALC_SWH): cor vermelha. 

● Furos de serviço de 38 mm (TRICALC_H): cor violeta. 

● Orifícios de parafuso (TRICALD_D): cor laranja. 

As linhas de fixação entre painéis do mesmo plano ou com a base do painel representam-se em cor verde. 



 

Linhas de furação por cotas 

A função "Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Introduzir linhas de furação por cotas" permite-lhe criar 
automaticamente linhas de furos em uma ou mais cotas num, em vários ou em todos os painéis. Quando 
a função é executada, é apresentada uma caixa de diálogo como a da imagem. 

 
A primeira lista permite-lhe adicionar as cotas em que pretende adicionar linhas de furação, bem como 
os tipos de furos a criar. 
A segunda lista contém todos os painéis da estrutura e permite-lhe escolher um ou mais painéis, onde as 

linhas de furação serão automaticamente colocadas quando premir o botão "Aplicar ao ramo 
selecionado". Também é possível premir o botão "Aplicar a Todos", para que não tenha em conta o que 
foi selecionado nessa lista. 
Também é possível ativar a opção "Apenas painéis visíveis", de modo a que a função afete apenas os 
painéis atualmente apresentados no ecrã. A janela "Ajudas>Janelas acopladas>Filtro de visualização 3D" 
pode ser útil neste caso, pois permite-lhe ligar ou desligar a visualização de cada painel. 
A caixa de diálogo da função "Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Introduzir linhas de furos por cotas" 
pode ser mantida aberta enquanto são utilizadas outras funcionalidades que ativam ou desativam a 
visualização de painéis. Também pode utilizar outras funções gráficas, tais como zooms, deslocamentos, 
etc. 



Criar modelo Tricalc 

A função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Criar modelo Tricalc” permite gerar, a partir do modelo 3D de 
painéis ligeiros, o modelo de cálculo de Tricalc, formado por nós e barras com seções de aço conformadas 
em forma de C. A cada uma das barras, atribuir-se-á a seção selecionada no assistente. Nas linhas de 
ligação entre vários painéis, atribuir-se-á o perfil composto correspondente, formado por vários perfis 
simples. 

Elemento simples: 

 

Elemento duplo: 

 

Ligações entre dois painéis a 90 graus: 

 

Ligações entre três painéis a 90 graus: 

 

Ligações entre quatro painéis a 90 graus: 

 

Uma vez executada a função, encontrar-se-ão sobrepostos o modelo de painéis ligeiros e o modelo de 
Tricalc. Pode desativar-se a função “Geometria>Painéis ligeiros (LSF)>Desenhar modelo” para desativar a 
representação do primeiro e centrar-se a atenção no cálculo. 



 

 

Modelo de Painéis ligeiros (LSF) 

 

Modelo de Tricalc para o cálculo 

No modelo de Tricalc gerado, os tipos de ligação das barras nos extremos dos painéis definem-se como 
articulados (estão unidas por um único parafuso). Os tipos de ligação nos tramos intermédios estabelecem-
se como rígidos. 

Eixos das barras 

Os eixos das barras de um painel situam-se sempre no plano central do painel. Os eixos das barras dos 
elementos interiores situam-se no centro geométrico do elemento e o seu posicionamento é centrado 
(exceto nas diagonais que se explicam mais à frente). Aos eixos das barras dos elementos situados nos 
bordos dos painéis, atribui-se posicionamento centrado a faces. 

Nas interseções entre painéis, o ejix o e eixo da barra situam-se nas linhas de interseção entre os painéis, 
e se ajusta o posicionamento das barras no posicionamento dos elementos dos painéis. Para as diagonais, 
os seus eixos situam-se de forma a que a distância entre o nó em que começa a diagonal e o nó do 
montante ou diagonal do lado não se altere. Isto faz com que possa mudar algo no posicionamento da 
barra diagonal relativamente ado elemento diagonal do Painel, quando A barra diagonal termine em uma 
barra do borde do Painel (que não tem posicionamento centrado). 

Conjuntos 

Ao criar o modelo Tricalc, todas as novas barras introduzem-se automaticamente, em conjuntos (exceto 
aquelas que não foram pré-dimensionadas). Os nomes destes conjuntos automáticos dependem do tipo 
de barra e serão “Vigas LSF”, Pilares LSF” e “Diagonais LSF”. No caso de que nem todas as vigas, pilares 
ou diagonais possam pertencer a um mesmo conjunto, criar-se-ão vários com o mesmo nome e um sufixo 
com um número entre parêntesis. 

Para que duas barras possam pertencer a um mesmo conjunto hão-de de cumprir-se as seguintes 
condições: que sejam do mesmo tipo (viga, pilar ou diagonal), que tenham o mesmo pré dimensionamento 
e que coincida o material atribuído ao painel de cada uma. 

Os painéis podem ter atribuído um material específico, diferente do geral definido em “Cálculo>Materiais”. 
Para passar este material para o modelo Tricalc, o que se tem de fazer é atribuir opções particulares de 
comprovação de seções de aço aos conjuntos. Estas opções particulares inicializam-se com as opções 



gerais que existem no momento em que se cria o modelo Tricalc, adicionando a estas o material 
pretendido. 

No caso de já existirem conjuntos definidos no momento de criar o modelo Tricalc, utilizar-se-ão estes se 
coincide o nome, o pré-dimensionamento e o material. 

A lista de conjuntos criados pode consultar-se ou modificar-se em “Geometria>Conjuntos>Definir”. 

 

Tipos de união 

As barras secundárias (horizontais no caso de painéis de fachada) possuem uma abertura retangular que 
corta toda a altura da alma para permitir a passagem das barras principais (montantes verticais no caso 
de painéis de fachada) e das diagonais que estão atrás da alma. Com isso perdem uma parte significativa 
da sua rigidez nessa zona (apenas permanecem as abas do perfil), que no programa se contempla através 
da uma união elástica de valor Gx = 100%, Gy = 60% y Gz = 95%. Estes valores fixaram-se para que 
seja equivalente a um troço de perfil de 5 cm de comprimento, onde se tenha eliminado a alma. 

Ligação à base 

Ao criar o modelo Tricalc, nos pontos de ligação à base definidos pelo utilizador criam-se umas pequenas 
barras verticais que vão desde o eixo central do elemento horizontal (que é onde, no modelo Tricalc, se 
situa o eixo da barra horizontal) até à base do elemento horizontal. O nó situado na base do elemento 
define-se como encastrado. Esta pequena barra vertical é fictícia e com pré-dimensionamento D-20. 



 

Linhas de intersecção entre painéis 

Os locais mais difíceis de modelar na criação do modelo de cálculo são as intersecções entre painéis. A 
fim de facilitar a localização das áreas problemáticas e também a sua solução, no momento em que o 
modelo Tricalc é calculado, são também calculadas as linhas de intersecção entre painéis, que são 
mostradas em amarelo. Desenhar estas linhas é opcional, na caixa de opções de desenho 3D: 

 



 

 
O modelo de cálculo é criado nessas zonas com as barras unidas automaticamente (em muitos casos 
eram separadas em revisões anteriores do programa). 
Se vir que há nós e barras dos dois painéis nessas linhas, a ligação já está correta. Se, em qualquer 
caso, vir aquela linha amarela sem nós ou barras, é necessário mover os nós para ela. Nesses casos, as 
seguintes funções são úteis: 

• "Geometria>Plano>Painel ligeiro (LSF)".- Se esta função for executada e um painel for 
selecionado, o seu plano é ativado. Se, em vez de um painel, uma destas linhas amarelas for 
selecionada com esta função, os planos dos dois painéis que convergem nele serão ativados. 



 

• "Geometria>Nó>Deslocar".- Esta função permite selecionar um nó ou grupo deles para movê-
los. Se um painel ou linha de intersecção amarela for selecionada, os nós movem-se para lá, 
projetando-os perpendicularmente. 

• "Geometria>Nó>Por Intersecção".- Esta função permite selecionar duas barras para alongá-las 
até que converjam num ponto comum às duas linhas. Quando o segundo elemento selecionado 
não é uma barra, mas uma linha de intersecção amarela, é criada uma nova barra que vai 
desde o final da primeira barra até à linha de intersecção entre painéis. 

Geração de desenhos de painéis ligeiros 

As funções do submenu “Desenhos (Resultados)>Aço>Painéis ligeiros (LSF)” permitem gerar os desenhos 
dos Painéis ligeiros, podendo mostrar-se em ecrã, enviar para impressora ou exportar para distintos 
formatos de ficheiros. 

A função “Desenhos (Resultados)>Aço>Painéis ligeiros (LSF)>Desenhar plano” permite gerar o plano do 
primeiro dos painéis existentes. As funções “…>Plano seguinte” e “…>Plano anterior” permitem ir gerando 
os restantes. Também é possível passar de um plano para outro através da lista de planos de trabalho que 
se mostra normalmente no bordo esquerdo do ecrã. 

A função “Desenhos (Resultados)>Aço>Painéis ligeiros (LSF)>Ver plano” é útil para gerar o plano de um 
painel específico. Para esse efeito, executa-se a função e seleciona-se o painel pretendido no modelo 3D. 

Os desenhos gerados incluem o detalhe de todos os elementos incluídos no painel, e a localização do 
mesmo em planta e em alçado. 

 

A função “Desenhos (Resultados)>Aço>Painéis ligeiros (LSF)>Selecionar” permite selecionar se 
pretendemos gerar os desenhos de todos os painéis ou somente de alguns deles. 



 



 

A função “Desenhos (Resultados)>Aço>Opções” permite selecionar o destino dos desenhos e outras 
opções: 

 

● Ecrã. 

● Impressora (que pode ser uma impressora PDF se definir uma em 
“Ficheiro>Impressora>Especificar impressora”). 

● Ficheiros WMF, EMF, DXF ou DWG. 
Caso se pretenda enviar um dos desenhos para um documento Word ou similar, o melhor é utilizar em 
Tricalc a função “Geometria (Edição)>Copiar>Copiar imagem vetorial” e colocá-la no Word. Ao tratar-se 
de uma imagem vetorial, não perde resolução ainda que se imprima em tamanho grande. 



Dentro da caixa de diálogo da função “Desenhos (Resultados)>Aço>Opções”, a ficha “Painéis ligeiros 
(LSF)” inclui as seguintes opções: 

 

● Desenho de implantação em planta. - Permite selecionar se pretende incluir o desenho de 
uma planta que indique onde está situado o painel. O desenho da planta pode mostrar-se numa 
escala menor que o Painel, aplicando-se um determinado fator. A planta a incluir no desenho será 
selecionada automaticamente pelo programa e será a cota mais baixa do painel, exceto se 
selecionar na lista “Cota” alguma em particular. Normalmente, recomenda-se deixar esta lista 
sem ativar nenhuma cota. 

● Desenho de implantação em alçado. - Dado que podem existir vários painéis no mesmo plano 
vertical, o desenho de implantação em alçado permite situar o painel nesse plano. O fator de 
escala permite também mostrar este alçado a uma escala menor que a do painel. 

● Colocação dos desenhos de implantação. - Os desenhos de implantação em planta e alçado 
podem dispor-se no desenho de um modo vertical ou horizontal. 

● Legenda.- Permite incluir uma legenda na zona inferior direita, com o nome do painel e os seus 
dados principais. 

Igualar etiqueta de elementos iguais 

A opção “Igualar etiqueta de elementos iguais” permite que todos os elementos que sejam iguais utilizem 
a mesma denominação. 



 

A imagem seguinte foi gerada com a opção ativada. Observe-se que vários elementos verticais e diagonais 
utilizam a mesma denominação, porque são exatamente iguais. 

 

Com a opção desativada, cada elemento tem a sua própria denominação: 

 

 

Esta funcionalidade, além de influenciar o desenho do plano, tem também incidência em: 

● No relatório. - Se a opção está ativada, na tabela de cada painel existe mais uma coluna com a 
etiqueta. 

● A tabela de fabricação. - Se a opção está ativada, aparece mais uma coluna com o número de 
elementos iguais. Na tabela de fabricação, ao selecionar um elemento com a opção ativada, 
modifica-se a cor de todos os elementos iguais. 

● Exportação para Excel. - Na exportação da tabela de fabricação para o formato Excel, inclui-se 
sempre uma nova coluna (independentemente da opção de agrupar estar ativada ou não), com 
o número de elementos iguais. 



Planos LSF com logotipo 

Quando se cria uma nova estrutura, entre as suas propriedades na função “Ficheiro>Propriedades” inclui-
se o logotipo que se encontra definido nas opções gerais da função “Ficheiro>Preferências”. 

Ficheiro>Preferências 

 

 

Ficheiro>Propriedades 

 

 

Quando existe um logotipo na função “Ficheiro>Propriedades”, os desenhos de painéis ligeiros (LSF) 
incluem o logotipo junto com a legenda, pelo que é necessário que esteja ativada a opção “Legenda” da 
função “Desenhos>Aço>Opções”. 



 

 

Legendas dos desenhos 2D de painéis ligeiros LSF 

Na legenda do desenho 2D dos painéis ligeiros LSF inclui-se o comprimento e o peso, totalizados por perfis, 
dos elementos do painel. 

 



Visualização 3D nos planos 

Na função “Desenhos (Resultados)>Aço>Opções”, adiciona-se à ficha “Painéis ligeiros (LSF)” o quadro 
“Vista 3D do Painel no modelo”. 

 

Caso se ative a opção “Desenhar” nesse quadro, inclui-se automaticamente a perspetiva da estrutura 
completa em cor cinza clara, com o painel assinalado em cor negra. Esta vista 3D pode colocar-se à direita 



 

do desenho de localização em alçado (caso se ative a opção “Horizontal”) ou debaixo deste (caso se ative 
a opção “Vertical”). 

O ponto de vista utilizado na perspetiva é o que se tenha nesse momento na janela principal do programa. 

 

Composição automática de desenhos de painéis ligeiros 

A função “Desenhos (Resultados)>Composição>Automática” permite criar desenhos que incluam, na 
mesma folha, vários ou todos os desenhos dos painéis ligeiros mencionados anteriormente. 



 

Para esse efeito, executa-se a função e ativa-se somente a opção “Painéis ligeiros (LSF)”. 



 

 

Pressiona-se o botão “Opções de desenho”, seguidamente pressiona-se o botão “Composição” e o botão 
“Papel” para selecionar o tamanho do papel a utilizar. 

Na caixa de diálogo que se mostra ao pressionar-se o botão “Opções de desenho”, pressionamos o botão 
“Aço”, seleciona-se a ficha “Geral” e ativa-se a opção “Á escala”. 

Para finalizar, pressiona-se o botão “Compor” da caixa de diálogo da imagem anterior. 

Uma vez criada a composição de desenhos, podem visualizar-se ou exportar-se através da função 
“Desenhos (Resultados)>Composição>Ver folhas”. Na lista superior seleciona-se a folha gerada e 
pressiona-se o botão “Ver folha” 



 

O destino destes desenhos pode selecionar-se do modo habitual em “Desenhos 
(Resultados)>Composição>Opções”, entre ecrã, impressora ou distintos formatos de ficheiros. 

Relatório de Painéis ligeiros 

A função “Listagens (Resultados)>Relatórios>Aço>Painéis ligeiros (LSF)” permite gerar um relatório em 
formato de MS-Word ou PDF, consoante se tenha selecionado em “Listagens (Resultados)>Aço>Opções”.  

A caixa de diálogo que abaixo se apresenta permite selecionar o conteúdo a incluir no relatório. 



 

 

 

A medição, que pode ser detalhada, inclui os comprimentos e pesos de cada elemento de cada painel, 
bem como um peso total e o número de parafusos necessários. 

Os desenhos incluem a mesma informação exposta no relatorio, podendo incluir plantas e alçados de 
localização, segundo as opções definidas em “Desenhos (Resultados)>Aço>Opções”. Estes desenhos 
podem mostrar-se todos no final do relatório ou intercalados com as medições de cada painel, consoante 
se encontre ativada ou não a opção “Desenhar gráfico junto à tabela de cada Painel”. 



Medições dos Painéis ligeiros 

A função “Listagens (Resultados)>Medições>Medição geral” permite exportar para MS-Word, PDF ou Gest 
as medições dos painéis ligeiros (LSF). 

Para exportar para MS-Word ou PDF, executa-se a função “Listagens (Resultados)>Medições>Medição 
geral”, e ativa-se a opção “Painéis ligeiros (LSF)”. Pressiona-se o botão “Elaborar relatório”. A informação 
incluída nesta exportação é a mesma que o relatório de painéis ligeiros, ainda que sem os desenhos dos 
Painéis. 

Para exportar as medições para Gest, executa-se a função “Listagens (Resultados)>Medições>Medição 
geral”, ativa-se a opção “Painéis ligeiros (LSF)” e pressiona-se o botão “Opções”. Ativa-se a opção “Gest” 
e, na casa situada debaixo do texto “Decimais”, introduz-se o nome do ficheiro a exportar, cuja extensão 
será G13. Pressiona-se “Aceitar”. No botão “Códigos” pode selecionar-se a base de preços a utilizar. 
Seleciona-se a base e pressiona-se o botão “Códigos…” situado à sua direita. Seleciona-se a ficha “Barras” 
e, no quadro “Painéis ligeiros (LSF)”, pode selecionar-se o prefixo do código dos artigos que se irão gerar 
no orçamento. Criar-se-á um artigo para cada painel, com o prefixo que se indique. Por exemplo, caso se 
introduza o prefixo “004”, o primeiro Painel estará no artigo “004001”, o segundo, em “004002” e assim 
sucessivamente. Uma vez definidas as opções, pressiona-se o botão “Medir”, com o que se gera o ficheiro 
solicitado, que pode abrir-se com Gest. 

 

 



 

Fabricação de painéis ligeiros 

A função “Listagens (Resultados)>Fabricação>Painéis ligeiros (LSF)” permite gerar automaticamente os 
ficheiros que se utilizarão para alimentar as máquinas CAM (Computer-Aided Manufacturing ou fabricação 
assistida por computador). Estas máquinas realizarão o corte e mecanizado dos perfis necessários para 
construir os painéis. 

Tricalc gera os ficheiros de fabricação em tabelas de Excel (como formato mais standard) ou em formato 
específico de uma determinada máquina que se solicite à Arktec. 

As operações que se incluem nestes ficheiros, para cada um dos elementos que compõem cada painel, 
são as seguintes: 

 

Corte do elemento. - Indica à máquina o comprimento total do elemento, para que realize 
o corte.  

 

Orifício de parafuso. - Indica à máquina que realize um orifício circular no centro de cada 
uma das abas, a uma determinada distância do início do elemento. Consoante a máquina, ao 
perfurar-se o orifício, esta pode realizar também uma curvatura paro o interior, ao redor do 
orifício. 

 

Perfuração de fixação. - Indica que se realize um orifício circular no centro da alma do 
perfil, a uma determinada distância do início do elemento. 

 

Furo de serviço. - Indica que se deve realizar, a uma determinada distância do início do 
elemento, um orifício circular no centro da alma, de maior diâmetro que o da perfuração de 
fixação, uma vez que está destinado à passagem de instalações. 

 

Corte de lábios. - Indica que se eliminem as extremidades perpendiculares às abas, 
existentes nos perfis conformados em “C”, desde uma determinada distância inicial, desde o 
começo do elemento, e até uma distância final, também desde o começo do elemento. Esta 
operação permite a ligação com outros elementos que se unam a este elemento desde outras 
direções, pelo lado aberto do perfil. Os perfis em “U” não necessitam desta operação. 

 

Passagem de seção. - Indica que se elimine a alma do perfil, desde uma determinada 
distância inicial, medida desde o início do elemento, e até uma distância final, também medida 
desde o início do elemento. Esta operação permite a ligação com outros elementos que se 
unam a este desde outras direções, pelo lado fechado do perfil. 

 

Redução de seção. - Indica que o perfil deve apertar-se para reduzir as suas dimensões 
exteriores, desde uma determinada distância inicial, desde o início do elemento, e até uma 
distância final, medida também desde o início do elemento. Esta operação realiza-se para 
poder incluir um elemento dentro de outro em um cruzamento em “X” ou em “T”, no caso de 
ambos os elementos originais terem a mesma seção. Caso a seção original do elemento que 

se coloca pelo interior ser menor que a do exterior, esta operação não é necessária. 

 

Corte de arestas. - Indica que se realize, no extremo inicial ou final do elemento, um 
pequeno corte paralelo às abas, para evitar que fiquem ângulos de 90 graus. Esta situação é 
especialmente útil nas diagonais dos painéis, para facilitar a sua colocação pelo interior dos 
elementos horizontais e verticais.  

Estas operações podem utilizar-se simultaneamente em uma mesma posição. Por exemplo, em um mesmo 
ponto ao longo do elemento, pode existir em vez de um corte de lábios, uma passagem de seção e um 
orifício de parafuso. 



Ao executar-se a função “Listagens (Resultados)>Fabricação>Painéis ligeiros (LSF)”, mostra-se uma janela 
como a da imagem seguinte, que inclui uma árvore com todos os desenhos da estrutura que incluem 
algum painel e, dentro de cada um, todos os seus painéis. 

 

Ao selecionar um dos painéis na árvore, a tabela superior direita mostra todos os elementos horizontais, 
verticais ou diagonais que o compõem. A tabela inferior mostra todas as operações que o programa gerou 
automaticamente para cada elemento que se selecione na tabela superior. 

É possível mover esta janela para ancorá-la em algum dos bordos do ecrã. Ao selecionar um painel, no 
resto do ecrã mostra o seu desenho em 2D, em que se vai assinalando em cor magenta cada elemento 
que se selecione e, de um modo esquemático em cor azul, as operações de corte ou mecanizado a realizar 
ao longo do elemento. 

Caso se selecione na tabela inferior uma das operações, assinala-se o desenho em magenta. 



 

Ao fechar-se esta fabricação de painéis, a visualização da estrutura regressa ao modo normal em 3D. 



O ícone  permite gerar o ficheiro de Excel que inclui todas as operações a realizar em todos os elementos 

de todos os painéis, ou somente com o plano ou painel que se encontre selecionado. 

 

O ícone  permite exportar o modelo de Painéis ligeiros (LSF) para o formato IFC, com uma estrutura 
hierárquica de planos, painéis e elementos. Ao pulsar o ícone, permite-se a exportação de todo o modelo 
completo ou somente do plano onde se encontra painel. Este tipo de ficheiros pode importar-se em 



 

programas de modelado BIM ou em visualizadores gratuitos, como DDS-CAD Viewer, Tekla BIM Sight ou 
similares. 

 

O ícone “Seleção gráfica de um painel>> permite aceder ao modelo 3D, para selecionar gráficamente um 
painel, em vez de selecioná-lo na árvore da janela de acoplamento.” 

Exportação de furos para formato IFC  

A função "Listagens>Fabricação>Painéis ligeiros (LSF) tem o ícone "Exportar modelo BIM", que permite 
exportar, para o formato IFC, o modelo BIM dos painéis. Além dos elementos que compõem cada painel, 
os furos também são exportados, permitindo ver se correspondem às instalações no programa de 
destino. 
Para atingir a forma e dimensões mais reais possíveis, na função "Geometria>Painéis ligeiros 
(LSF)>Definir a linha de furação" pode atribuir uma dimensão diferente, com 2 valores: dimensão 
transversal (diâmetro nos orifícios circulares) e dimensão longitudinal que pode ser maior ou igual ao 

transversal. Se for igual, o buraco será circular; se for maior, será definido por dois semicírculos nas 
laterais e um retângulo no centro. Estas dimensões são utilizadas apenas na transformação e exportação 
para o IFC. Estas dimensões não são utilizadas para o fabrico, uma vez que, nesse caso, dependem 
apenas da ferramenta de maquinação utilizada na máquina. 



 

Mudança nos elementos que vão por fora e por dentro de uma 
ligação 

Na função "Listagens>Fabricação>Painéis Ligeiros (LSF)", quando se seleciona um dos painéis, mostra-
se no seu desenho quais os elementos colocados no exterior e quais os que estão dentro em cada 
ligação. Por exemplo, na ligação à direita na imagem seguinte, vê-se que o elemento vertical vai por 
dentro e horizontalmente, pelo exterior. A linha vertical tracejada indica que o elemento vertical está 
escondido pelo horizontal. A marca azul à direita refere-se a um corte de lábios do elemento horizontal e 
a marca rosa a uma passagem do elemento horizontal. 



 

 
Na lista de operações na tabela abaixo, pode selecionar o passo de secção e clicar no ícone "Inverter o 

elemento interior e exterior" para inverter o elemnto que vai por fora e o que vai por dentro. Uma vez 
pressionado, a representação é a seguinte:  

 
Uma redução de secção ocorre agora no elemento horizontal, para que passe por fora o elemento 
vertical, que passará a ter um passo de secção e um corte de lábios. 



Este retoque manual será tomado em consideração nas exportações para ficheiros em formato Excel ou 
formatos csv ou TXT para máquinas de corte e maquinação. 
Para utilizar este ícone, a opção "Igualar etiquete de elementos iguais" em "Planos>Aço>Opções>Painéis 
ligeiros (LSF)" esteja desativada. 



 

Capítulo 37 

Comprovação ao fogo da estrutura 

Introdução 

 oferece a capacidade de realizar a comprovação ao fogo de todos os elementos estruturais, de 

betão, aço e madeira, quer para barras como para lajes e paredes. Ficam excluídos os elementos de 
fundação (sapatas, estacas, muros de cave, paredes de contenção, lajes de fundação) uma vez que não é 
exigida a sua comprovação ao fogo. 

O programa calcula a resistência ao fogo de cada um dos elementos e no caso de não cumprirem com a 
resistência exigida, permite dimensionar os isolamentos necessários. 

Todas as opções relativas ao fogo foram unificadas num só submenu dentro do menu “Cálculo”. Estas 
opções permitem fixar critérios gerais de comprovação para toda a estrutura e atribuir opções diferentes 
para zonas específicas. 

Esta opção não está disponível em . 

Recintos de Incêndio 

Caso existam zonas da estrutura com diferentes opções relacionadas com a resistência ao fogo, podem 
definir-se diferentes recintos de incêndio, cada um com as suas diferentes opções. É o típico caso dos 
muros de cave utilizados em garagens, por exemplo. Não deve confundir-se, portanto, com os 
denominados ‘sectores de incêndio’, ainda que possam coincidir na sua definição geométrica. 

Os recintos são prismas retos, de base horizontal e altura limitada, que o utilizador pode definir livremente 
na geometria da estrutura. 

Todos os elementos estruturais que pertencem a um determinado recinto, comprovam-se com as opções 
de cálculo estabelecidas para esse recinto. Os elementos situados na fronteira entre dois recintos, bem 
como aqueles que atravessem vários recintos, calculam-se com as opções correspondentes ao recinto mais 
exigente. 

Para aceder aos recintos de incêndio, utilize a função Cálculo > Opções de Fogo > Recintos de fogo…, com 
a qual aparecerá a seguinte caixa de diálogo: 



 
Para criar um novo recinto, deve pressionar o botão Novo recinto…, aparecendo a caixa de diálogo que 

se apresenta de seguida: 

 

 
Opção Descrição 

Nome Permite indicar o nome que identificará o recinto. 

Cotas Permite definir a cota superior e inferior do recinto em centímetros. Pode introduzir-
se diretamente um valor numérico ou então abrir uma lista, onde pode selecionar um 
dos planos horizontais já existentes. 

Introduzir polígono Ao selecionar este botão, desaparecem temporariamente as caixas de diálogo abertas 
para introduzir os vértices do polígono, seguindo o procedimento habitual do 
programa. O polígono deve ser único e sem aberturas interiores. Não é necessário 
que os vértices introduzidos sejam complanares ou estejam entre a cota inferior e 
superior do recinto que tenham sido introduzidas. Caso os campos de cota superior 
e/ou cota inferior estejam vazios, o programa preenche-os automaticamente com os 
valores das cotas máxima e/ou mínima dos vértices definidos. 



 

Opções de fogo Com este botão podem definir-se as opções particulares de comprovação ao fogo 
para este recinto. 

Cor Permite definir a cor com que se visualizará este recinto 

Para modificar um recinto já existente, deve selecionamo-lo na caixa Recintos do fogo e pressionar o botão 
Modificar. Aparecerá a caixa utilizada ao criar um novo recinto, na qual se podem modificar os dados 
pretendidos. Pode também definir-se de novo o seu polígono. Caso só se pretenda alterar a cor, pode 
pressionar o botão Cor em vez de Modificar. 

Para eliminar um ou vários recintos existentes, selecione-os na caixa Recintos do fogo e pressione o botão 

Eliminar. 

O botão Visível Sim/Não permite alternar entre visíveis e não visíveis os recintos selecionados, enquanto 
o botão Todos visíveis coloca todos os recintos introduzidos, como visíveis. 

Desenho dos recintos de incêndio 

Através da opção Cálculo > Opções de fogo > Desenhar > Recintos do fogo, pode indicar se pretende 
desenhar ou não os recintos de incêndio. Desenhar-se-ão as faces que definem o recinto (superior, inferior 
e laterais), com a cor definida e com um certo grau de transparência. Só se visualizarão os recintos que 
tenham ativada a condição de ‘Visível’. Caso pretenda ver uma vista em modo sólido (através da função 
Ajudas > Render > Sólido) deverá ativar, nas opções de render, que se represente o modo de arame. 

Através da opção Cálculo > Opções de fogo > Desenhar > Elementos dos Recintos do fogo, pode indicar 
se pretende representar ou não os elementos da estrutura (barras, lajes, paredes…) com a cor 
correspondente ao recinto de incêndio mais desfavorável a que pertencem (cujas opções de incêndio serão 

as que condicionam a sua comprovação ao fogo). Só se vêm os elementos cujo recinto mais desfavorável 
tenha ativada a condição de ‘Visível’. 

 



Isolamento contra o fogo 

O cálculo de seções de madeira mantém o critério que já existia em versões anteriores, onde o utilizador 
seleciona uma proteção face ao incêndio, indicando o tempo que essa proteção atrasa o início da 
carbonização e a partir daí, o programa obtém a seção reduzida de cada barra. 

No entanto, para os elementos de betão, aço ou alvenaria adotou-se um novo critério. Nestes casos, o 
utilizador seleciona um tipo de isolamento, definindo os seus dados característicos ou selecionando-o de 
uma base de dados incluída no programa. Esta nova base de dados contém uma série de materiais isolantes 
correntes com os seus parâmetros típicos, mas é totalmente aberta, permitindo ao utilizador modificá-los 
ou introduzir novos tipos de isolamento. Uma vez selecionado o isolamento, o programa realiza a 
comprovação ao fogo dos elementos de betão, aço ou alvenaria. Quando não possuem a resistência exigida 
nas opções de comprovação, calcula-se automaticamente a quantidade de isolamento necessário. 

Base de dados de materiais isolantes 

Existe uma base de dados geral do programa com diferentes materiais isolantes ao fogo. Esta base pode 
ser modificada e ampliada em qualquer momento, por parte do utilizador. Para isso, utiliza-se a função 
Seções e dados > Isolantes contra o fogo…, aparecendo a seguinte janela: 

 

O programa fornece-se com alguns dos isolamentos mais comuns, extraídos do documento CATÁLOGO DE 

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS do CTE, (versão 6.3 de Março de 2010), que pode ser consultado em 
www.codigotecnico.org. Se forem eliminados todos os materiais de isolamento ou se perder o ficheiro em 
que se guardam,  volta a criar a base de dados com os materiais fornecidos por defeito com o 

programa. 

Ao selecionar o botão Adicionar (ao selecionar Editar com um isolamento selecionado), aparece uma caixa 
de diálogo como a indicada seguidamente, para definir as características do material isolante. 

http://www.codigotecnico.org/


 

 
 

Os dados a introduzir são os seguintes: 

Opção Descrição 

Descrição Permite introduzir o texto descritivo do material isolante. 

Condutividade Permite definir a condutividade do isolante, em W/(m·K) 

Densidade Permite definir a densidade do isolante, em Kg/m3 

Calor específico Permite definir o calor específico do isolante, em J/(Kg·K) 

Espessura equivalente Permite definir, para a norma dos Estados Unidos da América ACI 216216.1M-
07 / TMS-216-07, a espessura equivalente de betão por cada unidade de espessura 
do material isolante. Um valor 1 implica que 1 mm de isolante equivale à proteção 
de 1 mm de betão. 

Tempo atribuído Permite definir, para a norma dos Estados Unidos da América ACI 216216.1M-07 / 
TMS-216-07, o tempo de proteção atribuído ao isolante por unidade de espessura, 
em min/mm 

Espessura mínima Permite definir a mínima espessura a aplicar de isolante, em mm. 

Espessura máxima Permite definir a máxima espessura a aplicar de isolante, em mm. 

Módulo Permite definir o módulo entre espessuras de isolante, em mm. Desta forma, a 
espessura aplicada de isolante será (com n   N) 

  t = tmin + n·módulo  tmax  

Modo de aplicação indica se o isolante se projeta sobre a superfície do elemento a proteger ou são 
painéis rígidos que se apoiam sobre o elemento a proteger. No caso de seções 
concavas (um HEB, por exemplo) implica que o isolante está em contacto com todo 
o perímetro do perfil, se for projetado ou forma um retângulo envolvente se forem 
painéis. 



Os valores de cada material podem ter muita variação em função da fonte consultada ou da temperatura 
e método de ensaio. Assim, a condutividade do betão dada no Catálogo de Elementos Construtivos do 
CTE, para betão em massa de densidade normal é 2.00 W/(m·K). Na Figura 3.7 da EN 1992-1-2, para uma 
temperatura de 0 °C, aparece um valor limite inferior de 1.35 W/(m·K) e um limite superior de 2.00 
W/(m·K). Em  adotamos: 

■ Na base de dados fornecida com o programa, o betão de densidade normal aparece com um 
valor de condutividade de 2.00 W/(m·K). 

Para os cálculos internos de espessura equivalente, adota-se um valor para o betão de densidade normal 

de 1.44 W/(m·K), para que a argamassa de gesso, que no catálogo de CTE aparece com condutividade 
0.80 W/(m·K), tenha uma espessura equivalente de 1.80 (= 1.44 / 0.80), tal como se indica no próprio 
articulado de CTE DB SI, parágrafo C.2.4(2). 

Opções de Fogo 

As opções de cálculo do fogo passam a localizar-se junto a todas as demais opções, no painel de todas as 
opções do programa. Na árvore de opções de cálculo aparece um novo ramo “Fogo” da qual se desdobram 
dois novos ramos  “Gerais” e “Recintos de fogo” desde onde se acede às funções que modificam as opções 
de fogo e desde onde se podem definir, eliminar e modificar os recintos de fogo. Na barra de ferramentas 
da caixa de opções aparece um botão “Ver opções de fogo” cujo funcionamento é similar ao da função da 
mesma caixa de ferramentas “Ver opções”. 

Para modificar as opções particulares de um recinto de fogo, utilize a função Cálculo > Opções de Fogo > 

Recintos de fogo…, selecione um recinto, selecione Modificar e posteriormente selecione Opções de Fogo. 

Em ambos os casos aparecerá uma caixa de diálogo similar à da imagem: 

 

 
Esta caixa tem duas zonas diferenciadas: uma zona superior com opções comuns e uma zona inferior 
dividida em separadores (um por cada tipo de elemento estrutural contemplado). 



 

Na parte comum, encontram-se as seguintes opções: 

Opção Descrição 

Cálculo ativado Selecionar esta opção, ativa ou desativa a comprovação ao fogo de todos os 
elementos e de todos os materiais da estrutura. A mesma opção está repetida em 
todos os separadores da zona inferior, de forma que se a comprovação ao fogo está 
ativada em apenas algumas delas, a opção comum estará ‘indeterminada’ como na 
imagem seguinte: 

   

Resistência ao fogo Através desta opção pode definir a resistência ao fogo exigida, em minutos, para 
todos os elementos e materiais da estrutura. Esta opção está repetida em todos os 
separadores da zona inferior e se o valor em minutos de todos os separadores não 
for o mesmo, a resistência ao fogo em minutos da zona comum aparece em branco. 

fi Se indicar com esta opção o coeficiente pelo que tem que multiplicar as solicitações 
em situação persistente ou transitória para obter as solicitações de cálculo em 
situação de incêndio. Os valores habituais encontram-se entre 0,60 e 0,70. Sugerimos 
a consulta de A ou I do Manual de Normativas para mais informação. 

Normativa para H. Esta opção, só aparece se estiver selecionada a normativa Espanha (EHE-08, NCSE 

e CTE), permite definir a normativa a utilizar para comprovar a resistência ao fogo 
dos elementos de betão armado: o CTE DB SI ou a EHE-08. Sugerimos a consulta de 
A do Manual de Normativas para mais informação. 

Prolongamento… Esta opção, que não aparece em todas as normativas, permite ativar ou não o 
prolongamento de armaduras de negativos de acordo com o CTE DB SI, a EHE-08 
ou a EN 1992-1-2 quando a resistência ao fogo exigida é R 90 ou superior. Sugerimos 
a consulta de A ou I do Manual de Normativas para mais informação. A mesma opção 
está repetida em vários dos separadores da zona inferior, de forma que se estiver 
ativada em só alguns deles, a opção comum estará ‘indeterminada’ como na imagem 
seguinte: 

   

 

A resistência ao fogo mínima é de 15 minutos. Tenha em conta que em alguns materiais e normativas que 
definem a sua resistência ao fogo com base em valores tabelados, não haverá diferencia alguma entre 
definir uma resistência de 15 minutos ou de 30 minutos. Estes são os casos: 

■ A resistência ao fogo do betão armado, em todas as normas que implementa o programa. 

■ A resistência ao fogo de vigas e diagonais de aço estrutural de classe inferior a 4 e calculadas 

de acordo à norma espanhola CTE DB SI. 

■ A resistência ao fogo das alvenarias para todas as normativas implementadas no programa. 

A zona inferior da caixa tem separadores para os seguintes tipos de elementos estruturais: 

■ Vigas e diagonais 

■ Pilares 

■ Paredes resistentes de betão armado ou alvenaria 

■ Lajes maciças 

■ Lajes aligeiradas de vigotas de betão, placas alveolares ou pré-lajes 

■ Lajes fungiformes aligeiradas 



■ Lajes de cofragem perfilada 

Vigas e diagonais 

O conteúdo deste separador é o indicado na seguinte imagem: 

 

 
 

Opção Descrição 

Cálculo ativado Selecionar esta opção, ativa ou desativa a comprovação ao fogo das vigas e diagonais 
de qualquer material da estrutura. 



 

Resistência ao fogo Através desta opção pode definir-se a resistência ao fogo pretendida, em minutos, 
de vigas e diagonais de qualquer material. 

Betão Ao selecionar este botão acede-se às opções específicas de vigas e diagonais de 
betão armado. 

Aço Ao selecionar este botão acede-se às opções específicas de vigas e diagonais de aço 
estrutural. 

Madeira Ao selecionar este botão acede-se às opções específicas de vigas e diagonais de 
madeira. 

As opções específicas para o cálculo da resistência ao fogo de vigas ou diagonais de betão armado são: 

Opção Descrição 

Com / sem isolante Permite indicar se deseja que se aplique ou não um material isolante para alcançar 
a resistência ao fogo exigida. 

fi Coeficiente de sobredimensionamento. Indica a margem que se tem do esgotamento 
em relação à flexão positiva da viga ou diagonal em situação de incêndio. Deveria 
ser um valor menor ou igual fi. Sugerimos a consulta de A ou I do Manual de 
Normativas para mais informação. 

Copiar de… Através deste botão pode aceder à base de dados de materiais isolantes e copiar 
nesta caixa a suas características, que posteriormente poderá modificar se o desejar. 

Dados isolante Para as características do isolante, sugerimos a consulta do capítulo Base de dados 

de materiais isolantes. 

Só 3 faces exp. Através desta opção indica-se se a viga está exposta ao fogo por baixo e pelas suas 
faces laterais (opção ativada) ou se está exposta pelas suas quatro faces. 
Geralmente, as vigas têm a sua face superior protegida pelo pavimento do piso que 
suportam. 

Prolongamento… Esta opção, que não aparece em todas as normativas, permite ativar ou não o 
prolongamento de armaduras de negativos de acordo com o CTE DB SI, a EHE-08 
ou a EN 1992-1-2 quando a resistência ao fogo exigida é R 90 ou superior. Sugerimos 
a consulta de A ou I do Manual de Normativas para mais informação. 

As opções específicas para o cálculo da resistência ao fogo de vigas ou diagonais de aço estrutural são: 

Opção Descrição 

Com / sem isolante Permite indicar se deseja que se aplique ou não um material isolante para alcançar 
a resistência ao fogo exigida. 

Copiar de… Através deste botão pode aceder à base de dados de materiais isolantes e copiar 
nesta caixa as suas características, que posteriormente poderá modificar se o desejar. 

Dados isolante Para as características do isolante, sugere-se a consulta do capítulo Base de dados 

de materiais isolantes. 

Só 3 faces exp. Através desta opção pode indicar se a viga está exposta ao fogo por baixo e pelas 
suas faces laterais (opção ativada) ou se está exposta pelas suas quatro faces. 
Geralmente, as vigas têm sua face superior protegida pela laje e pavimento do piso 
que suportam. 

c1, c2 No caso de aplicar o isolamento na forma de painéis, indica-se com estes valores a 
distância vertical e horizontal respectivamente em milímetros entre painel e viga. 

As opções específicas para o cálculo da resistência ao fogo de vigas ou diagonais de madeira são as 
mesmas de versões anteriores. 



Pilares 

As opções referentes a pilares são as mesmas que em vigas e diagonais, com as seguintes salvaguardas: 

■ Não existe a opção Prolongamento da armadura de negativos para uma resistência ao fogo 

R 90 ou superior, no caso de pilares de betão. 

■ A opção Só três faces expostas está pensada para pilares encostadas a uma parede (resistente 
ou não) que o protege do incêndio numa das suas faces. 

Paredes resistentes de betão armado ou alvenaria 

As opções referentes a paredes resistentes de betão armado ou alvenaria são as mesmas que das vigas, 
com as seguintes salvaguardas: 

■ Não existe a opção Prolongamento da armadura de negativos para uma resistência ao fogo 

R 90 ou superior, no caso de pilares de betão. 

■ A opção Só três faces expostas substitui-se pela de Parede exposta em ambas as faces, que 
indica se a parede está exposta ao fogo por uma face ou em ambas. 

Lajes maciças 

O separador correspondente a lajes maciças apresenta a seguinte informação: 

 
Opção Descrição 

Cálculo ativado Selecionar esta opção, ativa ou desativa a comprovação ao fogo das lajes de maciças 
da estrutura. 

Resistência ao fogo Através desta opção pode definir a resistência ao fogo exigida, em minutos, das lajes 
maciças. 



 

Resistência R/REI Através desta opção pode indicar se a laje só deve cumprir os requisitos referentes 
a resistência (critério R) ou também deve cumprir os requisitos referentes à 
integridade e isolamento frente ao fogo (critérios EI). 

Considerar pavimento Esta opção permite indicar se na face superior da laje existe um pavimento que 
a protege do fogo. 

Descrição Permite identificar o tipo de pavimento existente. 

Espessura Permite indicar a espessura de betão equivalente que proporciona a mesma proteção 
que o pavimento existente, em milímetros. 

Dados adicionais Ao selecionar este botão acede-se às opções adicionais indicadas de seguida. 

As opções definidas na caixa de dados adicionais são: 

Opção Descrição 

Com / sem isolante Permite indicar se deseja que se aplique ou não um material isolante para alcançar 
a resistência ao fogo exigida. 

fi Coeficiente de sobredimensionamento. Indica a margem que está do esgotamento 
frente à flexão positiva da laje em situação de incêndio. Deveria ser um valor menor 
ou igual fi. Sugerimos a consulta de A ou I do Manual de Normativas para mais 
informação. 

Copiar de… Através deste botão pode aceder à base de dados de materiais isolantes e copiar 
nesta caixa as suas características, que posteriormente poderá modificar se o desejar. 

Dados isolante Para as características do isolante, sugerimos a consulta do capítulo Base de dados 

de materiais isolantes. 

Prolongamento… Esta opção, que não aparece em todas as normativas, permite ativar ou não o 
prolongamento de armaduras de negativos de acordo com o CTE DB SI, a EHE-08 
ou a EN 1992-1-2, quando a resistência ao fogo exigida é R 90 ou superior. Sugerimos 
a consulta de A ou I do Manual de Normativas para mais informação. 

Lajes aligeiradas de vigotas de betão, placas alveolares ou pré-
lajes 

As lajes aligeiradas de vigotas de betão, placas alveolares ou pré-lajes do programa não contam na 
atualidade com informação suficiente referente à sua armadura inferior para comprovar a sua resistência 
ao fogo. As suas fichas de características técnicas, certificados de marcação CE ou as suas Autorizações 
de Utilização apenas referem a sua resistência ao fogo em função do seu revestimento inferior. 

As opções deste separador, são as seguintes: 

Opção Descrição 

Cálculo ativado Selecionar nesta opção, ativa ou desativa a comprovação ao fogo das lajes aligeiradas 
da estrutura. 

Resistência ao fogo Através desta opção pode definir a resistência ao fogo exigida, em minutos, das lajes 
aligeiradas. 

Prolongamento… Esta opção, que não aparece em todas as normativas, permite ativar ou não o 
prolongamento de armaduras de negativos de acordo com o CTE DB SI, a EHE-08 
ou a EN 1992-1-2, quando a resistência ao fogo exigida é R 90 ou superior. Sugerimos 
a consulta de A ou I do Manual de Normativas para mais informação. 



Lajes fungiformes aligeiradas 

Este separador tem a mesma informação que o separador correspondente das lajes maciças. 

Lajes de cofragem perfilada 

Este separador tem a mesma informação que o separador correspondente das lajes maciças. 

Estruturas de versões anteriores 

Ao abrir estruturas de versões anteriores en  7.2: 

■ As opções de comprovação ao fogo situadas em versões anteriores nas opções gerais de 
comprovação de seções de madeira são transferidas para as opções gerais de comprovação 
ao fogo, nesta versão. 

■ As opções de comprovação ao fogo situadas em versões anteriores nas opções particulares 
de comprovação de seções de madeira perdem-se. 

■ Se na versão anterior tinha ativada a comprovação ao fogo da madeira ou (só para normativa 
espanhola EHE-08, CTE, NCSE) tinha ativada a opção Considerar os critérios de armaduras 

do CTE DB SI Anexo C, para uma resistência ao fogo R-90 ou superior, aparece a seguinte 
mensagem: 

 

Comprovação da resistência ao fogo 

A resistência ao fogo dos diferentes elementos estruturais e materiais realiza-se conforme a normativa 
indicada no capítulo Novas Normativas situado mais adiante. 

Para comprovar a resistência ao fogo dos diferentes elementos estruturais, pode utilizar as seguintes 
funções: 

■ Para as vigas, diagonais e pilares de betão armado: 

Com a função Cálculo > Armadura de Barras > Calcular Armadura arma-se a estrutura e comprova-se 
ao fogo. 

Com a função Cálculo > Armadura de Barras > Recalcular Flecha, Fissuração e Fogo recalcula-se a 
flecha, fissuração e resistência ao fogo a partir das armaduras que o utilizador tenha retocado. 

Com a função Cálculo > Armadura de Barras > Envolvente Vigas pode, se houve alguma alteração na 
armadura, recalcular também a resistência ao fogo com essa armadura modificada. 



 

 
■ Para as vigas, diagonais e pilares de aço estrutural: 

Com a função Cálculo > Seções de Aço > Comprovar, comprova-se a resistência em situação normal e 
em situação de incêndio de todas as barras de aço. 

Com a função Cálculo > Seções de Aço > Retocar encurvadura, podem modificar-se as opções de 
encurvadura de uma barra e recalcular a sua comprovação à resistência com e sem fogo. 

■ Para as vigas, diagonais e pilares de madeira: 

Com a função Cálculo > Seções de Madeira > Comprovar, comprova-se a resistência com e sem fogo 
de todas as barras de madeira. 

Com a função Cálculo > Seções de Madeira > Retocar encurvadura, podem modificar-se as opções de 
encurvadura de uma barra e recalcular a sua comprovação à resistência com e sem fogo. 

■ Para o resto dos elementos estruturais (lajes, paredes…), a sua resistência ao fogo comprova-
se ao utilizar as funções de armadura ou comprovação correspondentes. 

Resistência ao fogo dos elementos de betão armado 

Em geral, todas as normas implementadas fixam o recobrimento mínimo que devem ter as armaduras 
longitudinais e as larguras e espessuras mínimas que devem ter as peças para garantir uma determinada 
resistência ao fogo, em minutos. 

No caso de resistência insuficiente, o programa não aumenta o recobrimento ou a dimensão da seção das 
peças, mas coloca (se as opções fixadas pelo utilizador o permitirem) um material de proteção para que o 
recobrimento e as dimensões da seção de betão sejam suficientes. 

Em pilares calculados com os Eurocódigos Estruturais, também se limita a esbelteza máxima e a 
excentricidade máxima do axial; nos valores de recobrimento ou dimensões mínimas, intervém o nível de 
solicitação axial na situação de incêndio. 

Em elementos que trabalham fundamentalmente à flexão (vigas, lajes maciças e lajes fungiformes 
aligeiradas), tanto a norma espanhola (EHE-08 e CTE DB SI) como o Eurocódigo (EN 1992-1-2), fixam 
também o comprimento mínimo da armadura de negativos existente sobre os apoios quando a resistência 
exigida ao fogo for R 90 ou superior. 

Resistência ao fogo dos elementos de aço 

Nos elementos de parede delgada (seções enformadas a frio e perfis laminados de Classe 4) não se permite 
que a temperatura do aço alcance os 350 °C. Nos restantes casos, existem vários procedimentos em 
função da normativa: 

■ Em pilares calculados com a normativa espanhola CTE, o fator de aproveitamento para a 
resistência ao fogo é o obtido em situação não de incêndio, mas: 



o Os esforços são os da situação de incêndio (que são sempre menores). 

o Reduz-se o limite elástico do aço em função da temperatura alcançada. 

o Aumenta-se a esbelteza do pilar em função da temperatura alcançada. 

■ Em vigas e diagonais calculadas com a normativa espanhola CTE, obtém-se uma temperatura 
crítica do aço que não pode superar-se. Esta temperatura crítica obtém-se com base no grau 
de aproveitamento do pilar calculado de acordo com o CTE DB SE-A, mas para as solicitações 
na situação de incêndio. 

■ Em barras calculadas com os Eurocódigos Estruturais, realizam-se as comprovações 

especificadas na EN 1993-1-2, que são similares às da situação sem incêndio e nas restantes: 

o Os esforços são os da situação de incêndio (que são sempre menores). 

o Reduz-se o limite elástico e o módulo de Young do aço em função da temperatura alcançada. 

■ Em barras calculadas com normativas diferentes que o CTE e os Eurocódigos Estruturais, 
utiliza-se o método da temperatura crítica definido na EN 1993-1-2, que consiste em 
determinar a temperatura que o aço alcança, que não pode superar a temperatura crítica 
calculada com base no grau de aproveitamento da barra calculado de acordo à normativa 
selecionada mas para as solicitações da situação de incêndio. 

Em todos os casos, se não se obtém a resistência ao fogo desejada, o programa (se as opções fixadas 
pelo utilizador o permitirem) coloca a espessura necessária de material de proteção para diminuir a 
temperatura que o aço alcança. 

Resistência ao fogo dos elementos de madeira 

O critério utilizado é o mesmo que em versões anteriores: a filosofia das normas implementadas em  

(CTE, Eurocódigos, normas americanas) baseia-se na consideração que no decorrer de um incêndio as 
barras de madeira sofrem uma perda de seção devido à carbonização do material. A comprovação consiste 
em realizar um cálculo da estrutura com as seções reduzidas, submetidas às combinações de hipóteses 
específicas de incêndio. O programa também permite considerar um isolamento que o utilizador define 
introduzindo o tempo que atrasa o início da carbonização. 

Resistência ao fogo das lajes de cofragem perfilada 

A comprovação da resistência ao fogo baseia-se nos seguintes pressupostos: 

■ Se a chapa tem função resistente (uma laje de cofragem perfilada), a sua temperatura não pode 
exceder os 350 °C. Se necessário (e as opções fixadas o permitam), o programa coloca a espessura 
de isolamento necessária para conseguir que esse limite não se exceda. 

■ Se a chapa não tem função resistente (atua só como cofragem), a armadura de positivos não pode 
exceder a temperatura a partir da qual o seu limite elástico desça abaixo de fyd·fi. Tal como no caso 

anterior, coloca-se o isolamento necessário para garantir o seu cumprimento. 

■ A temperatura do betão comprimido da zona inferior (zona de momentos negativos) não pode 
exceder a temperatura a partir da qual a sua resistência desça abaixo de fcd·fi. Tal como o caso 

anterior coloca-se o isolamento necessário para garantir o seu cumprimento. 

As lajes de cofragem perfilada que resistem às ações existentes em situação de não incêndio assume-se 
que pelo menos possuem uma resistência em situação de incêndio R 30. 



 

Resistência ao fogo de paredes de alvenaria 

Em função do tipo de peça de alvenaria, da sua argamassa e possível revestimento de proteção (que o 
programa adiciona se necessário e as opções de cálculo ao fogo fixadas o permitam), as normas 
implementadas no programa estabelecem uma relação entre a espessura da alvenaria e resistência ao 
fogo (critério R) que tem de cumprir. 

Resultados relacionados com a resistência ao fogo 

Toda a informação da comprovação ao fogo de todos os elementos da estrutura que se tenha realizado, 
pode obter-se através do relatório gerado com a função Resultados > Relatórios > Comprovação ao 

fogo…, incluindo as opções consideradas e os resultados da comprovação. Ao solicita-lo, aparecerá a 
seguinte caixa de diálogo na qual pode indicar as opções a utilizar. 

 
 

Opção Descrição 

Completo Ao ativar esta opção, obtém-se um relatório detalhado de todos os elementos. 

Personalizado Com esta opção pode selecionar quais os elementos deseja no relatório e com que 
grau de detalhe. 

Elementos a listar Neste grupo pode indicar quais os elementos estruturais que deseja no relatório. 

Resumido Ao utilizar esta opção, o relatório é mais condensado e contém menos informação. 

Detalhado Com esta opção o relatório obtém-se com toda a informação disponível. 

Incluir medição Com esta opção o relatório aparecerá ou não com a medição dos materiais isolantes 
contra o fogo que foram utilizados. Tenha em conta que a medição dos materiais 
isolantes não aparece nas listagens do menu Resultados > Listagens > Medições 
nem no relatório de medição Resultados > Relatórios > Medições…. 



Agrupar por cotas Ao ativar esta opção, o agrupamento da informação dos diferentes elementos realiza-
se por cotas. 

 

No caso de vigas e pilares de aço estrutural ou madeira, também pode solicitar a listagem de comprovação 
de seções correspondente (Resultados > Listagens > Seções de Aço > Comprovação Aço e Resultados > 

Listagens > Seções de Madeira > Comprovação Madeira respectivamente), onde para além da informação 
em situação normal, também aparece a informação em situação de incêndio. 

Normas relacionadas com a resistência ao fogo 

As normativas aplicadas para a resistência ao fogo em função do elemento que se trate e da normativa 
selecionada em Ficheiro > Preferências resume-se na seguinte tabela: 

 Betão Aço 
Lajes de 
cofragem 
perfilada 

Madeira* Alvenarias 

Espanha (EHE-08 
…) 

CTE DB SI 
ou EHE-08 

CTE DB SI 

EN 1994-1-1 

CTE DB SI CTE DB SI 

Eurocódigos 

EN 1992-1-2 

EN 1993-1-
2 

EN 1995-1-2 EN 1996-1-2 
Espanha (EHE …) 

Espanha (EH-91 …) 

Portugal 

Brasil 

ACI 216.1M-
07 

/ TMS-216-07 

AF&PA / 
ASCE Standard 16-95 

ACI 216.1M-
07 

/ TMS-216-07 

México D.F. 

México – USA 

Argentina 

Chile – USA 

*A resistência ao fogo em elementos de madeira já se realizava em versões anteriores (com as normas 
indicadas na tabela). 



 

Capítulo 38 

Armaduras de barras em 3D 

Introdução 

Ao gerar a tabela global de fabricação com a função Resultados > Preparação Obra > Criar/Atualizar  

tabela global de fabricação, também gera uma tabela com a posição dos varões das sapatas e dos pilares 
de betão, incluindo as suas esperas (em próximas revisões e versões serão incluídas as armaduras de 
outros elementos). 

Com esta tabela gerada, ao visualizar em sólido uma estrutura também se visualiza, de forma opcional, os 
varões das sapatas e dos pilares. Dado que os varões estão dentro das sapatas e dos pilares, para poder 
ver os varões é necessário que nas opções de sólido o fator de transparência seja menor que 1. 

No separador Geral da caixa Ajudas > Render > Opções… é possível tanto selecionar a opção Desenhar 

armaduras como definir um fator de transparência a Barras e vigas de laje e a Sapatas. 

 



Se ao pedir o sólido de uma estrutura (através Ajudas > Render > Sólido ou Ajudas > Render > Janela 

de render) a opção Desenhar armaduras estiver ativada mas a tabela de fabricação não estiver calculada 
aparecerá a seguinte mensagem: 

 
Desta forma pode calcular a tabela global de fabricação ou não; pode também indicar que se desative a 
opção de Desenhar armaduras. 

 

 



 

Pilares 

O programa calcula a posição geométrica de cada um dos varões para que a montagem das armaduras 
seja exequível e ótima. Para isso consideram-se os seguintes critérios. 

Critérios de dobragem da patilha inferior das esperas 

■ Se o cálculo se realizou com sismo, os varões dobram-se para o interior do pilar; se é cálculo 
sem sismo, dobram-se para o exterior (critério extraído de NCSE-02). 

■ Se numa face do pilar existem varões e nas faces perpendiculares não, os varões das esquinas 
dobram-se na mesma direção que os varões interiores da face que tem varões. 

■ Nas sapatas excêntricas, as patilhas das esquinas do pilar situam-se na direção paralela à 
excentricidade. 

■ Nas sapatas de canto, a patilha da esquina dobra-se para o centro do pilar e as dos varões 
situados nas caras excêntricas situam-se em paralelo às respetivas excentricidades. 

■ Quando existem armaduras de esperas duplicadas, os dois varões de cada esquina dobram-
se com os mesmos critérios que os varões situados na face onde se encontram. Considera-se 
que cada um dos dois varões da esquina pertence a uma face. 

■ As patilhas correspondentes aos varões situados nas faces do pilar dobram-se na direção 
perpendicular à face em que se situam. 

■ No caso de pilares de seção circular e cálculo sem sismo, as patilhas dobram de forma radial 
para o exterior do pilar. 

■ No caso de pilares de seção circular com sismo é muito complicado dobrar as patilhas para o 
interior de forma radial. Em vez disso, o que se faz é dividir a seção do pilar em quatro 
quadrantes e tratar os varões de cada quadrante como se fossem os varões situados nas 
quatro faces de um pilar retângular. 

Critérios de ancoragem de varões de montagem em pilares do 
último piso 

■ Desde esta versão tem-se em conta o recobrimento no extremo superior dos pilares do último 
piso, para calcular o comprimento da armadura de montagem que se amarra dobrando em 
patilha. 

■ As armaduras dos pilares dobram-se para o interior do pilar sempre que seja possível. Não 
obstante, se não couberem e a dobragem for exequível para o exterior, efetua-se dessa última 
forma. 

■ No caso da patilha necessária ser de maior comprimento que a seção do pilar, pode ancorar-
se nas vigas de laje, ábacos, lajes maciças e vigas de betão que cheguem ao pilar. 

■ Em versões anteriores de , a ancoragem superior das armaduras de pilares do último 

piso calculava-se desde o extremo superior do pilar. Este critério modificou-se e desde a 
versão 7.3 considera-se que a ancoragem começa na base da viga, laje, ábaco ou viga de laje 
de maior altura de entre os que chegam ao extremo superior do pilar. A ancoragem deve 
chegar como mínimo até ao extremo superior do pilar e dobrar-se com o comprimento mínimo 
de patilha. 



Critérios de ancoragem de varões de pilar inferior e pilar 
superior 

■ Os casos que se resolvem são os seguintes: 

o Pilar inferior e superior retângular, com a seção do superior completamente contida na seção 
do inferior e faces dos dois pilares paralelas. 

o Pilar inferior e superior circulares e com a seção do superior completamente contida na seção 

do inferior. 

■ Os varões de esquina do pilar inferior amarram-se situando-se junto aos do pilar superior, 
junto à face perpendicular à direção Yp do pilar inferior. 

■ Quando existir uma mudança de seção no pilar, os varões inferiores podem dobrar-se para 
efetuar a ancoragem no pilar superior. Para calcular a partir de que altura se pode começar a 
dobrar a armadura inferior, diminui-se à cota superior do pilar a altura da laje, viga, ábaco ou 
viga de laje de maior altura. 

■ Quando um varão se amarra no pilar superior efetuando-se uma dobragem, não pode formar 
um ângulo máximo com a vertical cuja tangente seja superior a 1/6. Se isto ocorrer, o varão 
corta-se em patilha e coloca-se um varão reto cujo comprimento no pilar superior é o 
comprimento de emenda do varão do pilar superior e no pilar inferior considera-se o 
comprimento de emenda do varão do pilar inferior. O varão adicionado neste caso não aparece 
nos planos de detalhamento nem na tabela de fabricação do quadro de pilares, mas aparece 
sim na tabela global de fabricação, no desenho em sólido e ao exporta-lo para formato Ifc. 

Critérios relativos a estribos 

■ Em pilares, o último estribo coloca-se a 5 cm por baixo do raio de dobragem dos varões das 
esquinas. 

■ Os estribos das zonas com emenda do pilar inferior amarram com patilhas; o resto com 
ganchos. 
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Prólogo 
O manual de instruções do , para o cálculo de ligações de barras de aço, foi desenvolvido para 

facilitar a utilização do programa a todos aqueles que possam vir a converter-se em futuros utilizadores. 
Foi nossa intenção criar um documento útil, tanto para pessoas pouco familiarizadas com a utilização dos 
computadores pessoais, como para aqueles que têm já uma larga experiência na utilização dos mesmos. 
Foi igualmente nossa intenção que o programa e, portanto, este manual, esteja vocacionado para aqueles 
que pretendam manuseá-lo em toda a sua complexidade, como para utilizadores que queiram realizar 

cálculos menos complexos. 

Tanto o programa como este manual foram desenvolvidos com o objectivo de proporcionar ferramentas 
de trabalho fáceis de manipular pelos utilizadores. A melhor forma de consegui-lo é recolhendo todas as 
sugestões e correcções que nos façam chegar, as quais desde já agradecemos sinceramente.  

Com os nossos melhores cumprimentos e na esperança de que os nossos programas e este manual sejam 
do vosso agrado, 
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Capítulo 1  

Introdução 

Equipamento necessário 

A configuração mínima para a utilização do programa é: 

◼ Computador pessoal compatível com processador Pentium IV ou superior. 

◼ Sistema operativo Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server e Windows Vista ou 7. 

◼ 512 Mb de memória RAM mínima e 1 Gb recomendada. 

◼ Unidade de CD-ROM. 

◼ Monitor gráfico XGA (1024x768) ou superior compatível com Windows. 

◼ Rato ou elemento sinalizador compatível com Windows. 

◼ Impressora e/o plotter, compatíveis com Windows. 

◼ Protocolos de comunicação IPX, TCP/IP e NetBIOS. (em chaves de protecção de Rede) 

◼ Placa de Rede (em chaves de protecção de Rede) 

Suporte da arquitectura x64 

O programa permite a instalação e execução em sistemas de 64 bits; tanto em licenças monoposto como 
de rede. Neste último caso, o servidor de licenças pode estar num sistema de 64 bits. 

Para poder definir-se um sistema como sendo de 64 bits, devem verificar-se dois requisitos em simultâneo: 

◼ Possuir um processador com extensões de 64 bits (EM64T), como os Intel Pentium D, Intel 64 bits 
Xeon ou AMD Athlon 64. 

◼ Possuir um sistema operativo de 64 bits como o Microsoft Windows XP x64 Edition ou Microsoft 
Windows 2003 Server x64 Edition. 

◼ Não é suportada a arquitectura IA-64 (processador de 64 bits Intel Itanium 2 e sistema operativo 
apropriado). 



 

Processo de Instalação do Programa  

 pode ser adquirido como mais um módulo integrado dentro do programa  ou como um 

programa independente. A instalação em ambos os casos será a mesma, radicando a diferença no facto 
de quando o  estiver integrado em conjunto com o , podermos executar o programa de 

forma independente através de um atalho próprio ou executar o  e encontrar aí as funções do 

 integradas nos vários menus do . No caso de adquirirmos o  como um 

programa independente, somente poderemos executá-lo através do seu próprio atalho. 

 

Atalho para  

 

Atalho para 

 

Para realizar o processo de instalação devem-se realizar as seguintes operações conforme descritas: 

Introduzir o CD do programa na unidade de CD ou DVD. 

◼ Em poucos segundos aparecerá automaticamente uma pequena animação realizada em flash, a qual 
termina mostrando um menu com os distintos programas desenvolvidos pela , devendo 

pressionar-se no programa que se pretende instalar. No nosso caso, seleccionamos o . 

 

◼ Se o processo de instalação não se iniciar de forma automática, podemos realizá-lo de forma manual 
acedendo ao comando Executar situado no menu Iniciar do Windows. Aparecerá uma caixa de diálogo, 



  

como se mostra na figura seguinte, na qual vamos introduzir o comando: D:\Instalar.exe (supondo 
que D:\ é a unidade do CD-ROM). 

 

◼ Depois de pressionar no programa que deseja instalar, aparecerá o Assistente de Instalação, que o irá 
conduzir através de todo o processo de instalação. Aparecerá no ecrã a janela do assistente onde 
pressionamos no botão Seguinte>. 

 

◼ No passo seguinte encontramos uma janela informativa com o Aviso Legal, onde são explicados os 
termos do contrato de licenciamento, sendo necessário aceitar estes termos pressionando o botão 
Seguinte> para poder continuar com a instalação. 



 

 

◼ No passo seguinte vai aparecer uma janela que permite introduzir informação relativa ao cliente. Esta 
informação é opcional podendo-se deixar em branco os campos Utilizador e Organização. Pressionar 
o botão Seguinte>. 

 

◼ Na janela seguinte indica-se a pasta, no disco rígido, onde se pretende realizar a instalação do 
programa. Por pré-definição o programa vai ser instalado na unidade principal do disco rígido 
(recomenda-se a instalação recomendada pelo programa). Caso existam várias unidades de disco 
rígido, escolhe-se a que mais espaço livre possua. Se, por exemplo, tivermos instalado  na pasta 



  

de instalação recomendada pelo programa seria em C:\Arktec\TricalcXX (onde XX representa a versão do 

programa, por exemplo xx=65 para a versão 6.5). No entanto é possível mudar a pasta que aparece pré-
definida por qualquer outra bastando para isso pressionar o botão Modificar. Para continuar a instalação 
pressiona-se no botão Seguinte>. 

 

◼ No passo seguinte da instalação podemos seleccionar três tipos de instalações diferentes Típica, 
Mínima ou Personalizada, as quais passamos a descrever: 



 

 

Opção Descrição 

Típica  Instalam-se os elementos mais comuns, incluindo as bases de dados e ajudas. 

Mínima  Instala-se a configuração que menos espaço em disco necessite. 

Personalizada  É possível seleccionar quais os componentes do programa a instalar.  

◼ Após seleccionar o tipo de instalação a realizar pressiona-se no botão Seguinte>, aparecendo uma 
nova janela onde se resumem todas as opções indicadas nas janelas anteriores. Se alguma das opções 
não for a pretendida é possível modificá-la pressionando o botão <Recuar. Caso contrário, pressiona-
se o botão Instalar que inicia à instalação do programa no disco rígido. 



  

 

 

◼ Durante o processo de instalação aparecerá uma janela informativa indicando que o programa inclui 
alguns ficheiros em formato PDF. Esta opção não evita a instalação do programa seleccionado, 
simplesmente sugere a instalação do programa Acrobat Reader para ler os ficheiros PDF incluídos com 
o programa. Ao pressionar o botão Aceitar o processo de instalação do programa prosseguirá 
normalmente. 



 

 

◼ Seguidamente, será solicitado para indicar o tipo de chave associada ao programa que está a instalar. 
No caso de ser uma cópia individual do programa, sem chave de rede, deverá seleccionar a opção 
Monoposto. Após seleccionar o tipo de chave pressione o botão Instalar. 

◼ Nota: poderá procurar em www.arktec.com\portugal\chaves.htm drivers mais recentes para a sua 
chave de protecção. 

 

◼ Uma última janela confirma a correcta instalação do programa.  

 
 

  

Importante 
Após a instalação colocar a chave de protecção na porta paralela ou USB do 
computador, consoante o modelo. 

http://www.arktec.com/portugal/chaves.htm


  

 
   

 

◼ Concluída a instalação do programa no computador, pode-se executá-lo a partir do menu 
Iniciar>Programas onde, dentro do menu Tricalc 7.XX, podemos seleccionar a opção T-Connect 7.X 

 

ou então a partir do atalho que se encontra dentro da pasta que foi criada no ambiente de trabalho do 
seu computador e que tem o nome do programa.  

 

◼ É essencial a colocação da chave de protecção antes de iniciar o programa. A partir destes menus é 
possível Desinstalar o programa do computador, eliminando todos os ficheiros que se copiaram no 
momento da instalação. 



 

 

Ecrã de boas vindas de  instalado como aplicação independente. 

Funcionamento das chaves de rede 

A chave NetHASP ou chave de rede é uma chave que foi desenvolvida para trabalhar em ambientes de 
rede permitindo que várias licenças do software possam executar-se ao mesmo tempo em distintos postos 
da rede. 

Cada chave de rede está preparada para que se possa executar simultaneamente até um determinado 
número de licenças adquiridas. Uma vez alcançado esse limite de licenças não é possível executar o 
programa em mais postos simultaneamente, sendo necessário que algumas das cópias que estejam em 

execução, sejam encerradas. Pode-se, em alternativa, contratar licenças adicionais do programa.  



  

Conceitos prévios 

Tipos de redes 

LAN 

LAN é a abreviatura de Local Area Network (Rede de Área Local ou simplesmente Rede Local). Uma rede 
local ou LAN é a interconexão de vários computadores e periféricos para partilhar recursos e informação. 
Em resumo, permite que dois ou mais equipamentos comuniquem entre si.  

Dentro de uma rede local existem alguns computadores que fornecem informação e partilham programas 
ou recursos com outros computadores. Estes computadores são designados como servidores.  

Os servidores podem ser dedicados ou não dedicados: 

◼ Dedicado. Normalmente têm um sistema operativo mais potente que os outros e são utilizados pelo 
administrador da rede. 

◼ Não dedicado. Pode ser qualquer posto da rede que além de ser usado por um utilizador, facilita 
certos recursos aos restantes computadores da rede, por exemplo, para partilhar a sua impressora ou 
trabalhar como servidor de licenças. 

   
 figura 1. Servidor dedicado figura 2. Servidor não dedicado 

WAN 

WAN é a abreviatura de Wide Area Network (Rede de Área Extensa). 

É um sistema de interconexão de computadores, geograficamente dispersos, que podem estar inclusive 
em distintos continentes. O sistema de conexão para estas redes normalmente utiliza redes públicas de 

transmissão de dados como a Internet. 



 

 

figura 3. Exemplo de uma WAN no qual o servidor de licenças é um computador remoto. 

O gestor de licenças 

O Gestor de Licenças NetHasp é uma aplicação, que permite realizar a comunicação entre o programa 
protegido e a chave NetHasp.  

Para permitir a utilização simultânea de várias licenças do programa protegido em distintos postos da rede, 
deve seleccionar-se um dos postos da rede como servidor de licenças. Para esse efeito, deve ligar 
fisicamente a chave NetHasp nesse posto e instalar o Gestor de Licenças no mesmo. Caso a chave NetHasp 
esteja ligada ao equipamento, mas o programa Gestor de licenças não esteja instalado, a chave NetHasp 
não será reconhecida a partir de nenhum equipamento da rede e portanto, não se poderá executar o 

programa. 

O equipamento “Servidor de licenças” de rede  

No equipamento designado como servidor de licenças, deveremos conectar a chave NetHasp na entrada 
correspondente (USB ou paralela) e instalar o Gestor de licenças NetHasp. O equipamento servidor de 
licenças pode ser qualquer computador da rede, não tendo que ser necessariamente o servidor da rede. 
O programa servidor de licenças deve estar activo num posto da rede que trabalhe com o programa 
protegido. Caso se encerre esse equipamento, será abortado o funcionamento dos programas protegidos 
que estejam em execução nesse momento. 

Sistemas operativos, redes e protocolos suportados 

◼ Redes 

Suporta redes LAN e WAN  

◼ Sistemas operativos: 

Windows ME/NT/2000/2003/XP/Vista. 

◼ Protocolos de comunicações  

TCP/IP 

IPX 

NetBIOS 



  

Suporte TCP / IP 

◼ TCP ou IP. É o mais comum e especifica a direcção de IP do computador onde se tem instalado o 
Gestor de Licenças. 

◼ UDP Broadcast. O Gestor de Licenças atende constantemente as emissões das estações da rede. 

Suporte IPX 

NetHasp em redes IPX suporta os seguintes mecanismos de difusão: 

◼ SAP, Service Advertising Protocol 

◼ Broadcast, as estações vão emitindo na rede, para que o Gestor de Licenças as recolha continuamente. 

◼ IPX sem SAP, difunde o Gestor de Licenças através de um sistema de ficheiros de direcção. 

Suporte NetBIOS 

◼ NetBIOS A chave de rede suporta vários tipos de NetBIOS incluindo Microsoft NetBEUI. 

Processo de instalação  

Todos os ficheiros necessários para o funcionamento da chave de rede incluem-se no CD de instalação do 
programa realizando-se a sua instalação de forma automática conjuntamente com o programa. 

O equipamento Servidor de licenças é aquele onde vai estar fisicamente colocada a chave de rede. Não 
necessita de ser o servidor da rede. Aconselha-se que o servidor de licenças, não seja nem o servidor de 
ficheiros da rede nem o servidor de impressoras, dada a grande necessidade dos programas da  
em aceder constantemente à chave de rede. Se a chave se encontra colocada num equipamento com 
elevado tráfego de rede, ou com muitos recursos partilhados, o tempo de acesso à chave vai aumentar, 
diminuindo o rendimento dos programas. 

No caso de colocar a chave de rede no servidor de impressoras, aconselha-se a utilizar uma segunda porta 
paralela (LPT2) dedicada exclusivamente à chave de rede e diferente da utilizada para ligar o cabo da 
impressora. De outra forma, quando se enviam dados para a impressora e simultaneamente acede-se à 
chave de rede, é possível que não se produza a comunicação com a chave de rede de forma correcta. 

Instalação do servidor de licenças conjuntamente com o programa  

Numa LAN formada por vários PC's e na qual não existe um servidor dedicado, como se mostra na figura 
4, deveremos decidir qual dos postos da rede será o servidor de licenças. Na figura foi optado o posto PC 
2, seguindo os critérios mencionados anteriormente. 



 

 

figura 4 

Uma vez iniciado o processo de instalação do programa aparecerá num determinado momento a seguinte 
caixa de diálogo: 

 

Neste caso deverá seleccionar o tipo de chave  em todos os computadores em que se instale o 

programa e activar a opção  unicamente no computador onde 

vai estar conectada fisicamente a chave de rede (na instalação do programa nos restantes computadores 
deverá desactivar esta opção). No exemplo da figura 4 esta opção activa-se para o posto PC 2 e será 
desactivada nos restantes computadores.  

Ao pressionar o botão Instalar, inicia-se de forma automática a instalação do Device Driver e do Gestor 

de Licenças. Durante o processo de instalação, vão aparecer as seguintes janelas: 

◼ Seleccionar o idioma que quer utilizar durante a instalação. Pressionar o botão . 

. 

◼ Pressionar o botão  na janela inicial, para continuar a instalação. 



  

 

◼ Seguidamente deve seleccionar como pretende instalar o gestor de licenças. Existem 2 opções: 

como aplicação (Application nhsrvw32.exe) ou 

como serviço (Service nhsrvice.exe) 

 

O recomendável é instalar o gestor de licenças como serviço, para que não seja necessário abrir uma 
sessão no equipamento e executar o gestor de licenças. No caso de seleccionar como serviço bastará 
ligar o computador para que automaticamente se execute o gestor de licenças. Para poder instalar o 
gestor de licenças como serviço, o sistema operativo do equipamento deverá ser o Windows 
NT/2000/2003/XP ou Vista. Uma vez seleccionado o tipo de funcionamento pretendido, pressionar o 

botão . 
 
 



 

  

Nota 

 
Se instalar o gestor de licenças como serviço, o serviço será denominado como 
HASP Loader. Para comprovar se os serviços estão instalados e em que estado se 
encontram, pode ir ao Painel de controlo do Windows e seleccionar Ferramentas 

administrativas. Seguidamente, faça um duplo clique em Serviços e aparecerá uma 
janela como a que se mostra a seguir. 

  

 

Através desta janela pode parar e/ou reiniciar o serviço, comprovar em que estado se encontra, o tipo 

de serviço, etc.… 

 

◼ Finalmente deverá indicar o nome de grupo do gestor de licenças. Uma vez indicado o nome deve 

pressionar o botão  

. 

◼ Concluída a instalação do gestor de licenças, o assistente iniciará a instalação do HASP Device driver 

ou driver do dispositivo HASP. Para proceder à sua instalação, deve pressionar o botão . 



  

 

◼ Concluída a instalação do driver, o assistente perguntará se queremos iniciar o gestor de licenças.  

 

Se pressionar o botão , aparecerá na zona do relógio do Windows, o ícone do gestor de 
licenças HASP como se mostra na figura seguinte: 

 

Ao fizer um duplo clique sobre esse ícone, exibe-se a janela principal do gestor de licenças NetHASP 
mostrando a seguinte informação: 



 

 

◼ Número da versão do gestor de licenças NetHASP instalado. 

◼ Estado de cada protocolo e a data e hora da última modificação de estado. 

◼ Estado do gestor de licenças HASP (activo ou inactivo) 

◼ Para finalizar a instalação, pressione o botão . 

 

Para completar a instalação, deve reiniciar o computador. 

 



  

Instalação do servidor de licenças independentemente da aplicação 

Poderá pretender instalar o gestor de licenças de forma independente do programa porque vai, por 
exemplo, instalá-lo num servidor dedicado de uma LAN ou vai instalá-lo num equipamento remoto (WAN). 
Para esse efeito deverá iniciar a instalação do gestor de licenças de forma manual. No CD de instalação 
do programa inclui-se a pasta , (sendo D: a unidade do CD). 

 

Nessa pasta encontra-se o ficheiro . Para iniciar a instalação do gestor de licenças, deve 

realizar um duplo clique sobre esse ficheiro e seguir os passos descritos anteriormente. Desta forma, será 

instalado o gestor de licenças sem necessidade de instalar o programa. 
 

  

Nota 

 
Em www.arktec.com\portugal\chaves.htm é possível realizar o download dos 
ficheiros de instalação mais recentes a partir do próprio site do fabricante. 

   

Configurar o acesso remoto à chave de rede 

Se a chave de rede for instalada num equipamento remoto (WAN), deveremos indicar ao programa como 

aceder a esse equipamento. Para esse efeito, devem-se realizar os seguintes passos para poder aceder a 
esse equipamento: 

◼ Dispor de um IP público para aceder ao equipamento remoto. 

◼ Abrir a porta 475 no equipamento remoto. 

Vamos estudar um caso concreto: 

http://www.arktec.com/portugal/chaves.htm


 

 

figura 5. Exemplo de configuração de uma WAN. 

No exemplo da figura 5, dispõe-se de uma LAN com um servidor dedicado e conectado à Internet através 
do router A (zona esquerda) e numa localização remota dispomos de um posto que fará as funções de 
servidor de licenças, ligado à Internet através do router B.  

Possui-mos um IP público contratado a um ISP (Internet Service Provider ou fornecedor de serviços de 
acesso à Internet) e associado ao router B. Neste caso assumimos que o IP público fornecido pelo nosso 
ISP é o 256.256.256.256. 

Na página de configuração do router B, deve estar aberta a porta 475 para permitir o acesso à chave de 
rede de forma remota. (figura 6) 

Para que o programa protegido encontre a chave de rede no posto remoto, deveremos criar um ficheiro 
de texto denominado NETHASP.INI. Este ficheiro, deve ser guardado na pasta onde foi instalada a aplicação 

de cada um dos postos da LAN. Este ficheiro contém as seguintes linhas para a configuração mostrada na 
figura 5: 

[NH_COMMON] 

NH_TCPIP = Enabled 

[NH_TCPIP] 

NH_SERVER_ADDR = 256.256.256.256 

NH_TCPIP_METHOD = TCP 

Uma vez realizada esta configuração, a aplicação estará preparada para aceder de forma remota a chave 
de rede. 



  

 
figura 6. Na página de configuração do router foi aberta a porta 475 através do protocolo TCP indicando o IP público 

ou Public Address 256.256.256.256. 

Sintaxes do ficheiro de configuração NetHASP.INI 

Em seguida, mostra-se a sintaxes do ficheiro NETHASP.INI com todas as variáveis e valores permitidos. 

[NH_COMMON] 

; Section-specific Keywords 

; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"! 

; 

;;NH_IPX = Enabled or Disabled  ; Use the IPX protocol 

;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled ; Use the NETBIOS protocol 

;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled ; Use the TCP/IP protocol 

; 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = 4 ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = 6 ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_IPX] 

; Section-specific Keywords for the IPX protocol. 



 

 

;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery. 

 ; Default: Disabled 

 ; Ignored under Win32 API. 

 ; This switch replaces older switch 

 ; named NH_USE_SAP. 

 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use IPX Broadcast mechanism. 

 ; Default: Enabled 

 

;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX). 

 ; Default: 7483H 

 

;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD ; 2F_NEW means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 2Fh ONLY. 

 ; 7A_OLD means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 7Ah ONLY. 

 ; Default: 2F_NEW. 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,.. ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

 

;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and 

 ; Internetworks in the HASP 

 ; Programmer's Guide. 

 

;;NH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP  

 ; License Manager's address file. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_NETBIOS] 

; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol. 

;;NH_NBNAME = <Name> ; Assign a name to the NetHASP  

 ; License Manager. 

 ; 1 name possible, up to 8  

 ; case-insensitive characters. 

 

;;NH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used 

 ; as a communication channel. 

; General Keywords 



  

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_TCPIP] 

; NetHASP does not support TCP/IP under DOS. 

; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol. 

 

;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>  ; IP addresses of all the NetHASP  

 ; License Managers you want to search. 

 ; Unlimited addresses and multiple 

 ; lines are possible. 

 ; 

 ; Possible address format examples: 

 ; IP address: 192.114.176.65 

 ; Local Hostname: ftp.aladdin.co.il 

 

;;NH_PORT_NUMBER = <Num> ; Set the TCP/IP port number. This is 

 ; optional. The default number is 475. 

 

 

;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP ; Send a TCP packet or UDP packet 

 ; Default: UDP 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism. 

 ; Default: Enabled 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>, ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

; General Keywords. 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

Instalação num equipamento que não está ligado a uma rede local. 

Se instalar a chave NetHasp num PC ou portátil que não esteja conectado a uma rede local ou LAN, deverá 
simular essa conexão instalando o Microsoft- adaptador Loopback. Esta opção, só é válida para os 
computadores que tenham instalado o S.O. Windows 2000/2003/XP ou VistaHP. Para isso, deveremos 
realizar os seguintes passos: 

◼ Abrir o Painel de Controlo de Windows e seleccionar a função . Pressione o botão 

 na janela que aparece: 



 

 

◼ Em seguida, aparecerá a janela na qual o sistema irá informar sobre o hardware instalado no seu 
computador. 

 



  

◼ Assim que o sistema tenha detectado o hardware instalado no seu computador, aparecerá a seguinte 

caixa de diálogo. Seleccione a opção sim, ficando conectado o hardware e pressione o botão 

. 

◼ Na caixa de diálogo seguinte, aparecerá uma lista com o hardware instalado no seu computador. 

Seleccione a opção  e pressione o botão . 

 

◼ Na seguinte caixa de diálogo, deve seleccionar a opção  e 

pressione o botão . 

 



 

◼ Seleccione a opção  e pressione o botão . 

 

◼ Na seguinte caixa de diálogo, na zona do fabricante, deve aparecer Microsoft e na zona Adaptador de 

rede deve-se seleccionar a opção . Uma vez seleccionado, pressione o 

botão . 

 

◼ Por último, pressione o botão  para começar a instalação do novo hardware. 



  

 

Uma vez instalado o Microsoft-Adaptador de Loopback, poderá utilizar a chave NetHasp nesse 
computador, sem necessidade de estar conectado fisicamente a uma rede local. 

A memória da chave 

Os programas protegidos utilizam a memória da chave de rede para armazenar dados durante a sua 
execução. Em determinadas situações, a memória da chave de rede pode não se libertar de forma correcta, 
ficando posições da memória por utilizar. Após um determinado tempo de utilização da chave, por exemplo 
mensalmente ou semanalmente consoante a intensidade da sua utilização, É aconselhável reiniciar a 
memória da chave NetHasp, utilizando a função Inicializar Protecção de Rede. Esta função deve executar-
se quando nenhum outro programa estiver a aceder à chave de rede. 

Mensagens 

No processo de trabalho do programa protegido com a chave de rede, podem aparecer diferentes 
mensagens. Na lista seguinte detalham-se as mais habituais e as acções necessárias para corrigi-las: 

Mensagem  A ligar ao gestor de licenças de rede... 

Comentário  O programa protegido está a procurar o Gestor de Licenças nos vários postos da rede. Uma 
vez encontrado, verifica se é possível executar uma nova licença do programa, em função 
das licenças contratadas e das actualmente em execução. 

Mensagem  É necessário encerrar o programa em todos os postos da rede 

Comentário  O programa não consegue estabelecer uma correcta comunicação com a chave de rede. 
Aconselha-se reiniciar o Gestor de Licenças, sendo necessário abandonar a execução em 

todos os postos da rede que utilizem a chave de rede. 



 

Mensagem  Encerrar o programa agora, supõe manter em utilização uma licença 

Comentário  Não é possível efectuar a comunicação com o Gestor de Licenças para comunicar que se 
abandona a execução de uma licença. Se tem necessidade de utilizar esta licença noutro 
posto, o aconselhável é reiniciar o Gestor de Licenças. 

 

Mensagem Os protocolos IPX, NetBIOS ou TCP/IP não foram instalados correctamente. Verificar os 

protocolos. 

Comentário  Rever os protocolos instalados e a configuração de cada um deles. 

Mensagem:     Não se encontrou o Gestor de Licenças 

          O servidor de Licenças desligou-se 

 Não há resposta do Gestor de Licenças 

 Não está activo o Gestor de Licenças. Instale-o e volte a tentar 

Comentário  O Gestor de Licenças não se encontra a funcionar no equipamento onde se encontra a chave 
de rede. Execute o Gestor de Licenças e volte a executar o programa. 

Mensagem A chave não está colocada no equipamento Gestor de Licenças. 

Comentário  Rever e ajustar a chave de protecção no equipamento onde está colocada. 

Mensagem Impossível iniciar o programa. O número de licenças em utilização excede o limite 
contratado. 

Comentário  O número de licenças em utilização alcançou o número de licenças contratadas. Deve sair 
de um dos programas actualmente em utilização. 

Perguntas Frequentes 

Pergunta É necessário instalar NetHASP no servidor de ficheiros da rede? 

Resposta  Não. Pode instalar a chave de rede e o Gestor de Licenças em qualquer posto da rede. O posto 
designado deve estar activo e o Gestor de Licenças carregado enquanto o programa protegido 
com NetHASP está a ser executada. 

Pergunta  Posso ver que postos acedem à chave NetHASP? 

Resposta  Sim. O utilitário Aladdin Monitor, incluído no CD, mostra todos os postos que activaram um 
programa e que tenha realizado um login NetHASP ao Gestor de Licenças.  

Pergunta  Se ligar duas chaves NetHASP para 5 licenças cada, com o mesmo código a um único posto, 
disponho de 10 licenças? 

Resposta  Não. Quando existem duas chaves NetHASP com o mesmo código no mesmo PC, só uma delas 
responde. Para permitir 10 licenças com duas chaves NetHASP 5, ligue cada chave a um posto 

distinto e execute o Administrador de Licenças HASP adequado. Preferencialmente utilize uma 
chave NetHASP 10. 

Pergunta  Disponho de uma NetHASP de outro fabricante de software ligada ao posto da rede e um 
Gestor de Licenças carregado. Que devo fazer para instalar a nova chave NetHASP? 

Resposta  Necessita de ligar a sua chave NetHASP à outra chave instalada. O Gestor de Licenças 
carregado serve para ambas as chaves NetHASP.  

Pergunta  Pode NetHASP trabalhar sobre Internet? 

Resposta  Sim. NetHASP Net trabalha sobre a Internet com o protocolo TCP / IP. 



  

Pergunta  Posso com uma única chave NetHASP, ter acesso a diferentes programas protegidos do 
mesmo fabricante. 

Resposta  Não é necessário dispor de distintas chaves NetHASP por cada programa protegido distinto do 
mesmo fabricante. 

Pergunta  Em que posto devo instalar o HASP Device Driver? 

Resposta  Só no posto com a chave NetHASP. O HASP Device Driver serve como enlace entre o NetHASP 
e o programa protegido. 

 Colocado o programa protegido com NetHASP este comunica com o Gestor de licenças HASP, 

que por sua vez deve aceder à chave NetHASP, através do HASP Device Driver instalado no 
posto que tem colocado o Gestor de licenças HASP. 

Problemas e soluções 

Problema A NetHASP está conectada mas o programa protegido não foi encontrado. 

Solução Apesar do esforço realizado para assegurar a melhor comunicação, em raras ocasiões, uma 
chamada à rotina hasp() poderá não ser activada ou bem transmitida. Recomendamos que 
chame a rotina hasp() com um serviço várias vezes antes de assumir que a HASP não está 
conectada. 

Problema Obtêm erros de impressão quando tenta imprimir através de um programa protegido pelo 
Windows. 

Solução Esta situação deve-se a um conflito entre o acesso à impressora e o acesso à chave NetHASP. 

Para evitar conflitos entre o NetHASP e outros dispositivos paralelos (tais como a impressora) 
instale o HASP Device Driver. 

Problema Tenta utilizar Hinstall.exe para instalar o HASP Device Driver no Windows NT mas recebe o 
erro 9121. 

Solução Se tentou activar a utilidade Hinstall no Windows NT sem os privilégios de administrador, 
receberá este erro. Assegure-se de que tem privilégios de administrador. 

Problema O programa do Windows protegido com NetHASP devolve o Erro 21. 

Solução As aplicações Windows requerem uma média de 8 KB de memória DOS. O API da NetHASP 
requer 1 KB de memória DOS. O erro 21 de NetHASP é emitido quando a quantidade de 
memória DOS é menor de 1KB e portanto insuficiente para o sistema NetHASP. Em tais 
casos, não só os programas protegidos por NetHASP, mas também outras aplicações 
Windows estão desactivadas. Para resolver este problema, encerre um programa residente 
ou saia de alguma aplicação aberta no Windows. Deve utilizar a mesma solução com 
qualquer aplicação que assinale memória DOS insuficiente. 

Problema O seu programa está a funcionar num posto que não tem drivers de rede carregados. O 
posto deixa de responder quando o programa executa um login NetHASP. 

Solução Isto ocorre quando o ficheiro de configuração NETHASP.INI activa um protocolo específico. O 
sistema NetHASP tenta utilizar o protocolo especificado sem comprovar se está realmente 
presente. Se o posto não tiver drivers de protocolo instalados, deve parar. A solução é 
eliminar o ficheiro de configuração NETHASP.INI o, se necessitar, carregar os drivers da rede. 

Problema Ao aceder à porta paralela o PC suspende-se. 

Solução As portas paralelas dos PC's IBM e compatíveis têm designadas uma das seguintes portas 
I/O: 3BCh, 378h, ou 278h. As chaves de rede usualmente utilizam até 10h ou 20h pontos 
I/O consecutivos das suas direcções base. Quando a porta I/O de uma chave de rede 
dissimula uma chave paralela, ao tentar aceder à porta paralela pode causar a suspensão 



 

do PC. Por exemplo: imprimir, aceder a chaves de protecção de software e aceder a 
periféricos conectados à porta paralela. É portanto essencial, evitar dissimular as portas I/O 
modificando a base I/O da chave de rede.  

 Existem duas maneiras de modificar a base I/O da chave de rede: 

◼ Algumas chaves de rede permitem-lhe designar a direcção I/O com jumpers. Veja a 
documentação fornecida com a chave para uma descrição das posições do jumper para 
uma direcção I/O determinada. 

◼ Com as chaves novas, pode modificar a direcção I/O utilizando o software fornecido com 

as chaves. 

Problema O seu programa protegido com NetHASP está a funcionar sobre um posto em Windows para 
trabalhar em grupo numa rede Novell utilizando IPX e devolve o erro 3. 

Solução Os tipos de estrutura no ficheiro NET.CFG e no setup da rede do Windows não são idênticos. 
Comprove o tipo de estrutura em NET.CFG e fixe-se uma idêntica para o tipo de estrutura do 
Windows. Para estabelecer os tipos de estrutura em Windows: 

◼ Seleccione Configuração para a Rede da janela Rede. 

◼ Pressione em IPX/SPX Compatível Transport with NetBIOS. 

◼ Seleccione Frame Type. 

Seleccione o tipo de estrutura desejada e Pressione Set. 

◼ Pressione OK. 

◼ Reinicie o seu sistema. 

Problema O seu programa demora muito tempo a encontrar a chave NetHASP numa rede Novell muito 
grande. 

Solução Neste caso é recomendável personalizar o mecanismo de procura. Utilize o ficheiro de 
configuração NetHASP para desactivar os mecanismos de procura Broadcast e Bindery. 
Desta forma, o cliente de NetHASP pesquisa o Gestor de Licenças utilizando um mecanismo 
baseado em ficheiros de direcção, que é muito mais rápido. 

Problema O seu programa demora muito tempo a encontrar a chave NetHASP numa rede TCP/IP 
grande. 

Solução Neste caso é recomendável personalizar o mecanismo de procura. Utilize o ficheiro de 
configuração NETHASP.INI para especificar o método de procura UDP ou TCP e estabelecer a 
direcção IP do posto onde foi instalado o Gestor de Licenças. Desta forma, o cliente NetHASP 
pesquisa o Gestor de Licenças com a direcção IP específica, o que é muito mais rápido. 

Problema Recebe o erro 8. 

Solução O erro 8 significa que o cliente NetHASP não recebeu resposta do Gestor de Licenças. Para 
resolver isto, aumente o tempo de espera que o cliente requer para receber uma resposta. 
Faça este incremento através da duração do timeout no ficheiro de configuração NETHASP.INI. 

Problema Recebe-se um erro 15 com NetHASP em TCP/IP ou IPX. 

Solução O erro 15 em TCPIP/IPX só ocorre quando se utiliza o mecanismo de procura broadcast. O 
erro 15 significa que foi emitido, por parte do cliente NetHASP, mas não foi encontrado, 
nenhum Gestor de Licenças. Aumente o valor do timeout no ficheiro NETHASP.INI para 8 
segundos. Se o erro 15 persistir, deve-se a um dos seguintes problemas: 

◼ Não foi carregado o Gestor de Licenças. 

◼ Foi utilizado o protocolo TCP/IP ou então o Gestor de Licenças está numa sub-rede 
diferente. 

◼ Foi utilizado o protocolo IPX, ou então o SAP não está suportado. 



  

◼ Recebe-se repetidamente o erro 15, tente utilizar outro mecanismo de procura. 

Problema Está a utilizar uma NetHASP e contratou o seu programa para cinco licenças, mas só três 

utilizadores conseguem activar o programa. 

Solução Utilize Aladdin Monitor para confirmar que postos estão a utilizar as licenças, é possível que 
desconheça que as cinco licenças já estão a ser utilizadas. 





  

Capítulo 2  

 , 1.2.3 e 4 
Cálculo de ligações de Estrutura Metálica  

Introdução 

 é uma ferramenta para o desenho, cálculo e comprovação de ligações entre barras de aço. 

Dispõe de um assistente que permite a disposição dos diferentes componentes necessários para resistir 
aos esforços que se concentram num nó: parafusos, placas de reforço, rigidificadores, soldaduras… Através 
de opções facilmente seleccionáveis, é possível compor os diferentes elementos auxiliares a considerar 
num nó de uma estrutura, obter o seu desenho, comprovação e apresentar os pormenores de execução. 

Pode-se utilizar em duas configurações diferentes; como um programa independente, ou então como um 
conjunto de funções que se adicionam às funções já existentes no menu do . A versão como 

programa independente permite a utilização do  por projectistas que tenham utilizado para o 

cálculo das barras da estrutura um programa diferente do , ou inclusive para projectistas que só 

estejam interessados no cálculo das ligações.  

Dentro da amplitude de ligações que podem existir numa estrutura metálica,  permite desenhar 

e calcular determinados tipos de ligações, as mais comuns e suficientes para resolver a grande 
generalidade dos projectos de estruturas metálicas; em seguintes versões ir-se-á apresentando novos tipos 
de ligações que passarão a poder ser calculados.  

O utilizador do  poderá ver graficamente o comportamento de uma ligação desenhada, com 

base em determinados esforços e geometria. No processo de criação da ligação, visualiza-se em 3D o 
aspecto final da ligação desenhada, podendo modificar-se o ponto de vista para o mais apropriado para 
cada visualização. 

A utilização da configuração do  integrado no permite não só utilizar os esforços e todas 

as combinações geradas pelo , como também criar uma biblioteca de ligações e reutilizá-las noutro 

local da mesma estrutura ou, inclusive, em outras estruturas.  

Finalmente, é possível a pormenorização em desenhos com a visualização cotada das ligações realizadas 
bem como a obtenção dos relatórios de cada ligação para apresentação de uma memória de cálculo de 
cada ligação, incluindo imagens da mesma. 

Os utilizadores do não notarão nenhuma diferença na aparência do programa, salvo nas novas 

funções do menu, próprias do  que permitirão trabalhar com as ligações. 



 

Existe uma configuração independente para o , num ficheiro de extensão .EXE, que possui uma 

janela de início própria e nos menus só se encontram as funções necessárias para o desenho e cálculo dos 
nós. Nesta configuração é possível recuperar estruturas calculadas com o , inclusive de versões 

anteriores, e criar as ligações necessárias para atribui-las aos nós. Para a modificação dos dados referentes 
à estrutura, barras, acções, geometria… é necessário dispor de uma licença do . 

Modelação: Tipos de ligações permitidas 

O programa  está estruturado em vários módulos, cada um dos quais aborda o cálculo de 

diferentes tipologias de ligações. Os módulos  e  são os primeiros a estar 

disponíveis, encontrando-se em fase de desenvolvimento os módulos  e 

aplicáveis ao cálculo de ligações entre perfis tubulares (3) e rectangulares (4), enformados a frio. Os 
módulos  e  analisam os seguintes tipos de ligações: 

◼ : Perfis em I Ligações soldadas 

Ligação viga-pilar pela alma do pilar soldada. 

Ligação viga-pilar pela alma do pilar com angulares soldadas. 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares soldadas. 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar soldada. 

Ligação de vigas enfrentadas soldadas. 

◼ Perfis em I Ligações aparafusadas 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com chapa de extremo. 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares aparafusadas. 

Ligação viga-pilar pela alma do pilar com angulares aparafusadas. 

Ligação de vigas enfrentadas aparafusadas. 

 

Os perfis a ligar nestes dois módulos 1 e 2 devem ser necessariamente com forma de secção em I ou em 
H. Todas as ligações são realizadas entre duas barras pertencentes a um nó e o cálculo das comprovações 
realiza-se com base nesse nó. Não se garante a compatibilidade geométrica entre outras ligações que se 
realizem dentro de um mesmo nó.  

Os módulos  e  tratam os seguintes tipos de ligações: 

◼ : Perfis ocos rectangulares 

Ligação de perfis rectangulares ocos em T. 

Ligação de perfis rectangulares ocos em Y. 

Ligação de perfis rectangulares ocos em K. 

Ligação de perfis rectangulares ocos em N. 

Ligação de perfis rectangulares ocos em X. 

Ligação de perfis rectangulares ocos em KT. 

◼ Perfis ocos circulares 

Ligação de perfis circulares ocos em T. 

Ligação de perfis circulares ocos em Y. 

Ligação de perfis circulares ocos em K. 

Ligação de perfis circulares ocos em N. 



  

Ligação de perfis circulares ocos em X. 

Ligação de perfis circulares ocos em KT. 

 

 permite o desenho de ligações directamente sobre as secções de determinadas barras ou 

podem utilizar-se umas barras tipo como base para o desenho. A ligação pode posteriormente ser atribuída 
a determinadas barras de uma estrutura. 

Alterações nas Bases de perfis 

Desde a versão 6.4.50 incorporou-se informação nova nas bases de perfis de qualquer material.  
No caso dos perfis de aço, na caixa de diálogo de cada perfil inclui-se a seguinte informação adicional à já 
incluída em versões anteriores: 

Laminado ou conformado 

r1 (mm) é o raio de concordância entre o banzo e a alma do perfil. 

r2 (mm) é o raio de concordância entre a parte interior e a parte exterior dos banzos. Só tem utilidade 
no caso do perfil ter os banzos inclinados. 

I (%) é a inclinação da face interior dos banzos. 

Estes parâmetros podem-se visualizar na figura seguinte: 

 

Perfil Soldado 

a(mm): é a espessura da garganta de soldadura que une o banzo e a alma. 

 



 

Na caixa de Propriedades… associadas a cada perfil colocaram-se novas opções para estabelecer as 
seguintes características: 

◼ Material 

◼ Laminado ou conformado e soldado. No caso do material seleccionado ser o aço, esse perfil é 
laminado/conformado ou então armado/soldado. 

◼ Faces dos banzos. 

◼ Paralelas ou Inclinadas. Se as faces dos banzos são paralelas ou não. 

◼ Esquinas.  

◼ Rectas ou Arredondadas. No caso da forma da secção seleccionada ser rectangular, indicar se as 
esquinas são rectas ou arredondadas. 

 

Ao abrir um ficheiro PRF de versões anteriores à 6.4.50, aparece a mensagem: 

 

O programa realiza de forma automática a transformação do ficheiro, atribuindo o valor 0 aos novos dados 
r1, r2, i(%) e a. Estes valores devem de ser actualizados pelo utilizador com o valor contido nas 
características dos perfis do fabricante. Quando se utiliza algum destes perfis sem os valores de r1, r2, 
i(%) e a actualizados o programa avisa através da seguinte mensagem: 



  

 

Nos perfis do grupo ARCELOR introduziram-se todos os valores fornecidos na informação do fabricante 
(r1, r2, e i(%)). É intenção da Arktec ir actualizando esta informação em outras bases de perfis (consultar 
a página http://www.arktec.com/tricalc.htm). 

 

A nomenclatura dos perfis da série UNE-EN 10210- 2 (perfis laminados a quente “CHSH, RHSH, SHSH”) e 
os da série UNE-EN 10219- 2 (perfis enformados a frio “CHSC, RHSC, SHSC”) é realizada de modo standard 
na definição dos perfis, sendo esta, pela sua largura, altura e espessura no caso das rectangulares, por 
exemplo 60x40x4; para o caso das circulares define-se pelo seu diâmetro e espessura, como por exemplo 
60.3x4. 

 

Estes perfis são fornecidos pelo ICT (Instituto para a Construção Tubular), que é uma associação 
promovida pelos fabricantes espanhóis de perfis tubulares de aço  

 

Materiais: Aço Estrutural 

Na função Cálculo>Materiais, no separador Aço estrutural aparece um novo parâmetro, fu, limite último 
de rotura, que só tem aplicação no capítulo de ligações que aqui se aborda. Permite-se, marcando o campo 
Calcular a resistência à tracção em função da regulamentação, que o programa calcule automaticamente 
o valor de fu. Se o campo mencionado não estiver seleccionado, o utilizador poderá introduzir o valor de 
fu que considere adequado.  

http://www.arktec.com/tricalc.htm


 

 

Utilizando as normas espanholas (CTE) e a norma portuguesa, o cálculo realiza com base nos aços 
estruturais não ligados (EN 10025-2), não existindo possibilidade de realizar o cálculo para aços estruturais 
resistentes à corrosão atmosférica. Na lista seguinte indicam-se, dependendo da regulamentação 

seleccionada para trabalhar, de onde se obtêm os dados para calcular o valor de fu: 

Espanha (EHE, EFHE, NCSE, CTE) EN 10025-2:2004 

Espanha (EHE, EFHE, NCSE, EA-95, NBE, EC5, 
EC6) 

NBE EA-95 

Espanha (EH-91, EF-96, NCSE, EA-95, FL-90, NBE) NBE EA-95 

Portugal EN 10025-2:2004 

Brasil ABNT EB583, NB-14/1986 

México D.F NMX B-254 (ASTM A36); NMX B-284 (ASTM A572) 

México – USA NMX B-254 (ASTM A36); NMX B-284 (ASTM A572) 

Argentina CIRSOC 301 

Chile – USA NCh 427 

Esquema geral de funcionamento 

Existem duas configurações possíveis de : Como um conjunto de funções adicionadas ao menu 

do  (configuração integrada) ou como programa autónomo (configuração independente). O 

esquema de funcionamento de cada configuração é o seguinte: 

T-Connect: Configuração integrada dentro do Tricalc 

O processo de trabalho habitual será a realização do cálculo prévio da estrutura, até conseguir que todas 
as barras comprovem face às acções e hipóteses de cálculo requeridas. A partir desse momento procede-
se ao desenho e cálculo das ligações entre as barras com as funções próprias do menu do .  



  

Caso em que se calculam as ligações depois do cálculo das barras: as combinações de esforços a utilizar 
no cálculo da ligação podem-se recuperar automaticamente a partir das barras da estrutura, sendo este 
facto muito importante pelo que se poupa em tempo e trabalho e ganha em automatização e segurança 
no cálculo das ligações.  

Caso em que se calculam as ligações sem calcular a estrutura: é um caso menos habitual, pois terá de 
introduzir-se todos os esforços de todas as combinações de acções de forma explicita no assistente de 
definição de cada ligação, quer seja através da sua introdução manual na tabela correspondente ou 
importando as combinações desde o Ms-Excel num formato especificado. 

T-Connect: Configuração independente do  

Pode utilizar-se  para desenhar e calcular ligações de uma estrutura calculada com  e 

da qual se tenham os seus ficheiros. Igualmente podem desenhar-se as ligações sem ter a estrutura 
calculada com  a partir dos esforços introduzidos directamente no  pelo utilizador, ainda 

que este processo seja mais trabalhoso que recuperar as combinações automaticamente. Também existem 
várias funções para definir e importar a geometria e pré-dimensionamento da estrutura quando tenham 
sido calculadas por outros meios ou com outro programa diferente do . 

Quando se dispõe da estrutura no formato pode recuperar-se com a configuração independente 

do  para seleccionar na estrutura as barras cujas ligações se pretendem calcular. Em  

podem modificar-se e atribuir-se diferentes perfis à estrutura recuperada. Neste caso, perde-se o cálculo 
da estrutura, que deverá ser realizado novamente com . 

 dispõe das funções necessárias para o desenho e cálculo das ligações e de um conjunto de 

funções próprias do , com o objectivo de facilitar aos utilizadores que não disponham de  a 

possibilidade de definição da geometria e pré-dimensionamento da estrutura. 

 permite igualmente abrir estruturas calculadas com . 

Quando  e  (na sua configuração independente) são utilizados no mesmo equipamento, 

não é possível que as duas aplicações se executem de forma simultânea. O processo de trabalho 
aconselhado é primeiro finalizar o cálculo das barras da estrutura com , e depois fechar  e 

abrir  para realizar o desenho das ligações. 

Menu de T-Connect: Funções de  

Existem funções específicas de  que estão disponíveis na configuração independente do , 

para facilitar a definição das ligações e a sua atribuição a barras da estrutura. Estas funções são: 

 

Menu Ficheiro 

 Menu Importar 

Funções Importar ASCII…, Importar DXF3D 

Menu Geometria 

Menu Barra 

 Funções Análise… e Ver Barra... 

Menu Nó 

 Funções Análise… e Ver Nó... 

Menu Planos (excepto Planos Automáticos) 

 Função Conjuntos 



 

 Função Verificar 

Menu Acções 

 Não existe este menu 

Menu Secções 

 Função Definir… 

Menu Girar Secção 

 Todas as funções. 

 Funções Visualizar e Perfis… 

Menu Cálculo 

Funções Materiais…, Opções…, Listagens de Erros e Gráfico de erros 

Menu Resultados 

 Função Quadro de Placas 

Menu Ajudas 

 Todas as funções 

Menu ? 

 Todas as funções 

Utilizar uma estrutura para calcular as suas ligações 

A configuração independente do  pode utilizar-se para o desenho, cálculo e obtenção de 

desenhos das ligações entre barras, sem necessidade de dispor da estrutura. Se não possuir a estrutura 
em ficheiros de formato , pode utilizar-se  de diferentes formas para poder definir as 

ligações sobre a geometria da estrutura, a fim de recuperar o pré-dimensionamento das barras, o ângulo 
entre barras e gerar quadros completos das pormenorizações de todas as ligações de um projecto. As 
possibilidades são: 

Recuperar uma estrutura do Tricalc.  

Na configuração independente do , a informação das ligações de uma estrutura pode 

armazenar-se num único ficheiro da estrutura. A função Ficheiro>Abrir… permite criar novos ficheiros 
para conter diferentes ligações. Mais adiante, neste manual, entender-se-á que o termo “estrutura” é um 
termo genérico utilizado para referir a informação pertencente às ligações do desenhadas 

dentro de uma estrutura do , ou aos ficheiros que contêm só a definição das ligações. 

Recuperação de estruturas criadas com demoTricalc 

Pode-se definir a estrutura no programa , versão de demonstração e de livre utilização do 

, que se instala automaticamente em C:\TRICALXX (XX é a versão) ou C:\Arktec\Tricalc e também 

pode descarregar desde ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.. Para executar  

seleccione  em Iniciar>Programas>Arktec\Tricalc X.X.  

Também pode utilizar a licença gratuita de Tricalc Pórticos que se pode descarregar desde 
http://www.arktec.com/tricalcporticos.htm e importar as estruturas geradas com este programa, para o cálculo 
das ligações em . 

 

http://www.arktec.com/tricalcporticos.htm


  

 

Tendo criado a estrutura com  é possível utilizar a sua geometria para o desenho dos nós. 

 lê o formato dos ficheiros de , sendo possível utilizar a geometria e o pré-

dimensionamento para definir, desenhar e calcular as ligações. No momento da importação das estruturas 
no formato ,  realiza uma transformação da estrutura para o formato , pelo 

que não é possível voltar a abrir estes ficheiros com . Por este motivo  realiza 

sempre esta transformação de ficheiros sobre uma cópia, mantendo os ficheiros originais de . 

Uma vez que  só permite calcular esforços de pequenos modelos, com limitações nos valores 

das acções a utilizar, o habitual será que a estrutura definida em  não tenha os esforços 

calculados, sendo necessária a definição explícita dos esforços e combinações a utilizar no cálculo de cada 
ligação. 

 
Menu Ficheiro de , configuração independente 

Recuperação da estrutura no formato DXF3D 

O formato DXF3D permite intercambiar informação tridimensional de linhas e pontos. Num software de 
CAD que disponha deste formato de exportação, desenham-se as linhas e os pontos que coincidem com 
as barras e nós da estrutura.  reconhece estas entidades do desenho, realizando a sua 

transformação em barras e nós da estrutura. Ou seja, quem souber trabalhar com um programa de 
desenho que exporte DXF pode aí definir toda a estrutura. Uma vez importada a estrutura em , 

podem-se utilizar as funções Secções e dados>Definir secção… e Secções e dados>Girar secção…, para 
definir-se os perfis das barras e o seu ângulo de rotação referente aos eixos principais. A partir deste 
ponto, pode-se proceder ao desenho das ligações entre as barras. 

Uma vez que a estrutura importada não terá os esforços calculados, será necessário proceder à definição 
explícita dos esforços e combinações a utilizar no cálculo de cada ligação. 



 

Recuperação da estrutura a partir do formato ASCII 

O formato ASCII do  permite intercambiar informação tridimensional de barras, nós e pré-

dimensionamento das barras. Os ficheiros de intercâmbio podem ser criados com um editor de textos, ou 
com outros programas pré-processadores da geometria. Caso se pretenda somente importar a geometria 
das barras e nós, podem utilizar-se as funções Secções e dados>Definir secções… e Secções e 

dados>Girar secções… para a atribuição dos perfis. 

Uma vez que a estrutura importada não terá os esforços calculados, será necessário proceder à definição 

explícita dos esforços e das combinações a utilizar no cálculo de cada ligação. 

Modelos de ligações 

Um modelo de ligação é formado por um conjunto de componentes disponíveis para utilizar em cada tipo 
de ligação, que são tratados de forma única como um modelo. Os tipos de ligação suportados pelo 
programa são os indicados no capítulo Modulação do produto: tipos de ligações. 

Os componentes que podem pertencer a um modelo são os seguintes: 

◼ Tipos de Perfis das barras da ligação ( T–Connect 1,2, 3 e 4) 

◼ Placas de extremo (só T-Connect 1 e 2) 

◼ Parafusos (só T-Connect 2) 

◼ Chapas de reforço da alma (só T-Connect 1 e 2) 

◼ Rigidificadores horizontais e oblíquos (só T-Connect 1 e 2) 

◼ Soldaduras (T–Connect 1,2, 3 e 4) 

◼ Chapas de respaldo (só T-Connect 2) 

◼ Perfis angulares (só T-Connect 1 e 2) 

◼ Cartelas (só T-Connect 1 e 2) 

◼ Reforços: Placa de topo e Placa lateral (só T-Connect 3 e 4) 

 

 
Exemplo do modelo de ligação com componentes do 
tipo: perfis em 'I', viga inclinada, chapa de respaldo, 

cartela e parafusos 

 
Exemplo do modelo de ligação com componentes do 

tipo: perfis em 'I', com angulares e com soldaduras 



  

Daqui em diante, quando nos referirmos neste manual de forma genérica a um modelo de ligação 
estaremos referindo-nos ao conjunto de componentes que formam uma ligação e que poderão ser 
atribuídos a um ou a vários nós de uma estrutura. A partir dos tipos de ligações suportados em , 

podem-se criar uma grande quantidade de modelos de ligações, constituídos pelas diferentes combinações 
dos seus diferentes componentes: com placas, com várias filas de parafusos, com rigidificadores, com 
soldaduras… 

Portanto, a partir dos tipos de ligação permitidos pelo programa e seus componentes, pode dizer-se que 
no programa se permitem criar dezenas de possíveis modelos de ligações diferentes. 

Desenho de modelos 

Os modelos de ligações podem ser desenhados a partir da selecção das barras da estrutura, das quais se 
recolhem os vários dados geométricos, como o seu ângulo de inclinação e o seu pré-dimensionamento, ou 
directamente nos assistentes de que dispõe o programa definindo aí toda a informação necessária. 

Em qualquer dos dois casos de definição acima mencionados, cada modelo guardará os dados geométricos 
e os componentes utilizados, verificando-se a sua validade quando se quer atribuir aos nós nos quais 
existem diferenças geométricas relativamente ao desenho original do modelo. Mais adiante comentam-se 
os critérios de ajuste de cada modelo aos nós. 

Modelos adaptáveis a diferentes nós 

É possível adaptar modelos que estão desenhados e guardados numa base de dados do , para 

realizar uma nova ligação. A base de dados pode ser qualquer uma das descritas no capítulo Organização 

dos modelos de ligações, que se desenvolverá mais adiante. Para realizar a nova ligação é possível importar 
qualquer modelo de ligação existente na base, sempre e quando seja compatível com as barras a unir. 

O modelo procedente da base de dados alterará os perfis e o valor do ângulo formado pelos das barras às 
quais se atribui, existindo a opção de reajustar geometricamente o resto dos elementos da ligação de 
acordo com os novos parâmetros. Para mais informação acerca do reajuste dos elementos das ligações 
ver o capítulo Reajuste de valores. 

Condições que os perfis devem de cumprir 

O programa permite o desenho dos modelos de ligações entre barras que cumpram as seguintes condições: 

◼ Os perfis das barras têm de ser de material aço com forma de I ou H, ocos rectangulares ou circulares, 
cujos dados são especificados na base de dados de perfis. 

◼ Para as ligações do tipo viga-pilar, a alma da viga deve estar contida num plano vertical e deve ter o 
seu eixo geométrico (o que passa pelo seu centro de gravidade) da sua secção, centrada relativamente 
à largura dos banzos ou da alma do pilar com o que se une, segundo se realize a ligação pelos banzos 
ou pela alma. 

◼ Para as ligações do tipo viga-viga enfrentadas (frente com frente) os perfis das vigas têm de ser iguais. 
É ainda necessário que as almas das vigas sejam co-planares e o plano das almas não pode ser paralelo 
ao plano horizontal. 

◼ Para as ligações de perfis ocos em no mesmo cordão, têm que ter a mesma secção e estar 
perfeitamente encastrados e com o mesmo posicionamento. 

◼ As barras de reforço no caso dos perfis ocos rectangulares têm que estar centradas na face do cordão. 

◼ Em qualquer caso, todas as barras que formam a ligação têm de ser coplanares. 



 

◼ Entre duas barras que formam uma ligação não pode existir um ângulo menor de 30º. 

 

Conceito de componente segundo o EC3 

A norma EN 1993-1-8:2005 propõe um método nos seus capítulos de 1 ao 6 para a comprovação de 
ligações entre barras de aço denominado Método dos Componentes. Segundo este método, uma ligação 
é a assemblagem de uma série de componentes básicos. Segundo a Norma citada no seu capítulo 1.4.1., 

um componente básico é parte de uma ligação que realiza uma contribuição para uma ou mais das suas 
características estruturais. Para os módulos T-Connect 3 e 4 a comprovação das ligações rege-se pelo 
indicado no capítulo 7 da mesma norma 

Organização dos modelos de ligações 

A informação relativa a cada modelo de ligação armazena-se nos ficheiros das bases de dados dos modelos, 
que possuem a extensão *.TCONN. Cada estrutura guarda na sua pasta o seu próprio ficheiro de modelos, 
chamado UnionesBarras.tconn, onde se encontram armazenados todos os modelos que se utilizam na 
estrutura (BE no gráfico adjunto) e a sua atribuição aos nós e barras.  

Conjuntamente com o  fornece-se uma base de dados de modelos genéricos, contidos no 

ficheiro BaseDeUniones.tconn, que tem por objectivo facilitar o trabalho de desenho de novos modelos a 
partir dos modelos base já incluídos neste ficheiro (BG no gráfico adjunto). Os modelos incluídos nesta 

base de dados podem ser importados para uma estrutura e ser modificados para adaptá-los a cada 
desenho particular.  

O próprio utilizador pode criar os seus ficheiros de modelos de ligações, agrupando-os de acordo com o 
critério que decida, por exemplo por tipologias de perfis, por dimensões…, através da exportação dos 
mencionados modelos (BP no gráfico adjunto) com o comando Exportar a base de dados… localizado na 
última caixa de cada assistente. 

A base de modelos de uma estrutura pode ser utilizada por outra estrutura para importar os seus modelos 
e particularizá-los para um novo projecto. 

A organização das bases de dados de modelos de ligações fica como se pode constatar no gráfico: 
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Critério de sinais dos esforços 

Nos assistentes de criação de modelos de ligações existe de forma permanente uma vista em 3D que, além 
de mostrar o estado do desenho da ligação, informa acerca do critério de sinais dos esforços, quando se 

selecciona o campo da tabela de introdução de esforços (ver capítulo Navegação pelos assistentes). Com 
os modelos disponíveis em , temos três possíveis critérios de sinais: 

◼ Ligações viga-pilar pela alma do pilar. 

◼ Ligações viga-pilar pelo banzo do pilar. 

◼ Ligações viga-viga. 

As figuras a seguir apresentadas indicam graficamente os critérios de sinais utilizados no : 
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Critério de sinais das ligações viga-pilar pela alma do pilar 

 

 
Critério de sinais das ligações viga-pilar pelo banzo do pilar 

 

 
Critério de sinais das ligações viga-viga 

Para os modelos de remetemos ao assistente para comprovar o critério de sinais que se 

considerará em cada uma das barras que formam a ligação, como exemplo, apresenta-se uma ligação 
circular oca. 

 



  

 

Ligação circular oca em T 

 

Como começar a desenhar modelos de ligações? 

Caso se disponha da estrutura calculada com o , é necessário abrir a estrutura, quer seja com 

 (configuração integrada do ), ou com  (configuração independente). 

Caso possua a configuração integrada de  em , o processo lógico é uma vez definida e 

calculada a estrutura, se passe para o desenho e cálculo das ligações. 

O procedimento mais rápido para desenhar e calcular as ligações de uma estrutura é atribuir aos nós 
modelos de ligações já criados em estruturas anteriores ou existentes na base geral de modelos. Uma vez 
atribuídos os modelos, a função Cálculo>Ligações(Aço)>Calcular realizará a comprovação das ligações. 

Caso não encontre um determinado modelo para algum nó da estrutura, poderá desenhar um novo modelo 
com os assistentes de cada tipo de ligação.  

Nos três capítulos seguintes explicam-se os procedimentos necessários para atribuir modelos existentes a 
uma nova estrutura e para criar novos modelos. 



 

Atribuir ou modificar uma ligação 

Acedendo desde a função do menu Geometria>Ligações (Aço)>Atribuir/modificar, chega-se à caixa de 
diálogo Ligações definidas na estrutura. Aqui podem-se gerir os modelos existentes no projecto e a sua 
atribuição aos nós da estrutura. O aspecto do caixa de diálogo é o seguinte: 

 

Na lista superior aparecem os modelos de ligações definidas até ao momento para a estrutura, lista que 
estará vazia se ainda não definiu nenhum modelo. Inclui-se a descrição do modelo, o seu nome reduzido 
e a sua cor de identificação no modelo da estrutura. A Verificação de Geometria informa sobre os possíveis 
erros de geometria do modelo. 

Na lista inferior desta caixa aparecem, ao seleccionar um determinado modelo na lista superior, as barras 
às quais se encontra atribuída essa ligação, com a seguinte informação: 

◼ Barras, as que têm atribuídas o modelo. 

◼ Origem da ligação, ou seja, se a ligação está associada à estrutura aberta, ou se é uma ligação explícita 
que não está relacionada com nenhum nó da estrutura. 

◼ Esforços, com os quais se calcula a ligação, que podem vir da estrutura ou então terem sido definidos 

pelo utilizador (esforços explícitos). 

◼ Viável, com informação da viabilidade do modelo existente para a situação actual da ligação. 

◼ Cumpre com informação do cumprimento na sua totalidade das comprovações às quais está submetida 
a ligação. 

Existe uma lista de funções associadas a diferentes botões. O significado das funções situadas na parte 
superior da caixa é a seguinte: 

◼ Novo…: permite agregar um novo modelo ao projecto actual. Acede-se à selecção de barras da 
estrutura (caso existam), ou então directamente à caixa de diálogo Seleccionar tipo de ligação. Ver 
capítulos seguintes Ligações possíveis para uma ligação e Todas as ligações possíveis. 

◼ Importar…: permite aceder a uma base de modelos de ligações para importar para a estrutura modelos 
já criados anteriormente. Ver capítulo Importação de modelos. 



  

◼ Atribuir>>: permite atribuir o modelo seleccionado a barras da estrutura. Seleccionam-se as barras às 
quais se pretende atribuir o modelo. Também é possível, através de um comando que aparece junto 
da estrutura, procurar nós aos quais podemos atribuir este modelo, ou então atribuir o modelo a todos 
os possíveis nós da estrutura.  

 

◼ Atribuir, o programa encontrou uma configuração de barras às quais se pode atribuir o modelo e que 
se representam em cor intermitente. Caso pressionemos este botão, é atribuído o modelo a estas 
barras. Se o modelo não corresponde às barras encontradas porém pode ser adaptado, o programa 
realizará automaticamente esta adaptação (sempre que a opção Reajustar valores do modelo desta 

caixa esteja activada). Por exemplo, se o modelo possui perfis diferentes das barras encontradas na 
estrutura, o programa criará um novo modelo com estes novos perfis. Na caixa Ligações definidas na 

estrutura permanecerá o modelo importado e ir-se-á criar o novo modelo atribuído às barras. 

◼  Procurar seguinte, passa para o nó seguinte onde o programa encontrou barras às quais se pode 
atribuir o modelo. 

◼ Atribuir a todas, realiza as funções de Atribuir e Procurar seguinte sem solicitar autorização de 

atribuição ao utilizador. 

◼ Reajustar espaçamento, para ligações de secções ocas em K, N e KT já definidas na estrutura, se esta 
opção estiver seleccionada, o programa altera o espaçamento que vem por defeito no assistente pelo 
que exista na estrutura original. 

◼ Reajustar valores do modelo, permite activar ou desactivar o ajuste automático de um modelo às 
características de cada ligação da estrutura (perfis, ângulos entre barras…). Outros ajustes que se 
realizam neste processo de atribuição são: 

Se o modelo a atribuir tem definidas cartelas superior ou inferior, estas cartelas conservam-se mesmo 
que as vigas do nó não estejam definidas como sendo de inércia variável do tipo semi-perfil. O utilizador 
deverá modificar o modelo de barras no  para definir a viga como de inércia variável, se o 

considerar conveniente. 



 

Se o modelo a atribuir não tem definidas cartelas superior e inferior e a viga do nó tem definida inércia 
variável do tipo semi-perfil, então o modelo de ligação modifica-se automaticamente para incluir entre 
as suas componentes cartelas superior e/ou inferior, caso as componentes do modelo assim o 
permitam. Por exemplo, se o modelo tem angulares na alma da viga, não será possível adicionar estas 
cartelas automaticamente. 

Se o modelo a atribuir tem definidas cartelas superior o inferior, e a viga do nó está definida como de 
inércia variável do tipo semi-perfil, então o modelo de ligação modifica-se automaticamente para 
dimensionar as suas cartelas para as dimensões das cartelas da viga. 

Ver a informação relativa aos ajustes dos ângulos entre barras e às dimensões dos perfis que se 
realizam neste processo no capítulo Reajuste de valores deste manual. 

◼ Sair, regressa à caixa Ligações definidas na estrutura, onde se exibem na lista superior os novos 
modelos criados e na lista inferior as barras a que estão atribuídos cada modelo. 

O resultado desta atribuição representar-se-á na parte inferior desta caixa, com as barras às quais se 
atribuiu o modelo. Se não existe barras definidas na estrutura, este botão estará desactivado. 

◼ Modificar...: Esta função permite alterar a definição geométrica do modelo seleccionado. Não se 
permite a modificação dos seus esforços, excepto quando a ligação está atribuída a um único nó da 
estrutura. Para mais informação, consultar Navegação pelos assistentes. 

◼ Eliminar: elimina o modelo do projecto actual, incluindo as suas vinculações com os nós a que estiver 
atribuído. 

◼ Cor…: altera a cor de representação deste modelo na visualização 3D da estrutura. 

O significado das funções situadas na parte inferior da caixa é o seguinte: 

◼ Nova…: Permite estabelecer uma nova combinação de esforços para o modelo seleccionado na lista 
superior. Esta opção permite verificar um modelo para as combinações além de dispor da estrutura 
calculada e do T-Connect. Esta opção permite comprovar um mesmo modelo para o número de 
diferentes combinações que se necessite. 

◼  Dissociar…: Desvincula a atribuição existente entre um modelo e os seus nós e cria um novo modelo 
no projecto. Ao pressionar neste botão mostrar-se-á o assistente do tipo de ligação correspondente e 
poder-se-á modificar os seus componentes. Ao finalizar, ter-se-á criado um novo modelo de ligação na 
lista superior com a atribuição dos esforços que tinha antes de começar o processo na lista inferior. 
Por exemplo, esta função permite particularizar o desenho de um modelo para um nó em particular 
(por necessitar de mais parafusos e\ou mais rigidificadores), tomando um modelo já existente como 
ponto de partida. 

◼ Esforços: Modifica as combinações de esforços da ligação seleccionada na lista inferior. Não se permite 
modificar a geometria do modelo, salvo no caso do modelo estar atribuído só a um nó ou a uma ligação 
explícita. Esta função serve para modificar as combinações que comprovam um modelo, sem modificar 
os seus componentes nem a sua geometria. Caso se pretenda modificar a geometria, é necessário 

utilizar a função do botão Dissociar e alterar só uma ligação, ou então utilizar o botão Modificar caso 
se pretenda modificar o modelo para todas as ligações às quais o modelo está atribuído. 

◼ Eliminar: Elimina a linha seleccionada na lista inferior, eliminando a vinculação entre um modelo e as 
barras às que está atribuído.  

◼ Eliminar o erro: Elimina a marca de erro da coluna Cumpre, para a linha seleccionada. O programa não 
realizará nenhuma verificação sobre o facto de ser adequado eliminar este aviso. Nos desenhos e 
relatórios desta ligação aparecerá o texto (Não cumpre) ou (Cumpre/Ok), em função do valor da coluna 
Cumpre. 



  

Ver as ligações atribuídas a um nó 

A função Geometria>Nó>Análise… permite obter informação sobre as ligações atribuídas a um nó. A 
informação que se exibe é a seguinte: 

 

A opção Etiquetas emergentes dentro da caixa Ajudas>Preferências ecrã… permite activar a 
representação de etiquetas emergentes ao colocar o rato sobre barras e sobre nós: 

 

Para Barras contém a mesma informação que a função Barra>Análise: 

 



 

Para nós contém a mesma informação que a função Nó>Análise: 

 

Na última linha da etiqueta emergente descreve-se o modelo ou modelos de ligação atribuído (s) ao nó. 

No modo de visualização normal da estrutura em 3D, em cada nó no qual exista uma ligação do T-Connect 
definida, mostram-se linhas com a cor selecionado para a ligação, bem como o nome definido para ela. 

 

 

A função “Geometria>Ligações (Aço)>Desenhar” permite ativar ou desativar o desenho de ambos os 
elementos. 

Ligações possíveis para um determinado nó 

Selecciona-se a função Geometria>Ligações (Aço)>Definir modelos. Depois selecciona-se com o rato as 
duas barras da estrutura que acometem nesse mesmo nó, com a finalidade de criar uma ligação no nó 
comum a elas. 

Após este primeiro passo, aparecerá a caixa de diálogo Seleccionar tipo de ligação que exibirá os tipos de 
ligações que se podem utilizar no programa para as barras seleccionadas, através da seguinte caixa de 
diálogo: 



  

 

O critério de representação de cada tipo de ligação é o seguinte: 

 

 Os tipos de ligação que aparecem sem um x e de cor branca são os tipos possíveis de seleccionar, 
em função das barras seleccionadas. Por exemplo, caso se tenha seleccionado uma viga e um pilar, 
o programa detecta se a ligação é pela alma ou pelo banzo, indicando-nos os tipos de ligações 
soldadas e aparafusadas disponíveis para utilizar neste caso. 

 Os tipos de ligação assinalados não estão disponíveis para o utilizador por não dispor da 
configuração adequada do . Ver capítulo Modulação do produto: tipos de ligações. Por 

exemplo, os utilizadores que não adquiram algum dos módulos do , verão representadas 

com este ícone todas as ligações associadas a esse módulo. 



 

 Os tipos que aparecem em cor cinza estão disponíveis na configuração do  porém não 

são viáveis para unir as barras que tenham seleccionado, por motivo de restrições geométricas. Ver 
o capítulo Condições que devem de cumprir os perfis. Por exemplo, caso se queira definir um 
modelo de ligação entre viga e pilar pelo banzo do pilar, aparecerão em cinza as ligações de vigas 
com pilares pela alma; caso se seleccionem 2 vigas, aparecerão a cinza as ligações viga-pilar. 

Seleccionando um dos tipos de ligação possíveis, pressiona-se o botão Aceitar e acede-se ao assistente 
específico deste tipo de ligação. As diferentes opções de cada assistente explicam-se mais adiante no 
capítulo Assistente de definição de modelos. 

Ligações disponíveis 

Caso se acede à função Geometria>Ligações (Aço)>Definir modelos e não se seleccione nenhuma barra, 
inicia-se o processo de criação de um modelo sem estar atribuído a nenhum nó. Este procedimento permite 
desenhar um modelo de ligação que mais tarde se poderá utilizar para atribuir a um nó concreto da 
estrutura, sempre e quando se cumpra com determinados requisitos geométricos exigidos para esse tipo 
de ligação: tamanho de perfis, ângulo entre barras... 

Ao mostrar-se a caixa Seleccionar tipo de ligação aparecem todos os tipos de ligação disponíveis na 
configuração do  não se descartando nenhum tipo (cor cinza), uma vez que não se 

seleccionaram barras. 

Seleccionando um dos tipos de ligação possíveis, pressiona-se Aceitar e acede-se ao assistente específico 
para este tipo de ligação. As diferentes opções de cada assistente explicam-se mais adiante no capítulo 

Assistente de definição de modelos. 

Cálculo de ligações sem estrutura 

Caso não se disponha da estrutura ou somente se queira proceder ao cálculo de ligações, deve-se de 
proceder à criação de um novo projecto. Posteriormente, seleccionar a função do menu 
Geometria>Ligações (Aço)>Atribuir/modificar. Na configuração independente do  esta função 

é chamada de forma automática na criação de um novo projecto ou ao abrir projectos sem estrutura 
definida. 

Nesta função exibe-se a caixa de diálogo das Ligações definidas na estrutura: 

 



  

 

Esta caixa permanece sempre no ecrã e nela vamos adicionando todas as ligações definidas na estrutura 
até ao momento. No caso de um projecto novo, como é o caso que se está a contemplar, as listas 
aparecerão vazias, como na figura. A partir desta caixa de diálogo (que se explicará no capítulo Atribuir ou 
modificar uma ligação): 

Assistentes de definição de modelos 

Uma vez seleccionado o modelo de ligação que se vai desenhar, acede-se ao assistente deste modelo 
pressionando o botão Aceitar na caixa de diálogo Seleccionar tipo de ligação. Cada assistente é composto 
por várias caixas de diálogo, que se podem percorrer de forma sequencial pressionando o botão 
Seguinte/Atrás, ou então indo directamente para a caixa de diálogo pretendida pressionando no botão de 
acesso directo situado na parte superior de cada caixa de diálogo. Cada vez que se muda de caixa de 
diálogo informa-se sobre a existência de erros geométricos nos dados definidos. Em todas as caixas do 

assistente representa-se uma imagem em 3D do aspecto que vai tomando a ligação no processo de 
desenho: 

 



 

 

 
Os controlos que afectam o conteúdo da imagem 3D são: 

 Vista por defeito, isometria de ângulos, azimute e elevação 60º e 40º 

 Vistas, caixa de diálogo de opções gerais 

 

 Movimentos do ponto de vista. Também se pode modificar o ponto de vista através da sequência 

de teclas +roda do rato ou +roda do rato. Ver utilização da roda do rato no manual de 

instruções do . 

 Redesenhar a janela gráfica 

 Autocentrado 

 Janela de render, permite trabalhar em modo sólido 

 Definição de opções de render que afectam a visualização neste modo 

 Desenhar escala de aproveitamento (só com efeito na caixa de diálogo Identificação, Resultados e 

Exportação). 

Através da utilização da roda do rato é possível fazer zoom +- da vista em 3D. 

 



  

Caixas de diálogo comuns aos assistentes 

Cada assistente é composto por várias caixas de diálogo nas quais se vão introduzindo os dados necessários 
para a configuração de cada tipo de ligação. Indicam-se alguns valores pré-definidos dependendo dos 
perfis a unir e do tipo de ligação seleccionado (ver Valores pré-definidos). Existem três caixas de diálogo 
que são comuns a todos os assistentes e outras que são específicas para cada tipo de ligação. 

Cada assistente identifica o tipo de ligação que permite desenhar através de um símbolo da ligação no seu 
canto superior direito: 

 

As caixas de diálogo cujo conteúdo é constante, não dependendo do tipo de ligação a desenhar são: 

◼ Esforços e perfis (entre o T-Connect 1 e 2 e entre o T-Connect 3 e 4) 

◼ Soldaduras 

◼ Identificação, Resultados e Exportação 

Esforços e Perfis 

Nesta caixa de diálogo introduzem-se os perfis que se vão utilizar neste modelo. O botão Procurar… 
permite aceder à base de dados de gerais do . Estes botões estão activos sempre que se aceda ao 

assistente sem ter seleccionado barras na estrutura, ou seja, que a ligação que se venha a realizar seja 
explícita. Caso se tenham seleccionado barras na estrutura, não se permitirá a definição de perfis nem de 
ângulos formados pelas barras. 

Através da opção Obter os esforços a partir do cálculo da estrutura indica-se se pretendemos que os 
esforços a utilizar no cálculo da ligação provenham das barras e do cálculo da estrutura, ou se serão 
esforços que se introduzirão de forma explícita. Neste segundo caso surgirá uma tabela na qual se pode 
ver: 

◼ Combinação para o Estado Limite Último (ELU) ou Estado Limite de Serviço (ELS): se o campo estiver 
assinalado, a combinação é do tipo Estado Limite Último (ELU). 

◼ Número de combinação, atribuído de forma sequencial. Não modificável. 

◼ Denominação das barras que se unem. Não modificável. 

◼ Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, consoante o critério de sinais que se observe no ecrã à medida que se pressiona 
(ver capítulo Critério de sinais). Caso alguns dos campos estejam desactivados é porque na ligação 
sobre a qual se está a trabalhar os seus valores procedem da estrutura e não de esforços introduzidos 
explicitamente. 

 

 



 

 

Figura: Imagem do assistente da ligação viga-pilar 

Nesta tabela podem-se ir adicionando novas linhas, para introduzir novas combinações de esforços a 
considerar na comprovação da ligação. Para cada combinação adicionam-se tantas linhas como barras 
existentes na ligação. Podem-se reordenar as linhas da coluna que se pretender, pressionando 
simplesmente na que queremos ordenar. Caso a ligação a realizar seja do tipo viga-pilar, aparecerão 
outros dois campos que se podem seleccionar: 

Existe pilar superior  Indica ao programa se acima da ligação existe continuidade do pilar. 

Corte horizontal do pilar  Indica para os casos nos quais a viga que chega forma um determinado 
ângulo com a horizontal, a opção de poder cortar a secção do pilar 
horizontalmente ou no prolongamento da viga e de acordo com a sua directriz. 

Existe também o botão Importar…, que permite importar modelos de ligações já realizados a partir de 
bases de modelos genéricas, de outras estruturas ou da base geral. Ver capítulo seguinte Importação de 
modelos existentes. 

Caso se modifiquem os perfis ou ângulo formado entre as barras, ao sair desta caixa de diálogo pergunta-
se se pretende reajustar as dimensões dos restantes elementos da ligação (ver Reajuste de valores). 

Caso a ligação seja do tipo viga-viga existem certas variações relativamente ao já exposto: 

◼ Os campos Existe pilar superior e Corte horizontal do pilar não existem. 

◼ Só se introduz um perfil, de forma a exigir que todos os perfis sejam iguais. 

◼ Existe um novo campo: Ângulo com a horizontal. Este ângulo é formado pela primeira das barras com 
a traça horizontal do plano que contém as duas barras. Pressionando no campo do ângulo aparece a 



  

cotagem do valor. Só é necessário defini-lo quando a ligação que se está a realizar for explícita, uma 
vez que quando existem duas barras, este valor preenche-se de forma automática. 

◼ O ângulo entre barras mede-se a partir do ângulo anterior e no mesmo sentido até à segunda barra. 

Nos módulos T-Connect 3 e 4 aparece neste menu uma diferente configuração de perfis unidos que será 
alternativo, onde se pode seleccionar a série, o perfil e o ângulo com o cordão de cada uma das barras 
que compõem a ligação. Os perfis ocos rectangulares terão como característica a qualidade de poder 
alterar a largura e altura de cada uma das barras na função BxH. Ao modificar tanto a altura como a 
largura do cordão A ou B, altera consequentemente o outro cordão, marcando os dois cordões nas check- 

box ao assinalar um deles. 

Ao modificar o ângulo de uma barra de travamento, o assistente de ligações apresenta o limite de valores 
permitidos pela norma, que indica: 

◼ Qualquer barra de travamento deve formar, com o resto de barras de travamento e com o cordão, um 
ângulo superior a 30°. 

◼ Em ligações em K, as barras de travamento devem estar cada uma em lados opostos de um plano 
perpendicular ao cordão. 

 
 

O ângulo do cordão formado com a barra de reforço com o cordão A. 

 



 

◼  

Importação de Combinações a partir de ficheiros 

É possível utilizar o botão Importar desta caixa para recuperar as combinações de esforços a partir de um 
ficheiro de texto no formato delimitado TXT ou CSV. Desta forma podem-se definir os esforços a utilizar 
nas ligações no Ms-Excel ou com algum pré-processador e incorporá-las automaticamente no cálculo. 



  

 

A descrição do formato é a seguinte: 

◼ Cada linha do ficheiro corresponde a uma combinação de esforços. 

◼ O separador de campos pode ser o tabulador ou o separador de listas definido no Windows (';' por pré-
definição em Portugal). 

◼ O separador decimal é o indicado no Windows 

◼ O primeiro campo Estado, indica se é ELU (valor 1) ou ELS (valor 0). 

◼ As unidades dos esforços devem ser as indicadas em . 

◼ SI → kN e kN·m 

◼ MKS → t e t·m 



 

A ordem dos campos é a seguinte: 

Estado Fxa Fya Fza Mxa Mya Mza Fxb Fyb Fzb Mxb Myb Mzb 

Estado Fx'a Fy'a Fz'a Mx'a My'a Mz'a Fx'b Fy'b Fz'b Mx'b My'b Mz'b 

Estado Fx''a Fy''a Fz''a Mx''a My''a Mz''a Fx''b Fy''b Fz''b Mx''b My''b Mz''b 

… 

Onde a e b são as 2 barras da estrutura cuja ligação se quer calcular. 

Fx, Fx', Fx'' … são os esforços em cada uma das combinações. 

Por exemplo, as seguintes combinações foram importadas a partir do ficheiro COMBNUDO.TXT existente 
como exemplo na pasta do programa: 

 

O conteúdo do ficheiro COMBNUDO.TXT é o seguinte: 

 

Importação de modelos existentes 

Se decidimos definir um novo modelo é possível que se queira aproveitar algum modelo criado 
anteriormente noutra estrutura. Também se podem importar modelos da base de modelos genéricos, ou 
de base de modelos criadas pelo utilizador. Ver capítulo Organização da informação em . 

Dentro do assistente de cada tipo de ligação, na primeira caixa de diálogo Esforços e Perfis podem-se 
importar modelos anteriormente realizados pressionando o botão Importar …, que tem a mesma 
funcionalidade que o botão Importar… na caixa da função Geometria>Ligações (Aço)>Atribuir/modificar. 

 



  

 

Os ficheiros das bases de modelos de ligações têm a extensão *.TCONN. Abrindo um ficheiro TCONN aparece 
uma caixa de diálogo que exibe a lista de modelos incluídos no ficheiro do mesmo tipo de ligação da que 
se está desenhando. Por exemplo, se estamos a desenhar um modelo de Ligação viga-pilar pelo banzo do 

pilar com chapa, só se mostrarão as ligações deste tipo existente na base de modelos seleccionada. 

 



 

 

Seleccionando o modelo de ligação e pressionando o botão Importar, regressa-se à caixa de diálogo 
Esforços e perfis, e todas as opções definidas no assistente para este tipo de ligação são inicializadas com 
os valores recuperados do modelo: número de parafusos, existência de cartelas, gargantas de soldaduras… 
Caso os perfis utilizados na ligação importada sejam diferentes dos das barras onde se quer definir a 
ligação ou o ângulo formado pelas barras da ligação é diferente da ligação importada, o programa pergunta 
acerca da possibilidade de reajustar os parâmetros da ligação (ver capítulo Reajuste de parâmetros). Este 
reajuste realiza-se com base nos novos tamanhos dos perfis do nó e do novo ângulo formado pelas barras. 
É um ajuste geométrico. Poder-se-á dar o caso desse ajuste provocar erros na hora de comprovar a 
resistência da ligação. Nesse caso, deverá ajustar-se manualmente os parâmetros necessários para o 
cumprimento das comprovações regulamentares. 

 

Ver o capítulo Reajuste de valores onde se incluem todos os ajustes que se realizam. 

Como se comentou no princípio deste capítulo, também podem-se importar modelos existentes a partir da 
função Geometria>Ligações(Aço)>Atribuir/modificar, pressionando no botão Importar…. Neste caso, o 
modelo importado adiciona-se à lista superior da caixa de diálogo. A partir desse momento o modelo 
importado pertence a este projecto, e poder-se-á modificar ou atribuir a barras e nós da estrutura. 

Soldaduras 

Esta caixa de diálogo informa acerca de todas as possíveis soldaduras do modelo de ligação. Como se vê 
na figura, a tabela contém a seguinte informação: 

Denominação  Banzo superior, banzo inferior… Não é editável. 

Tipo  Permitem-se soldaduras de penetração completa (Penetração), em ângulo (Ângulo) ou 
uma combinação de ambas (Variável). 



  

Execução  Pode ser realizada em oficina ou em obra. 

Garganta  Define a espessura da garganta da soldadura e só está activa quando a soldadura é em 
ângulo. Tem de ter um valor mínimo de 3mm. 

No caso da ligação do tipo viga-pilar pela alma do pilar soldada, existe um dado adicional nesta caixa de 
diálogo: Altura útil da alma da viga, que se expressa em percentagem e que se refere à parte da alma da 
viga que se solda ao pilar. 

 
 
 



 

Identificação e Resultados 

 

Esta é a última caixa de diálogo antes de se finalizar o desenho da ligação. Aqui indicam-se os erros 
produzidos na comprovação da ligação, que se realiza sempre ao entrar nesta caixa. Nesta caixa de diálogo 
encontra-se a seguinte informação: 

◼ Descrição: Conjunto de até 64 caracteres. 

◼ Nome. Deve ser único. Se o nome estiver repetido obter-se-á a mensagem “Nome não válido”. Tamanho 
máximo de oito caracteres. 

◼ Cor de representação da ligação na estrutura. 

É uma lista constituída por áreas, que se exibem na parte superior nos componentes que se tenham 
comprovado na ligação e que consta das seguintes colunas: 

Tipo  Indica o componente a comprovar: placa, parafuso, banzo… 

Subtipo  Identifica dentro do componente o elemento: fila3, lado superior… 

Aproveitamento Percentagem de aproveitamento péssimo do componente em questão. 

Combinação  Indica o número da combinação na qual se obteve o aproveitamento. 

Para ampliar a informação sobre a comprovação dos componentes, ver Método dos componentes no 
capítulo Cálculo. 

Na parte central e para cada um dos tipos de comprovação, pormenoriza-se: 

◼ O estado da comprovação:  



  

  Indica que a comprovação é correcta 

  A variável não cumpre 

 Caso não se indique nada é porque que não é necessário informar por ser uma variável de entrada 
ou informativa. 

◼ Denominação, indica a comprovação realizada nesse componente. 

◼ Notação, descreve a comprovação de acordo com a notação do Eurocódigo 3 (EC-3). 

◼ Valor, valor numérico da variável considerada. 

◼ Unidades, de acordo com o sistema de unidades seleccionado na ficha Vários na caixa de diálogo do 
menu Ficheiro>Preferências. 

Na parte inferior, para cada componente, inclui-se uma lista com as combinações de esforços que se 
mencionam nas componentes seleccionadas na lista de componentes.  

A janela gráfica dispõe de uma escala de aproveitamento, que estará visível quando o botão Desenhar 

escala de aproveitamento estiver activado  

 
O rectângulo [] define os limites máximo e mínimo de aproveitamento da ligação 

Este gráfico indica o grau mínimo e máximo de aproveitamento da ligação consoante as percentagens 
indicadas na lista de componentes. Quando se selecciona um determinado componente na primeira das 
listas, este aparece representado na vista 3D, adquirindo a cor que corresponda de acordo com a escala 

de aproveitamento obtida. 

Exportação 

A função Exportar a base de dados permite guardar o modelo numa base de dados para ser reutilizada 
posteriormente. 

 



 

 
Exportar uma ligação a uma base de ligações particular, na imagem de nome Solo2vigas. 

Seleccionando um ficheiro do tipo base de dados (*.TCONN), guarda a ligação com a qual se está 
trabalhando nesse ficheiro. 

Caixas de diálogo particulares para cada tipo 

Além da informação comum a todos os tipos de ligação descrita no capítulo anterior, existem um conjunto 
de dados que são específicos de um determinado tipo. De seguida vamos analisar com pormenor as várias 
hipóteses. 



  

Ligação viga-pilar pela alma do pilar soldada 

Existe um único assistente além dos descritos, para introduzir a geometria dos cortes na viga. Os cortes 
na viga são necessários para quando a largura dos banzos da viga for superior ao máximo, limitado pela 
altura da alma da pilar. 

 



 

Ligação viga-pilar pela alma do pilar com angulares soldadas 

Exibe-se uma caixa de diálogo para introduzir o tipo de perfil das angulares e a longitude do perfil utilizado, 
na separação entre a viga e o pilar bem como a geometria dos cortes nos banzos da viga. Se a angular 
seleccionada tiver uma parte mais larga, esta será colocada na alma d viga. 

 

Existe um botão Procurar… que nos permite aceder à base de dados de perfis. Só se permitirá a selecção 
de perfis em forma L. 



  

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares soldados 

Seleccionam-se os angulares a utilizar e a separa entre a viga e o pilar. 

 



 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar soldada 

Solicita-se informação acerca dos elementos de rigidificação da ligação: rigidificadores horizontais, 
rigidificadores oblíquos, cartelas na viga e chapas de reforço da alma.  

 

Os campos dos valores das dimensões de um determinado elemento estão desactivadas a menos que se 
marque a existência desse elemento. 

Os rigidificadores horizontais podem colocar-se no prolongamento dos banzos da viga através da activação 
do campo correspondente. Caso existam cartelas os rigidificadores são colocados na continuação dos 
banzos das cartelas. Podem-se colocar tanto rigidificadores oblíquos superiores como inferiores. No 
programa, entende-se por rigidificador obliquo superior/inferior aquele que nasce a partir do banzo 

superior/inferior da viga. 

As chapas de reforço da alma podem-se colocar em um ou ambos os lados da alma do pilar. São 
incompatíveis com os rigidificadores horizontais e oblíquos. A Largura refere-se à dimensão transversal ao 
pilar e o Comprimento à dimensão que tem a direcção longitudinal do pilar. 

As cartelas constroem-se a partir de um troço do perfil utilizado para a viga. Podem-se colocar tanto no 
banzo superior como no banzo inferior da viga. A dimensão Altura entende-se como medida ao longo do 
pilar e o Comprimento colocado ao longo da viga. 

 
 



  

Ligação de vigas enfrentadas soldadas 

Nesta caixa de diálogo introduzem-se os dados das dimensões da chapa de ligação entre as duas vigas e 
da colocação de cartelas. 

 

Da mesma forma que na caixa de diálogo anterior, as dimensões das cartelas só se podem modificar caso 
estejam activas. As dimensões da chapa de extremo têm de ser diferentes de zero, uma vez que é um 
elemento vital para a ligação. 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com chapa de extremo 

Neste tipo de ligação existem duas caixas de diálogo particulares, além das três comuns a todos os modelos 
de ligações: 



 

Placa de extremo 

A caixa de diálogo completo tem o aspecto que se apresenta a seguir: 

 

Aqui introduzem-se os dados referentes aos dados básicos da placa de extremo e as características e 
colocação dos parafusos. Para os parafusos permitem-se métricas de acordo com o Eurocódigo 3 (EC3) e 
ASTM. Inclui-se informação sobre os seus limites elásticos e últimos. 

As distâncias que se mencionam na parte inferior da caixa de diálogo podem-se apreciar na figura seguinte: 

 



  

Rigidificadores 

 

É de aplicação aos rigidificadores, cartelas e chapas de reforço da alma, o exposto no capítulo Ligação 
viga-pilar pelo banzo do pilar soldada. Nesta caixa aparece um elemento novo que são as chapas de 
respaldo, nas quais se pode definir a sua espessura, largura e altura. A largura mede-se desde o bordo do 
banzo do pilar até à alma do pilar e a altura mede-se desde o bordo (superior ou inferior consoante seja 
a chapa de respaldo) da chapa de extremo até abaixo/acima consoante a chapa de respaldo seja 
superior/inferior. 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares 
aparafusadas 

Para esta tipologia existe uma única caixa de diálogo específica para o assistente desta ligação. Nesta caixa 
introduzem-se diversos dados acerca das angulares e parafusos utilizados.  

Como primeiro dado nas Soldaduras opcionais pode-se fazer com que a ligação só tenha parafusos numa 
das duas partes: na parte da angular que se une à alma da viga, ou na parte que se une ao banzo do pilar. 
É requisito imprescindível que em algum dos lados da angular existam parafusos. 

Para seleccionar os angulares segue-se o mesmo procedimento que nas ligações soldadas com angulares. 
Além do ali mencionado, na parte que se une ao pilar só se pode colocar uma coluna de parafusos. Na 
parte do banzo podem existir as colunas de parafusos que se pretenda. 

 



 

 

 

Os dados do capítulo Distância desde o vértice às colunas de parafusos pormenorizam-se na seguinte 
figura: 

 

 



  

Ligação viga-pilar pela alma do pilar com angulares 
aparafusadas 

A caixa de diálogo adicional desta ligação é igual à do ponto anterior. A única diferença é que nesta se 
estabelecem possíveis cortes nos banzos da viga, para permitir que esta se possa introduzir na abertura 
existente entre os banzos do pilar. 

 

Ligação de vigas enfrentadas aparafusadas 

Existem duas caixas de diálogo que se adicionam às três comuns no assistente desta ligação. 

Placa de extremo 

 

Neste caixa de diálogo estabelecem-se as propriedades das duas chapas de extremo que se colocam neste 
tipo de ligação. Tudo o que foi dito para a caixa de diálogo Chapa de Extremo no capítulo 6.2.6 é de 
aplicação aqui. 



 

Cartelas 

 

É necessário definir a disposição das cartelas e as suas dimensões. As cartelas colocam-se sempre por 
pares, ou seja, caso se coloque uma cartela superior está-se definindo uma cartela em cada uma das vigas, 
como se pode constatar na figura. 

Ligação viga – viga com cobre juntas 

Com este tipo de ligação pode juntar vigas da mesma secção (que devem ser em I ou H, com os seus 
banzos e faces paralelas) que estejam alinhadas. As suas principais características são: 

▪ As vigas podem estar em contacto (permitindo que as compressões sejam transmitidas através dos 
banzos) ou separadas. 

▪ A cobre juntas da alma deve existir sempre e consistir em duas chapas (uma em cada lado das almas). 
Posiciona-se simétrica tanto em relação às vigas como à altura da alma. 

▪ As cobre juntas dos banzos podem não existir (por exemplo, para formalizar uma articulação articulada), 
estar disponíveis nas faces exteriores das asas e/ou nas faces internas das asas. Se as vigas estiverem 
em contacto, devem ser colocadas tampas articulares nas asas. Se houver, são colocados 
simetricamente em relação às vigas e à alma das vigas. 

▪ Todos os parafusos são iguais e estão dispostos simetricamente.  Além disso, este tipo de ligação carece 
de soldaduras. 



  

O assistente deste tipo de ligações tem a mesma estrutura que as outras ligações e os seguintes ecrãs 
específicos:   

Parafusos e cobre juntas da alma  

 
Os dados especificados nesta janela são: 

▪ Separação entre vigas. Separação entre as duas vigas. Pode ser zero se as vigas estiverem em 
contacto. 

▪ Parafusos. Neste grupo são introduzidos os dados dos parafusos, que são comuns para as cobre juntas 
dos banzos e são definidos da mesma forma que nas outras ligações do  

▪ Comprimento. Dimensão das cobre juntas da alma paralela à diretriz das vigas. 

▪ Altura. Dimensão das cobre juntas da alma paralelas ao eixo Yp das vigas. 

▪ Espessura. Espessura das cobre juntas da alma. 

▪ Número de filas. Número de filas de parafusos, paralelas à diretriz das vigas. Pode ser um número 
par ou ímpar maior que 1. 

▪ Separação entre filas. Separação entre filas de parafusos. 

▪ Número de colunas. Número de colunas de parafusos em cada viga, o que implica que o número 
total de colunas de parafusos é par. 



 

▪ Separação entre colunas. Separação entre as colunas dos parafusos de cada viga. 

▪ Distância entre o plano da ligação e a primeira coluna. É a metade da distância entre as duas 
colunas centrais dos parafusos da ligação. 

Cobre juntas de ligação dos banzos 

 
Os dados especificados nesta janela são: 

▪ Colocar as cobre juntas nos banzos pelo exterior. Se as cobre juntas são colocadas nas faces 
exteriores dos banzos (uma cobre junta por banzo) ou não. 

▪ Colocar as cobre juntas nos banzos interiores. Se as cobre juntas são colocadas nas faces internas 
dos banzos (duas cobre juntas em cada banzo) ou não. 

▪ Comprimento. A dimensão da cobre juntas dos banzos paralela à diretriz da viga. 

▪ Largura.  A dimensão da cobre juntas dos banzos paralelos ao eixo Zp das vigas. Para as cobre juntas 
exteriores é a sua largura total, enquanto para as interiores é a distância entre as bordos exteriores das 
duas cobre juntas. 

▪ Espessura. Espessura das cobre juntas do banzo. 

▪ Separação entre as cobre juntas internas. Distância que deixam entre si as cobre juntas interiores 
para passagem da alma do perfil. 



  

▪ Número de filas. Número de filas de parafusos (em cada banzo), paralelas à diretriz do banzo. Deve 
ser par; geralmente 2, mas em secções de banzos largos (HEB, por exemplo) pode ser 4. 

▪ Separação entre filas. Separação entre filas de cada lado da alma (quando o número de filas é de 4 
ou mais). 

▪ Distância do plano do eixo da viga à primeira linha. É metade da distância entre as duas linhas 
centrais de parafusos. 

▪ Número de colunas em cada viga. Número de colunas de parafusos em cada viga, paralelamente 

ao eixo Zp das  vigas. 

▪ Separação entre colunas. Separação entre as colunas dos parafusos de cada viga. 

▪ Distância entre o plano da ligação e a primeira coluna. É metade da distância entre as duas 
colunas centrais dos parafusos da ligação. 

Ligações de perfis ocos 

Elementos particulares 

 

Para perfis ocos rectangulares pode seleccionar se pretende colocar ou não Reforços, que serão placas 
que se podem introduzir tanto na parte superior do cordão, placa de topo, como nas laterais. 

Na placa de topo é possível modificar a largura, a espessura e o comprimento dela, tal como para as 
laterais com a salvaguarda de que nestas a largura não se pode alterar. 

 



 

 

 

No caso dos perfis ocos circulares, aparece a opção de considerar Nós semi-esmagados, na qual pode 
seleccionar um diâmetro máximo e outro mínimo para cada uma das barras. Ao modificar qualquer dos 
diâmetros o outro também se altera. 

 



  

 

 

Tanto para perfis ocos rectangulares como para ocos circulares existe a opção de 
Espaçamento/sobreposição, em que se dá um valor a uma das barras de reforço, quer de maneira directa, 
no campo do espaçamento ou na Percentagem atribuindo-lhe um determinado valor de percentagem que 

sobrepõe esse perfil. Neste último caso pode assinalar-se o número do perfil que sobrepõe o outro, não 
sendo possível faze-lo no tipo de ligação em KT, já que o perfil sobreposto será sempre o perfil 2.   



 

 

Valores pré-definidos 

Perfis pré-definidos 

 

Quando se cria uma nova ligação, utilizam-se um conjunto de valores por defeito, que posteriormente 
podem ser modificados. Para as ligações explícitas inicializam-se todos os valores possíveis. Quando se 
tiverem seleccionado barras, os valores dos perfis e dos ângulos preenchem-se automaticamente com os 
correspondentes às barras seleccionadas e não se poderão modificar. Os perfis que se utilizam para as 
ligações explícitas dos módulos 1 e 2 são IPE 300 para as vigas e HE 200 B para os pilares, ambos 
pertencentes ao catálogo Arcelor e cuja nomenclatura no programa  é _IPE 300 e _HE 200B as 

barras formam um ângulo de 90º nas ligações viga-pilar e 180º no caso da ligação viga-viga.  

Para os módulos 3 e 4 serão da série RHSH para os rectangulares ocos e da série CHSH para os circulares 
ocos. As dimensões de cada uma das secções dependerão do tipo de série utilizada, do número de barras 
da ligação e do ângulo que as barras secundárias formam com o cordão. 

 

 

 

 



  

 

 

 

Para os perfis rectangulares ocos o programa considera os seguintes valores por defeito: 

 

Forma Barra Série Perfil Ângulo do cordão 

Em T Cordão A 

Cordão B 
Barra 1 

RHSH 

RHSH 
RHSH 

100x60x4 

100x60x4 
60x40x3.2 

 

90 

Em Y Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

RHSH  
RHSH 
RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 30 

Em K Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

Barra 2 

RHSH  
RHSH 
RHSH 

RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 

60x40x3.2 

30 

150 

Em N Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

Barra 2 

RHSH  
RHSH 
RHSH 

RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 

60x40x3.2 

90 

150 

Em X Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

Barra 2 

RHSH  
RHSH 
RHSH 

RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 

60x40x3.2 

30 

210 

Em KT Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

Barra 2 

Barra 3 

RHSH  
RHSH 
RHSH 

RHSH 

RHSH 

100x60x4 
100x60x4 
60x40x3.2 

60x40x3.2 

60x40x3.2 

30 

90 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Forma Barra Série Perfil Ângulo do cordão 

Em T Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 

 

90 

Em Y Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 30 

Em K Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

Barra 2 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 

76.1x3.2 

30 

150 

Em N Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

Barra 2 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 

76.1x3.2 

90 

150 

Em X Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

Barra 2 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 

76.1x3.2 

30 

210 

Em KT Cordão A 
Cordão B 
Barra 1 

Barra 2 

Barra 3 

CHSH 
CHSH 
CHSH 

CHSH 

CHSH 

88.9x6.3  
88.9x6.3 

76.1x3.2 

76.1x3.2 

76.1x3.2 

30 

90 

150 



  

 

Os restantes dados pré-definidos nas ligações inicializam-se com os seguintes valores: 

Valores pré-definidos para ligações soldadas 

Ligação viga-pilar pela alma do pilar soldada 

◼ Distância à face interior do banzo do pilar = 0 cm 

◼ Distância ao bordo do banzo do pilar = 0 cm 

◼ Altura útil da alma da viga = 50%. 

Ligação viga-pilar pela alma do pilar com angulares soldadas 

◼ Distância à face interior do banzo do pilar = 0 cm 

◼ Distância ao bordo do banzo do pilar = 0 cm 

◼ Série da angular: perfil da série L do catálogo Arcelor. A nomenclatura no programa é _L. 

◼ Perfil seleccionado da série: o que pode situar-se nos 2/3 da metade da largura da alma do pilar e não 
tenha contacto com os banzos da viga. No caso de ser o ângulo entre a viga e o pilar diferente de 90º. 

◼ Comprimento do perfil da angular: a metade da altura da secção de corte da viga a unir com o pilar 

◼ Separação entre a viga e o pilar: 5mm 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares soldadas 

◼ Série da angular: perfil da série L do catálogo Arcelor. A nomenclatura no programa é _L. 

◼ Perfil seleccionado da série: o que possa situar-se nos 2/3 da metade da largura do banzo do pilar e 
não tenha contacto com os banzos da viga, em caso de ser o ângulo entre a viga e o pilar diferente de 
90º. 

◼ Comprimento da angular: a metade da altura da secção de corte da viga a unir com o pilar. 

◼ Separação entre a viga e o pilar: 5mm 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar soldada 

◼ Chapa de alma: 

◼ Espessura: como na alma do pilar 

◼ Altura: como a altura da secção de corte da viga a unir com o pilar. 

◼ Largura: 80% da largura útil da alma do pilar. 

◼ Espessura de rigidificadores: igual à espessura dos banzos da viga. 

◼ Cartelas: 

◼ Altura: igual valor que a altura da viga 

◼ Comprimento: duas vezes a altura anterior da cartela 



 

Ligação de vigas enfrentadas soldadas 

◼ Chapa de extremo: 

◼ Largura: como a largura da viga. 

◼ Altura: como a altura do corte da viga. 

◼ Espessura: como o banzo da viga. 

◼ Distância do bordo da chapa ao bordo do banzo superior da viga = 0 cm 

◼ Cartelas: 

◼ Altura: como a altura da viga. 

◼ Comprimento: o dobro da altura anterior. 

Valores pré-definidos nas ligações aparafusadas 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com chapa de extremo 

◼ Parafusos: métrica EC3, diâmetro M16 e tipo 4.6. 

◼ Chapa de extremo: 

Diâmetro dos furos: 18mm. 

Distância do bordo superior da placa ao bordo superior do banzo da viga (ds): 4 vezes o diâmetro dos 

furos. 

d1, d2, d3 e d4 (ver figura na explicação da caixa de diálogo da chapa de extremo): 2 vezes o diâmetro 
dos furos. 

d5 (ver mesma figura): largura da viga/2 – diâmetro dos furos. 

Espessura: a espessura do banzo da viga. 

Largura: o mínimo valor entre a largura da viga mais 4 vezes o diâmetro dos parafusos e a largura do 
pilar. 

Altura: Hv+ds+2*d4, sendo  

Hv= altura do corte da viga 

ds= distância do bordo superior da placa ao bordo superior do banzo da viga 

d4= ver figura na explicação da caixa de diálogo da chapa de extremo. 

Uma fila de parafusos em cada uma das zonas. 

◼ Chapas de alma: 

Espessura: a da alma do pilar. 

Altura: a altura de corte da viga. 

Largura: 80% da largura útil da alma do pilar. 

Espessura dos rigidificadores: espessura do banzo da viga. 

◼ Chapas de respaldo: 

Espessura: a da chapa de extremo. 

Altura: 95% da metade da altura da chapa de extremo. 

Largura: (Bv - twc)/2 – r – 1.5 (tudo em mm), onde 

Bv= largura do pilar 



  

twc= alma do pilar 

r= raio de concordância do pilar 

◼ Cartelas: 

Altura: altura disponível até aos bordos da chapa de extremo. 

Comprimento: o dobro da altura. 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares aparafusadas 

◼ Parafusos no pilar e viga 

Máximo três filas de parafusos, adaptando o tamanho ao tamanho da angular, bem como os furos para 
os parafusos (ver capítulo Tipos de parafusos). 

Número de parafusos por fila: 2. 

Série da angular: perfil da série L do catálogo Arcelor. A nomenclatura no programa é _L. 

◼ Perfil seleccionado da série: o que se possa situar-se nos 2/3 da metade da largura do banzo do pilar 
e não tenha contacto com os banzos da viga no caso de ser o ângulo entre a viga e o pilar diferente 
de 90º. 

◼ Comprimento do perfil da angular: a metade da altura da secção de corte da viga a unir com o pilar. 

◼ Separação entre a viga e o pilar: 5mm. 

◼ Separação entre filas de parafusos: o diâmetro da cabeça do parafuso seleccionado + 10 mm. 

◼ Comprimentos desde o vértice da angular até à primeira coluna de parafusos na viga e pilar: as 

necessárias para que a primeira coluna de parafusos na viga e a do pilar estejam centradas. 

Ligação viga-pilar pela alma do pilar com angulares aparafusadas 

◼ Parafusos no pilar e viga 

Máximo três filas de parafusos, adaptando o tamanho ao tamanho da angular, bem como os furos para 
os parafusos (ver capítulo Tipos de parafusos). 

Número de parafusos por fila: 2. 

◼ Série da angular: perfil da série L do catálogo Arcelor. A nomenclatura no programa é _L. 

◼ Perfil seleccionado na série: o que poda colocar-se nos 2/3 da metade da largura da alma do pilar e 
não tenha contacto com os banzos da viga no caso do ângulo entre a viga e o pilar ser diferente de 
90º. 

◼ Comprimento do perfil da angular: a metade da altura da secção de corte da viga a unir com o pilar. 

◼ Separação entre a viga e o pilar: 5mm. 

◼ Separação entre filas de parafusos: o diâmetro da cabeça do parafuso seleccionado + 10 mm. 

◼ Comprimentos desde o vértice da angular até à primeira coluna de parafusos na viga e pilar: as 
necessárias para que a primeira coluna de parafusos na viga e a do pilar estejam centradas. 

Ligação de vigas enfrentadas aparafusadas 

◼ Parafusos: métrica EC3, diâmetro M16 e tipo 4.6. 

◼ Chapas de extremo: 

Largura: como a largura da viga. 



 

Altura: como a altura do corte da viga. 

Espessura: como o banzo da viga. 

Diâmetro dos furos: 18mm. 

Distância do bordo da chapa ao bordo do banzo superior da viga: 4 vezes o diâmetro dos furos. 

d1, d2, d3, d4: 2 vezes o diâmetro dos furos. 

d5: metade da largura da viga menos o diâmetro dos furos. 

Uma fila de parafusos em cada zona. 

◼ Cartelas: 

◼ Altura: como o valor da altura da viga. 

◼ Comprimento: o dobro da altura anterior. 

Para as soldaduras segue-se um critério geral. O tipo de soldadura depende do ângulo que formem as 
chapas que se vão unir: 

◼ Entre 0 e 30º: soldadura em ângulo em uma só face. 

◼ Entre 31 e 60º: soldadura de penetração completa. 

◼ Entre 61 e 90º: indiferente. No caso de ser em ângulo será pelas duas faces. 

No caso da soldadura ser em ângulo, a espessura da garganta virá marcada por 70% da espessura das 
chapas a unir. Essa espessura da garganta não poderá ser menor que 3mm. 

Valores por defeito em ligações ocas T-Connect 3 e 4 

Ligação de perfis ocos em T e em Y 

 

◼ Chapa de reforço: 

Comprimento: L1 =1.5 ∗ (
𝐻1

𝑠𝑒𝑛 𝛼
+ √𝐿2 ∗ (𝐿2 − 𝐵1)) 

Largura: largura do cordão. 

Espessura: espessura do cordão. 

 

◼ Nós semi-esmagados: 

d1_min = 0.7 * H1 
d2_min de acordo com o perímetro da barra de reforço e d1_min 

 
Onde: 

H1 é a altura da barra de reforço. 

α é o ângulo formado com a barra A do cordão. 

L2 é a largura da placa de reforço. 
B1 é a largura da barra de reforço. 

 



  

 

Ligação de perfis ocos em K e em N 

◼ Espaçamento: gap= 1.1*(eb1 + eb2) 

◼ Placa de reforço: 

Comprimento: 𝐿1 = 1.5 ∗  (
𝐻1

𝑠𝑒𝑛 𝛼
+  𝑔𝑎𝑝 +  

𝐻2

𝑠𝑒𝑛 𝛽
) 

Largura: 𝐿2 = B0 

Espessura: e = 1.5 * (max(2*eb1,2*eb2)) 
 

◼ Nós semi-esmagados: 

d1_min = 0.7 * H1, e d1_max de acordo com o perímetro da secção 
d2_min = 0.7 * H2, e d2_max de acordo com o perímetro da secção 

 
Onde: 

eb1: espessura da barra de reforço 1 

eb2: espessura da barra de reforço 2 

H1: altura da barra de reforço 1 

α: Ângulo da barra de reforço 1 com a barra A do cordão. 

H2: altura da barra de reforço 2 



 

β: Ângulo da barra de reforço 2 com a barra A do cordão. 

B0: largura do cordão. 

 

 

 

Ligação de perfis ocos em X 

◼ São similares às ligações em T ou Y, excepto o comprimento das placas de reforço que é 

 

𝐿1 = 1.5 ∗ (
𝐻0

tan 𝛼
+

𝐻1

𝑠𝑒𝑛 𝛼
) 

 
Sendo: 

H0: altura do cordão. 
H1: altura das barras de reforço 

α: ângulo da barra 1 com a barra A do cordão. 
 



  

 

 

Ligação de perfis ocos em KT 

◼ Espaçamento barras 1 e 2: gap1= 1.1*(eb1 + eb2) 

◼ Espaçamento barras 2 e 3: gap2= 1.1*(eb2 + eb3) 

◼ Placa de reforço: 

Comprimento: 𝐿1 = 1.5 ∗  (
𝐻1

𝑠𝑒𝑛 𝛼
+  𝑔𝑎𝑝1 + 𝐻2 + 

𝐻3

𝑠𝑒𝑛 𝛽
) 

Largura: 𝐿2 = B0 

Espessura: e = 1.5 * (max(max(2*eb1,2*eb2),2*eb3)) 

 
 Onde: 

eb1: espessura da barra de reforço 1 

eb2: espessura da barra de reforço 2 

eb3: espessura da barra de reforço 2 

H1: altura da barra de reforço 1 

α: Ângulo da barra de reforço 1 com a barra A do cordão. 

H2: altura da barra de reforço 2 

H3: altura da barra de reforço 3 



 

β: Ângulo da barra de reforço 3 com a barra A do cordão. 

B0: largura do cordão 

 

 

 

 

Reajuste de valores 

Ao produzir-se uma alteração nos perfis ou no ângulo formado pelas barras de um modelo, dá-se a opção 

do utilizador poder reajustar os valores geométricos dos restantes elementos do modelo. 



  

 

Caso se pressione em Cancelar, os componentes do modelo não sofrerão modificação; caso se pressione 
Aceitar a geometria do modelo altera-se, seguindo os critérios: 

Reajuste de Ligações soldadas T-Connect.1 

Ligação soldada viga-pilar pela alma do pilar  

◼ Soldaduras: reajusta espessuras da garganta. 

Ligação soldada viga-pilar pela alma do pilar com angulares  

◼ Reajustam-se as angulares para que caibam nos novos perfis. 

◼ O comprimento dos perfis da angular tomados ajustam-se proporcionalmente à alteração da secção da 
viga. 

◼ Reajuste de soldaduras, por possível alteração nas espessuras e nos ângulos entre as chapas a unir. 

Ligação soldada viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares  

◼ Reajustam-se as angulares para que caibam nos novos perfis. 

◼ O comprimento dos perfis da angular assumidos ajusta-se proporcionalmente à alteração da secção da 
viga. 



 

◼ Reajuste de soldaduras, por possível alteração das espessuras e dos ângulos entre chapas a unir. 

Ligação soldada viga-pilar pelo banzo do pilar  

◼ Chapa de alma: 

Espessura: proporcional à espessura da alma do pilar. 

Altura: proporcional ao corte da altura da viga. 

Largura: proporcional a 80% da largura útil da alma do pilar. 

Espessura dos rigidificadores: proporcional à espessura do banzo da viga. 

◼ Cartelas: 

Altura: proporcional ao corte na altura da viga. 

◼ Reajuste de soldaduras. 

Ligação soldada de vigas enfrentadas 

◼ Chapa de extremo: 

Largura: proporcional à largura das vigas. 

Altura: proporcional ao corte da altura das vigas. 

Espessura: proporcional à espessura do banzo das vigas. 

Distância do bordo superior da chapa ao banzo superior das vigas (ds): proporcional ao corte da altura 
das vigas. 

◼ Cartelas:  

Altura: proporcional ao corte na altura das vigas. 

◼ Reajuste de soldaduras. 

Reajuste de Ligações Aparafusadas T-Connect 2 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com chapa de extremo 

◼ Chapa de extremo: 

Largura: proporcional à largura do pilar. 

Altura: proporcional ao corte da altura da viga. 

Espessura: proporcional à espessura do banzo da viga. 

Distância do bordo superior da chapa ao banzo superior da viga (ds): proporcional ao corte da altura 
da viga. 

◼ d1, d2, d3, d4: proporcional ao corte da altura da viga. 

◼ d5: proporcional à largura do banzo do pilar. 

◼ Separação entre filas: proporcional ao corte da altura da viga. 

◼ Chapa de alma: 

Espessura: proporcional à espessura da alma do pilar. 

Altura: proporcional ao corte da altura da viga. 



  

Largura: proporcional a 80% do vão livre na alma do pilar. 

Espessura de rigidificadores: proporcional à espessura do banzo da viga. 

◼ Chapas de respaldo: 

Espessura: proporcional à espessura do banzo da viga. 

Altura: proporcional ao corte da altura da viga. 

Largura: proporcional a: (largura banzo pilar – espessura alma pilar)/2 – 1.5mm. 

◼ Cartelas: 

Altura: proporcional ao corte da altura da viga. 

◼ Reajuste de soldaduras. 

Ligação aparafusada viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares  

◼ Reajustam-se as ângulares para que caibam nos novos perfis. 

◼ O comprimento dos perfis da ângular assumidos ajusta-se proporcionalmente à alteração da secção da 
viga. 

◼ Se não cabem os parafusos no novo perfil, tenta-se encontrar uns parafusos novos que caibam. Se não 
é possível, colocam-se os parafusos de diâmetro mais pequeno de entre todos os disponíveis. 

◼ Separação entre colunas: proporcional ao comprimento aparafusado na viga. 

◼ Distância do vértice à primeira coluna de parafusos na viga: proporcional ao comprimento aparafusada 
na viga. 

◼ Distância do vértice à primeira coluna de parafusos no pilar: centrada no troço da angular aparafusada 
no pilar. 

◼ Reajuste de soldaduras, por possível alteração nas espessuras e nos ângulos entre chapas a unir. 

Ligação aparafusada viga-pilar pela alma do pilar com ângulares 

◼ Reajustam-se as angulares para que caibam nos novos perfis. 

◼ O comprimento dos perfis da angular assumidos ajustam-se proporcionalmente à alteração da secção 
da viga. 

◼ Caso não caibam os parafusos no novo perfil, tenta-se encontrar novos parafusos que caibam. Se não 
for possível, colocam-se os de diâmetro mais pequeno de entre todos os disponíveis. 

◼ Respeita-se o número de filas e de colunas de parafusos. 

◼ Separação entre colunas: proporcional ao comprimento aparafusado na viga. 

◼ Distância do vértice à primeira coluna de parafusos na viga: proporcional ao comprimento aparafusado 
na viga. 

◼ Distância do vértice à primeira coluna de parafusos no pilar: centrada no troço da angular aparafusado 
no pilar. 

◼ Reajuste de soldaduras, por possível alteração nas espessuras e nos ângulos entre chapas a unir. 

Ligações aparafusadas de vigas enfrentadas 

◼ Chapa de extremo: 

Largura: proporcional à largura das vigas. 



 

Altura: proporcional ao corte da altura das vigas. 

Espessura: proporcional à espessura do banzo das vigas. 

Distância do bordo superior da chapa ao banzo superior das vigas (ds): proporcional ao corte da altura 
das vigas. 

◼ d1, d2, d3, d4: proporcional ao corte da altura das vigas. 

◼ d5: proporcional à largura do banzo das vigas. 

◼ Separação entre parafusos: proporcional ao corte da altura das vigas. 

◼ Cartelas:  

Altura: proporcional ao corte na altura da viga. 

◼ Reajuste de soldaduras. 

Reajuste de Ligações ocas T-Connect 3 e 4 

Ligação de perfis ocos em T, Y e X 

◼ Nós semi-esmagados: Voltam a recalcular-se os diâmetros mínimo e máximo de acordo o critério 
dos valores iniciais, mas usando os novos tamanhos dos perfis. 

◼ Placa de reforço: Respeita-se a posição em que estiverem colocadas. 

Comprimento: de acordo a variação da altura da barra de reforço e a variação do 
ângulo da barra de reforço com o cordão. 

Largura: Se as placas são laterais, põe-se a altura do novo cordão. Se existir placa 
superior, varia-se de acordo a razão entre as larguras dos cordões novo e antigo. Verifica-
se que não se ultrapasse a largura do cordão. Se isto ocorrer deve impor-se a largura do 
cordão. 

Espessura: modifica-se proporcionalmente o aumento ou diminuição da espessura do 
cordão. 

Ligação de perfis ocos em K e em N 

◼ Nós semi-esmagados: Voltam a recalcular-se os diâmetros mínimo e máximo de acordo o critério 
dos valores iniciais, mas usando os novos tamanhos dos perfis. 

◼ Placa de reforço: Respeita-se a posição em que estiverem colocadas. 

Comprimento: de acordo a variação da altura das barras de reforço e a variação dos 
ângulos das barras de reforço com a barra A do cordão. 

Largura: Se as placas eram laterais, põe-se a altura do novo cordão. Se existir placa 
superior, varia-se de acordo a razão entre as larguras dos cordões novo e antigo. Verifica-
se que não se ultrapasse a largura do cordão. Se isto ocorrer deve impor-se a largura do 
cordão. 

Espessura: Varia-se proporcionalmente tal como o fariam os valores por defeito deste 
parâmetro com perfis antigos e novos 

Ligação de perfis ocos em KT 

◼ Placa de reforço: Respeita-se a posição em que estiverem colocadas. 



  

Comprimento: de acordo com a variação da altura das barras de reforço e a variação 
dos ângulos das barras de reforço com a barra A do cordão. 

Largura: Se as placas são laterais, põe-se a altura do novo cordão. Se existir placa 
superior, varia-se de acordo a razão entre as larguras dos cordões novo e antigo. Verifique 
que não se ultrapassa a largura do cordão. Se isto ocorrer impõe-se a largura do cordão. 

Espessura: Varia-se proporcionalmente tal como o fariam os valores por defeito deste 
parâmetro com perfis antigos e novos. 

 

 

Cálculo das ligações 

Para realizar o cálculo de todas as ligações, acede-se através do menu: Cálculo>Ligações (Aço)> Calcular. 
Independentemente da norma seleccionada nas opções gerais do programa, o cálculo realizar-se-á de 
acordo com o Eurocódigo 3 (EN 1993-1-8:2005). Descrevem-se seguidamente as ferramentas disponíveis 
e o método de cálculo seguido. 

Na função Geometria>Ligações (Aço)>Atribuir/modificar mostra-se o estado de cada ligação na coluna 
Cumpre de cada ligação, que terá o valor Sim, Não ou em branco no caso de não ter calculado essa 
ligação. Igualmente no Relatório de ligações indica-se cada ligação que é válida para efeitos de resistência. 

Opções de cálculo 

A partir do menu Cálculo>Ligações (Aço)>Opções, aparece-nos a seguinte caixa de diálogo: 

 



 

Ficha Gerais 

Na primeira ficha da caixa de diálogo encontram-se as opções gerais de cálculo.  

◼ Grupo Ligações aparafusadas 

A secção de ligações aparafusadas ter-se-á em conta só no caso em que se trate desse tipo de ligações. 
Nesta secção pergunta-se acerca de: 

Ambiente agressivo: Existência de ambiente agressivo: informação necessária para estabelecer os 
limites das distâncias entre parafusos, de acordo com a tabela seguinte (tabela 3.3 da EN 1993-1-
8:2005): 

 Mínima 

Máxima 

Aços segundo EN 10025 
(salvo EN 10025-5) 

Ambiente 
agressivo 

Ambiente 
protegido 

e1 (distância ao extremo) 1,2·d0 4·t + 40 mm  

e2 (distância ao bordo) 1,2·d0 4·t + 40 mm  

p1  2,2·d0 mín (14·t; 200 mm) mín (14·t; 200 mm) 

p1,0   mín (14·t; 200 mm)  

p1,i   mín (28·t; 400 mm)  

p2 2,4·d0 mín (14·t; 200 mm) mín (14·t; 200 mm) 

onde: 

d0 diâmetro do furo; 

t espessura da chapa de menor espessura das que se unem; 

e1 distância do furo ao bordo, na direcção do esforço; 

e2 distância do furo ao bordo lateral (perpendicular ao esforço); 

p1 distância entre furos, paralela ao esforço, em compressão; 

p1,0 distância entre furos, paralela ao esforço, das filas externas, em tracção; 

p1,i distância entre furos, paralela ao esforço, das filas internas, em tracção; 

p2 distância entre filas de furos; 

Os planos de corte (esforço transverso) atravessam a rosca do parafuso. A fim de ter em consideração 
no cálculo da resistência ao esforço transverso em cada plano de corte (capítulo 3.6.1. da EN 1993-1-
8:2005) através da fórmula: 

Fv,Rd = v·fub·A / M² 

, tendo-se em conta que: 

• se o plano de corte atravessa a rosca 
A e As: área de tracção do parafuso; 

para parafusos de classes 4.6, 5.6 e 8.8 → v = 0,6 

para parafusos de classes 4.8, 5.8, 6.8 e 10.9 → v = 0,5 

• se o plano de corte não passa pela rosca 
A é a área bruta do parafuso; 

v = 0,6 



  

Colocação de anilhas em parafusos não pré-esforçados: se nas caixas de diálogo se incluem parafusos 
e assinala-se o campo Pré-esforçados, a colocação de anilhas realiza-se de forma automática. Se o 
campo Pré-esforçada não se encontra assinalada, recorre-se a esta opção para saber se é necessária 
a colocação de anilhas. 

Classe de atrito entre chapas, de acordo com a tabela 3.7 de EN 1993-1-8:2005: 

Tabela 3.7: coeficiente de atrito  

Classe de 
atrito standard 

 

A 0,5 

B 0,4 

C 0,3 

D 0,2 

, que corresponde com os coeficientes μ do capítulo 7.3.2 do CTE DB-SE-A: 

A para superfícies tratadas com jacto de gravilha ou areia, e para superfícies tratadas com jacto de 
gravilha ou areia e posterior tratamento com alumínio. 

B para superfícies tratadas com jacto de gravilha ou areia e pintadas com um silicato alcalino de 
zinco. 

C para superfícies limpas com escova metálica ou com chama, com eliminação de partes oxidadas. 

D superfícies não tratadas. 

Comprovação de deslizamento em parafusos pré-esforçados, define-se o estado limite no qual se 
pretende comprovar ao deslizamento os parafusos pré-esforçados, de acordo com o capítulo 3.9.1 da 

EN 1993-1-8:2005. 

◼ Grupo Ligações soldadas 

Este grupo de opções utilizam-se sempre, dando a possibilidade de variar a espessura da garganta ao 
longo do cálculo em função do grau de optimização pretendido. É possível que, se uma ligação está 
atribuída a distintos pontos de uma estrutura, seja necessário dissociar a ligação caso alguma destas 
opções esteja assinalada e se produza alguma alteração na espessura da garganta das soldaduras. 
Esta dissociação produzir-se-á de forma automática. 

Separador “Coeficientes de Segurança” 

Neste segundo separador, exibem-se os coeficientes de segurança manipulados na norma EN 1993-1-
8:2005. Caso se esteja utilizando a norma portuguesa ou o CTE, γM0, γM1 e γM² não se podem alterar desde 
esta caixa de diálogo, por ser característica dos materiais utilizados. Caso se pretendam alterar é necessário 
fazê-lo a partir da função Cálculo>Materiais no separador Aço estrutural. 



 

 

Separador “Cálculo 2º ordem” 

Este separador serve para introduzir os coeficientes de amplificação pretendidos para a consideração dos 
efeitos de segunda ordem. É igual ao separador existente nas opções gerais das comprovações de barras 
de aço. 



  

 

Tipos de parafusos 

 dá a possibilidade de trabalhar com parafusos de métricas EC3 e métricas ASTM.  

Na métrica EC3 existem os seguintes diâmetros: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 e 30 mm. Os tipos 
de resistência que se podem seleccionar são os correspondentes à tabela 3.1 da EN 1993-1-8:2005 e 
reproduzem-se abaixo: 

Tipo 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

fyb (N/mm²) 240 320 300 400 480 640 900 

fub (N/mm²) 400 400 500 500 600 800 1000 

No caso de seleccionar a métrica ASTM, existem os seguintes diâmetros: ½”, 8
5 ”, ¾”, 8

7 ”, 1”, 1 8
1 ”, 1 

¼”, 1 8
3 ” e 1 ½”. As resistências suportadas são: A325 e A490 e os limites elásticos e último de acordo 

com a NB-14/1986 são: 

Tipo 
Limite elástico  

(MPa) 

Limite último  

(MPa) 

Diâmetro 

(polegadas) 

A325 
635 825 <= 1 

560 725 > 1 

A490 895 1035 Todos 

O diâmetro das cabeças dos parafusos está de acordo com a norma EN-24014 e EN-24017 no caso de 
seleccionar a métrica EC3 e segundo a ASTM se seleccionarmos a sua métrica. As anilhas ajustam-se às 
normas ISO 7089, se a métrica é o EC3 e ASTM-F436 para parafusos com métrica ASTM. 

Os diâmetros dos furos para os parafusos estão pré-definidos de acordo com a seguinte tabela, ainda que 
o utilizador possa modificá-los caso assim o pretenda: 

 

 



 

Métrica EC3: 

Diâmetro parafuso(mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 

Diâmetro furo(mm) 9 11 13 15 18 20 22 24 26 30 33 

 
Métrica ASTM: 

Diâmetro parafuso (polegadas) ½ 8
5

 ¾ 8
7

 1 1 8
1

 1 ¼” 1 8
3

 1 ½ 

Diâmetro furo (mm) 14 17 21 25 28 32 35 38 41 

Cálculo da rigidez da ligação em T-Connect 

O programa calcula a rigidez de algumas ligações de T-Connect 1 e 2, de acordo com o capítulo 6 da 
norma EN 1993-1-8:2005. A rigidez expressa-se na forma de gráfico Momento – Rotação e indica a rotação 
relativa entre as barras da ligação que se produzirá para cada momento actuante na barra unida. 

As ligações para que é possível calcular a rigidez são (para o resto de casos possíveis de calcular com T-
Connect, a norma EN-1993-1-8:2005 não indica como calcular a sua rigidez): 

◼ Ligação viga – pilar pela face do pilar soldada. 

◼ Ligação viga – pilar pela face do pilar com chapa de extremo. 

◼ Ligação viga – viga enfrentadas aparafusadas. 

Em todos os casos, a rigidez calcula-se para momentos Mz, podendo ser diferente para momentos positivos 
(tracções na face inferior da viga) e negativos (tracções na face superior da viga). 

 



  

 
 

Dentro do assistente de ligações, no separador de ‘Identificação, Resultados e Exportação’, aparece um 
novo separador ‘Rigidez’ que permite visualizar o gráfico Momento – Rotação da ligação para o esforço 
considerado, assim como os seus valores numéricos relevantes. 

No campo Comprimento permite definir o comprimento da viga (distância entre esta ligação e o pilar ou 
elemento que sirva de apoio ao extremo oposto da viga). Se a ligação provém de uma estrutura de Tricalc, 
o valor inicialmente mostrado corresponde ao comprimento da viga. Este valor introduzido só intervém na 
determinação da fronteira entre ligação rígida, semi-rígida e articulada. 

Classificação da ligação pela sua rigidez 

De acordo com o capítulo 5.2.2 da norma europeia EN 1993-1-8:2005, as ligações classificam-se em 
rígidas, semi-rígidas ou articuladas, com base na sua rigidez inicial, Sj,ini. 

A fronteira entre os diferentes tipos é: 

Sj,lim,0 = 25·E·Ib / Lb  

Sj,lim,1 = 8·E·Ib / Lb  

Sj,lim,2 = 0,5·E·Ib / Lb  

No relatório de ligações também aparecem os gráficos Momento – Rotação, como mostra a imagem 
seguinte. Nela indicam-se estes limites. Os elementos e valores mais importantes são: 



 

 

 

Opção Descrição 

Mj,Rd Momento resistente da ligação. A partir do momento 2/3·Mj,Rd, o comportamento 
da ligação deixa de ser elástico linear. 

Mj,Ed Máximo momento actuante na ligação. A sua intersecção com o gráfico M – Ø 
marca o ponto por onde passa a recta Sj. 

Sj Rigidez da ligação correspondente ao momento máximo actuante. 

Sj,ini Rigidez inicial da ligação. Utiliza-se para classificar o tipo de ligação. 

E Módulo de Young do material. 

Ib Inércia da viga para o momento considerado. Corresponde a Iz no programa. 

Lb Comprimento da viga. 

Sj,lim,0 Fronteira entre ligações rígidas e semi-rígidas quando o sistema de travamento do 
pórtico reduz o seu deslocamento horizontal em menos de 80%. 

Sj,lim,1 Fronteira entre ligações rígidas e semi-rígidas quando o sistema de travamento do 
pórtico reduz o seu deslocamento horizontal ao menos em 80%. 

Sj,lim,2 Fronteira entre as ligações semi-rígidas e as articuladas. 

 

Cálculo automático 

Quando se solicita a função Cálculo>Cálculo Automático, pode-se seleccionar entre as tarefas a realizar a 
comprovação de todas as ligações atribuídas até esse momento, através da opção Ligações entre barras 

de aço.  



  

 

Método de cálculo das componentes T- Connect 1 e 2 

Para as comprovações das diferentes ligações utilizou-se o método dos componentes descrito na EN 1993-
1-8:2005. Esse método consiste na divisão da ligação numa série de componentes básicos. Seguidamente 
enunciam-se e desenvolvem-se os utilizados em  . 

Explicam-se também as alternativas de cálculo quando o método dos componentes da EN 1993-1-8:2005 
não consegue resolver o caso definido. Anexam-se as imagens da tabela 6.1 da mencionada norma que 
são de interesse para o , no que se refere à figura como ao capítulo da norma na qual se 

realizam as comprovações. Na memória de cálculo do programa faz-se referência à notação utilizada neste 
capítulo. 

Componente “Painel da alma do pilar ao corte” 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.1. 

 



 

A esbelteza da alma do pilar deve cumprir d / tw  69·. 

O transverso de cálculo, Vwp,Ed, calcula-se de acordo com o (5.3). 

No caso de ligações pilar – 1 viga ou de ligações pilar – 2 vigas de altura similar, sem rigidificadores da 
alma do pilar, a resistência é: 
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sendo 

Avc área ao corte do pilar. Em  este valor obtém-se da base de dados de secções. 

Para aumentar a resistência deste componente, podem-se utilizar rigidificadores ou chapas de reforço da 
alma, porém nunca ambos os sistemas de reforço em simultâneo. 

Caso se utilizem rigidificadores de alma tanto na zona de compressão como de tracção (em ligações 
soldadas devem colocar-se no prolongamento dos banzos das vigas), incrementa-se a resistência ao corte 
do painel da alma em: 
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, onde 

ds distância a eixos entre os rigidificadores; 

Mpl,fc,Rd momento plástico resistente de cada banzo da coluna; 

Mpl,st,Rd momento plástico resistente de cada rigidificador; 

No caso de rigidificadores inclinados (necessários nas ligações pilar – 2 vigas de diferente altura) remete-
se para a EN 1993-1-1. Dado que não se indica como proceder neste caso, utiliza-se o indicado no capítulo 
62.1.4 do Documento 0 da EAE (Instrução de Aço Estrutural, actualmente em preparação), através da 
fórmula: 
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, onde: 

Ad  área da parelha de rigidificadores oblíquos 

γM0  coeficiente de segurança assinalado nas opções de cálculo (ver Opções de cálculo). 

Mdes= Ms1 – Ms2  sendo Ms1 e Ms2 os momentos flectores nas vigas de um e outro lado do nó. 

fy  limite elástico. 

hc  altura do pilar. 

tfc  espessura do banzo do pilar. 

hb  altura da viga. 

tfb espessura do banzo da viga. 

Caso se suplemente a alma com uma chapa de alma num lado, a área ao corte, Avc, incrementa-se de 
bs·twc. Não se ganha área de corte colocando outra chapa no outro lado da alma. Cumprir-se-á: 

◼ A sua largura horizontal, bs, deve chegar até à soldadura do banzo ou à curva de concordância do 
banzo. 

◼ A sua altura, ℓs, deve cobrir a altura eficaz da zona comprimida e traccionada (beff,c e beff,t) da alma. 



  

◼ A sua espessura não será inferior à espessura da alma (ts  twc). Além disso, ts  bs / (40·), para assim 

não necessitar de parafusos ou soldaduras por pontos intermédios. 

◼ Terá o mesmo grau que o pilar. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Vwp,Rd Vwp,Rd T ou kN 
Resistência ao corte do painel da alma do 
pilar 

Vwp,Ed Vwp,Ed T ou kN 
Transverso de desenho no painel da alma 
do pilar 

Vwp,Ed/Vwp,Rd 
Vwp,Ed / 
Vwp,Rd 

% 
Relação entre o transverso actuante e o 
resistente, no painel da alma do pilar 

Beta,1 1  
Parâmetro de transformação que mede a 
influência do transverso da viga 1 na 
resistência da alma do pilar 

Z z mm 
Braço da alavanca do momento actuante na 
viga 

dw,c/tw,c dwc / twc  Esbelteza da alma do pilar 

69·Epsilon 69·  
Máxima esbelteza admissível da alma do 
pilar 

Componente “Alma do pilar em compressão transversal 
(horizontal)” 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.2. 

 

A resistência à compressão transversal (horizontal) da alma do pilar sem rigidificadores é: 
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Ligações soldadas → beff,c,wc = tfb + 23/2·ab + 5·(tfc + s) (6.10) 

Ligações aparafusadas com chapa de extremo → beff,c,wc = tfb + 23/2·ap + 5·(tfc + s) + sp (6.11) 

Ligação aparafusada com angular de banzo → beff,c,wc = 2·ta + 0,6·ra + 5·(tfc + s) (6.12) 

 

0,172,0 = p  (6.13.a) 
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, onde 

 factor redutor por interacção com o transverso (ver tabela 6.3) 

beff,c,wc largura efectiva da alma do pilar em compressão 

s = rc para pilares em I ou H laminados 

  = 20,5·ac para pilares em I ou H soldados 

ab, ac, ap garganta de soldadura da viga, pilar e chapa de extremo respectivamente 

ra, rc raio de concordância da angular de apoio e do pilar respectivamente 

ta, tfb, tfc espessura do banzo da angular de apoio, viga e pilar respectivamente 

 factor redutor por encurvadura da alma do pilar 

p  esbelteza reduzida do painel da alma do pilar 

dwc altura plana da alma do pilar: 

  = hc – 2·(tfc + rc) para perfis laminados em I ou H 

  = hc – 2·(tfc + 20,5·ac) para perfis soldados em I ou H 

kwc factor redutor por compressões verticais no pilar: 

  com,Ed  0,7·fy,wc → 1 

  com,Ed > 0,7·fy,wc → 1,7 – com,Ed / fy,wc  

com,Ed tensão de compressão vertical derivada dos esforços do pilar na fibra da alma junto ao início 

da curva ou soldadura do banzo 

Avc área de corte do pilar 

Tabela 6.3: Factor redutor  para a interacção com o transverso 

Parâmetro  (ver 5.3) Factor redutor  

0,0    0,5  = 1 

0,5 <  < 1,0  = 1 + 2·(1 – )·(1 – 1) 

 = 1  = 1 

1 <  < 2  = 1 + ( – 1)·( 2 – 1) 

 = 2  = 2 

( )2,,
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Para aumentar a resistência deste componente, podem-se utilizar rigidificadores ou chapas de reforço da 
alma, porém nunca ambos os sistemas de reforço em simultâneo. 

Podem-se utilizar rigidificadores transversais e/ou diagonais para aumentar a resistência. Em ligações 
soldadas, devem alinhar-se com o banzo da viga. Em ligações aparafusadas, devem alinhar-se com o 
centro de compressões. 

Podem utilizar-se chapas de reforço da alma do pilar de dimensões segundo 6.2.6.1, e: 

◼ Com chapa de um lado, a espessura da alma assume-se como 1,5·twc. 

◼ Com chapa em ambos os lados, a espessura da alma assume-se como 2,0·twc. 

◼ Para obter , Avc calcula-se segundo 6.2.6.1: Avc aumenta-se em bs·twc. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores (alguns valores aparecerão ou não 
dependendo de existirem rigidificadores ou não): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

beff,c,wc beff,c,wc mm Largura efectiva da alma do pilar em compressão 

Beta,1 1  Parâmetro de transformação que mede a influência 
do transverso da viga 1 na resistência da alma do 
pilar 

omega   Factor redutor por interacção com o transverso (ver 
tabela 6.3) 

kwc kwc  Factor redutor por compressões verticais no pilar 

Ar Ar cm² Área da secção dos rigidificadores 

Fc,wc,Rd Fc,wc,Rd T ou kN Compressão resistente da alma do pilar 

Fc,wc,Ed Fc,wc,Ed T ou kN Compressão de desenho na alma do pilar 

Fc,wc,Ed/Fc,wc,Rd Fc,wc,Ed / 
Fc,wc,Rd 

% Relação entre a compressão de desenho e a 
resistente na alma do pilar 

Componente “Alma do pilar em tracção transversal 
(horizontal)” 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.3. 

 

A resistência à tracção transversal (horizontal) da alma do pilar sem rigidificadores é: 
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Ligações soldadas → beff,t,wc = tfb + 23/2·ab + 5·(tfc + s) (6.16) 



 

Para ligações aparafusadas → beff,t,wc = ℓeff; sendo ℓeff o comprimento eficaz da secção em T equivalente 

que representa o banzo d pilar segundo 6.2.6.4, onde os termos , s, …, assumem-se como indicado em 

6.2.6.2. Nas expressões de 1 e 2, substitui-se beff,c,wc por beff,t,wc. 

Para aumentar a resistência deste componente, podem-se utilizar rigidificadores ou chapas de reforço da 
alma, porém nunca ambos os sistemas de reforço em simultâneo. 

Podem-se utilizar rigidificadores transversais ou diagonais para aumentar à resistência. Nas ligações 
soldadas devem alinhar-se com o banzo da viga em tracção. 

Podem-se utilizar chapas de reforço da alma do pilar de espessura ts segundo 6.2.6.1. Então, a espessura 

eficaz da alma do pilar, tw,eff, será: 

◼ Se a soldadura longitudinal é de topo de penetração completa com garganta a  ts: 

uma só chapa → tw,eff = 1,5·twc (6.17) 

chapas em ambos os lados → tw,eff = 2·twc (6.18) 

◼ Se a soldadura longitudinal é em ângulo com garganta a  ts / 20,5 (seja 1 ou duas chapas): 

Aço de grau até S 355 → tw,eff = 1,4·twc (6.19.a) 

Aço de grau desde S 420 → tw,eff = 1,3·twc (6.19.b) 

◼ Para obter , Avc calcula-se segundo 6.2.6.1: Avc aumenta-se em bs·twc. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores (alguns valores aparecerão ou não 
dependendo da existência de rigidificadores ou reforços da alma): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

a,L aL mm 

Garganta de soldadura do lado longitudinal da chapa 
de reforço da alma, se esta é em ângulo. Indica-se se 
esta espessura cumpre ou não as limitações indicadas 
nesta comprovação 

beff,t,wc beff,t,wc mm Largura efectiva da alma do pilar em tracção 

Beta,1 1  
Parâmetro de transformação que mede a influência do 
corte da viga 1 na resistência da alma do pilar 

omega   
Factor redutor por interacção com o transverso (ver 
tabela 6.3) 

Ar Ar cm² Área da secção dos rigidificadores 

Ft,wc,Rd Ft,wc,Rd T ou kN Tracção resistente da alma do pilar 

Ft,wc,Ed Ft,wc,Ed T ou kN Tracção de desenho na alma do pilar 

Ft,wc,Ed/Ft,wc,Rd 
Ft,wc,Ed / 
Ft,wc,Rd 

% 
Relação entre a tracção de desenho e a resistente na 
alma do pilar 

Componente “Banzo do pilar em flexão” 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.4. 



  

 

Os modos de rotura que se mencionam adiante correspondem com os modos de falha do banzo de um T-
stub equivalente descritos no capítulo 6.2.4 da EN 1993-1-8:2005: 

◼ Modo 1: plastificação completa do banzo. 

◼ Modo 2: Falha do parafuso com plastificação do banzo. 

◼ Modo 3: Falha do parafuso. 

Banzos de pilares não rigidificados em ligações aparafusadas 

A falha da zona do banzo com parafusos traccionados deve estudar-se através de secções em T 
equivalentes: 

◼ para cada fila de parafusos traccionados 

◼ para o conjunto de filas de parafusos traccionados 

O valor de e, emin e m para definir a secção em T equivalente indicam-se na figura 6.8. O valor de ℓeff para 
esta secção em T equivalente, indica-se na tabela 6.4. 

Tabela 6.4: Comprimentos efectivos, ℓeff, para banzos de pilares não rigidificados 

Posição da fila de 
parafusos 

Fila de parafusos considerada 
Individualmente 

Fila de parafusos como 
pertencente a um grupo 

ℓeff,cp ℓeff,nc ℓeff,cp ℓeff,nc 

Fila interior 2··m 4·m + 1,25·e 2·p p 

Fila extrema 

mínimo de: 
2··m 

·m + 2·e1 

mínimo de: 
4·m + 1,25·e 

2·m + 0,625·e + e1 

mínimo de: 
·m + p 

2·e1 + p 

mínimo de: 
2·m + 0,625·e + 0,5·p 

e1 + 0,5·p 

 

Modo de 
rotura 

Fila de parafusos considerada 
Individualmente 

Fila de parafusos como 
pertencentes a um grupo 

Modo 1 ℓeff,1 = mínimo (ℓeff,nc ; ℓeff,cp) ℓeff,1 = mínimo (ℓeff,nc ; ℓeff,cp) 

Modo 2 ℓeff,2 = ℓeff,nc ℓeff,2 = ℓeff,nc 

onde 

e distância horizontal entre o eixo do parafuso e o bordo do banzo do pilar; 

emin mínimo valor entre 'e' e a distância horizontal entre o eixo do parafuso e o bordo da chapa de 
extremo da viga ou da angular de apoio da viga; 

e1 distância vertical entre o eixo do parafuso extremo e o bordo da chapa de extremo da viga ou 
angular de apoio da chapa; 

m distância horizontal entre o eixo do parafuso e a face da alma do pilar menos: 0,8·rc se é 
laminado, ou 0,8·20,5·se é soldado; 



 

p distância vertical entre filas de parafusos. 

Banzos de pilares rigidificados em ligações aparafusadas (com placa de 
extremo ou angulares de banzo) 

A falha da zona do banzo com parafusos traccionados deve estudar-se através de secções em T 
equivalentes: 

◼ para cada fila de parafusos traccionados 

◼ para o conjunto de filas de parafusos traccionados 

Os rigidificadores servem de fronteira entre as diferentes secções em T equivalentes a estudar. O valor de 
e, emin e m para definir a secção em T equivalente indicam-se na figura 6.8. O valor de ℓeff para esta secção 
em T equivalente, na tabela 6.5, com  da figura 6.11. 

Os rigidificadores devem cumprir 6.2.6.1. 

Tabela 6.5: Comprimentos efectivos, ℓeff, para banzos de pilares rigidificados 

Posição da 
fila de 

parafusos 

Fila de parafusos considerada 
Individualmente 

Fila de parafusos como 
pertencente a um grupo 

ℓeff,cp ℓeff,nc ℓeff,cp ℓeff,nc 

Fila interior 
junto a 
rigidificador 

2··m ·m ·m + p 
0,5·p + ·m – 

– (2·m + 0,625·e) 

Outras filas 
Interiores 

2··m 4·m + 1,25·e 2·p P 

Outras filas 
Extremas 

mínimo de: 
2··m 

·m + 2·e1 

mínimo de: 
4·m + 1,25·e 

2·m + 0,625·e + e1 

mínimo de: 
·m + p 
2·e1 + p 

mínimo de: 
2·m + 0,625·e + 0,5·p 

e1 + 0,5·p 

Fila extrema 
junto a 
rigidificador 

mínimo de: 
2··m 

·m + 2·e1 

e1 + ·m – 

– (2·m + 0,625·e) 

não 
relevante 

não 
relevante 

 

Modo de 
Rotura 

Fila de parafusos considerada 
individualmente 

Fila de parafusos como 
pertencente a um grupo 

Modo 1 ℓeff,1 = mínimo (ℓeff,nc ; ℓeff,cp) ℓeff,1 = mínimo (ℓeff,nc ; ℓeff,cp) 

Modo 2 ℓeff,2 = ℓeff,nc ℓeff,2 = ℓeff,nc 

onde 

 gráfico 6.11 em função de 1 e 2; 

1 = m / (m + e); 

2 = m² / (m + e); 

m1 distância vertical entre o eixo do parafuso e a face do rigidificador menos 0,8·20,5·a sendo a 
garganta da soldadura do rigidificador na alma do pilar; 

Banzos de pilares não rigidificados nas ligações soldadas 

A resistência à flexão do banzo do pilar devida à tracções ou compressões do banzo da viga, será: 

Ffc,Rd = beff,b,fc·tfb·fy,fb / M0 (6.20) 



  

onde 

beff,b,fc largura efectiva beff segundo 4.10 considerando o banzo da viga como uma chapa. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores (alguns valores aparecerão ou não 
dependendo de que existam rigidificadores ou se a ligação é soldada ou aparafusada): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

F,fc,Ed Ffc,Ed T ou kN 
Axial de desenho, de compressão ou tracção, que 
provoca a flexão do banzo do pilar (ligação soldada) 

F,fc,Rd Ffc,Rd T ou kN 
Axial resistente, de compressão ou tracção, devido à 
flexão do banzo do pilar (ligação soldada) 

beff,b,fc beff,b,fc Mm 
Largura efectiva beff segundo 4.10 considerando o banzo 
da viga como uma chapa (ligação soldada) 

I i  
Fila de parafusos (numerando a partir de 1 desde a fila 
superior) péssima para esta comprovação 

Ft,fc,Ed,i Ft,fc,Ed,i T ou kN 
Tracção actuante na fila 'i' de parafusos devida à flexão 
do banzo do pilar 

FT,fc,1,Rd,i FT,fc,1,Rd,i T ou kN 
Tracção transversal resistente do banzo do pilar no Modo 
1 de rotura e a fila 'i' de parafusos 

FT,fc,2,Rd,i FT,fc,2,Rd,i T ou kN 
Tracção transversal resistente do banzo do pilar no Modo 
2 de rotura e na fila 'i' de parafusos 

FT,fc,3,Rd,i FT,fc,3,Rd,i T ou kN 
Tracção transversal resistente do banzo do pilar no Modo 
3 de rotura e na fila 'i' de parafusos 

FT,fc,Rd,i FT,fc,Rd,i T ou kN 
Tracção transversal resistente do banzo do pilar e a fila 'i' 
de parafusos (menor valor dos 3 modos de rotura 
possíveis) 

Ft,fc,Ed Ft,fc,Ed T ou kN 
Tracção transversal actuante no banzo do pilar no grupo 
péssimo de parafusos 

FT,fc,1,Rd FT,fc,1,Rd T ou kN 
Tracção transversal resistente do banzo do pilar no Modo 
1 de rotura e no grupo péssimo de parafusos 

FT,fc,2,Rd FT,fc,2,Rd T ou kN 
Tracção transversal resistente do banzo do pilar no Modo 
2 de rotura e no grupo péssimo de parafusos 

FT,fc,3,Rd FT,fc,3,Rd T ou kN 
Tracção transversal resistente do banzo do pilar no Modo 
3 de rotura e no grupo péssimo de parafusos 

FT,fc,Rd FT,fc,Rd T ou kN 
Tracção transversal resistente do banzo do pilar no grupo 
péssimo de parafusos (menor valor dos 3 modos de 
rotura possíveis) 

F,fc,Ed/F,fc,Rd 
Ffc,Ed / 

Ffc,Rd 
% 

Relação entre o axial de desenho e o resistente na flexão 

do banzo do pilar 

Componente “Placa de extremo em flexão” 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.5. 



 

 

A falha da placa de extremo com parafusos traccionados deve estudar-se através de secções em T 
equivalentes: 

◼ para cada fila de parafusos traccionados 

◼ para o conjunto de filas de parafusos traccionados 

Os banzos da viga (ou rigidificadores horizontais nessa zona) dividem grupos de parafusos que devem 
estudar-se em separado como secções em T equivalentes, nas quais a alma da viga é a alma do T. 

As extensões da placa de extremo (zona por fora dos banzos da viga) estudam-se como secções em T 
equivalentes nas quais a alma do T é o banzo da viga. Neste caso: 

◼ e e m substituem por ex (distância vertical entre o eixo do parafuso e o bordo horizontal exterior da 
chapa) e mx (distância vertical entre o eixo do parafuso e o banzo da viga menos 0,8·20,5·a). 

◼ ℓeff assume-se como a metade da largura da placa: ℓeff = ½·bp. 

◼ p (distância vertical entre eixos de parafusos) substitui-se por w (distância horizontal entre eixos de 

parafusos). 

◼ emin (mínimo entre a distância horizontal entre o parafuso e o bordo da placa ou do banzo do pilar) 
substitui-se por ex. 



  

Tabela 6.6: Comprimentos efectivos, ℓeff, para chapas de extremo 

Posição da 
fila de 

parafusos 

Fila de parafusos considerada 
individualmente 

Fila de parafusos como 
pertencente a um grupo 

ℓeff,cp ℓeff,nc ℓeff,cp ℓeff,nc 

Fila exterior 
ao banzo 
traccionado 
da viga 

mínimo de: 
2··mx 
·mx + w 

·mx + 2·e 

mínimo de: 
4·mx + 1,25·ex 
e + 2·mx + 0,625·ex 
0,5·bp 

0,5·w + 2·mx + 0,625·ex 

--- --- 

Fila interior 
junto ao banzo 
Traccionado 

2··m ·m ·m + p 
0,5·p + ·m – 

– (2·m + 0,625·e) 

Outras filas 
interiores 

2··m 4·m + 1,25·e 2·p P 

Outras filas 
extremo 

2··m 4·m + 1,25·e ·m + p 2·m + 0,625·e + 0,5·p 

 

Modo de 
rotura 

Fila de parafusos considerada 
individualmente 

Fila de parafusos como 
pertencente a um grupo 

Modo 1 ℓeff,1 = mínimo (ℓeff,nc ; ℓeff,cp) ℓeff,1 = mínimo (ℓeff,nc ; ℓeff,cp) 

Modo 2 ℓeff,2 = ℓeff,nc ℓeff,2 = ℓeff,nc 

onde 

 gráfico 6.11 em função de 1 e 2; 

1 = m / (m + e); 

2 = m² / (m + e); 

m1 distância vertical entre o eixo do parafuso e a face do banzo menos 0,8·20,5·a sendo a a garganta 
da soldadura do banzo na chapa de extremo; 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores (alguns valores aparecerão ou não 
dependendo da existência de rigidificadores ou se a ligação é soldada ou aparafusada): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

i i  Fila de parafusos (numerando a partir de 1 desde a fila 
superior) péssima para esta comprovação 

Ft,ep,Ed,i Ft,ep,Ed,i T ou kN Tracção actuante na fila 'i' de parafusos devida à flexão 
da chapa de extremo 

FT,ep,1,Rd,i FT,ep,1,Rd,i T ou kN Tracção transversal resistente da chapa de extremo no 
Modo 1 de rotura e na fila 'i' de parafusos 

FT,ep,2,Rd,i FT,ep,2,Rd,i T ou kN Tracção transversal resistente da chapa de extremo no 
Modo 2 de rotura e a fila 'i' de parafusos 

FT,ep,3,Rd,i FT,ep,3,Rd,i T ou kN Tracção transversal resistente da chapa de extremo no 
Modo 3 de rotura e a fila 'i' de parafusos 

FT,ep,Rd,i FT,ep,Rd,i T ou kN Tracção transversal resistente da chapa de extremo e 
da fila 'i' de parafusos (menor valor dos 3 modos de 
rotura possíveis) 

Ft,ep,Ed Ft,ep,Ed T ou kN Tracção transversal actuante na chapa de extremo no 
grupo péssimo de parafusos 



 

FT,ep,1,Rd FT,ep,1,Rd T ou kN Tracção transversal resistente da chapa de extremo no 
Modo 1 de rotura e no grupo péssimo de parafusos 

FT,ep,2,Rd FT,ep,2,Rd T ou kN Tracção transversal resistente da chapa de extremo no 
Modo 2 de rotura e no grupo péssimo de parafusos 

FT,ep,3,Rd FT,ep,3,Rd T ou kN Tracção transversal resistente da chapa de extremo no 
Modo 3 de rotura e no grupo péssimo de parafusos 

FT,ep,Rd FT,ep,Rd T ou kN Tracção transversal resistente da chapa de extremo no 
grupo péssimo de parafusos (menor valor dos 3 modos 
de rotura possíveis) 

F,ep,Ed/F,ep,Rd Fep,Ed / 
Fep,Rd 

% Relação entre o axial de desenho e o resistente na 
flexão da chapa de extremo 

Componente “Lado de angular em flexão” 

O lado o 'perna' da angular unida à alma do pilar estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 
6.2.6.6. 

 

Caso a angular esteja soldada ao pilar, realiza-se uma simulação baseada no mesmo capítulo. Ainda que 
a norma EN 1993-1-8:2005 só contemple o caso de ângulares aparafusadas aos banzos da viga, no 

 estas angulares estão soldadas ou aparafusadas à alma da viga, pelo que se realiza uma 

adaptação às especificações da norma. 

Angulares aparafusadas nos banzos da viga e no pilar 

Especificações da EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.6. 

A flexão da angular de apoio conjuntamente com os parafusos traccionados, estuda-se através de uma 
secção em T equivalente segundo 6.2.4, na qual: 

◼ ℓeff assume-se como a metade da largura da angular: ℓeff = ½·ba. 

◼ emin é a distância vertical entre o eixo dos parafusos que unem o pilar e a angular e o bordo da 
angular. 

◼ g  0,4·ta → m é a distância vertical entre o eixo do parafuso e o banzo da angular – 0,8·ra. 

◼ g > 0,4·ta → m é a distância vertical entre o eixo do parafuso e o banzo da angular + ½·ta. 

◼ só se permite uma fila de parafusos na ligação angular – banzo do pilar; 

◼ o número de filas de parafusos na ligação angular – banzo da viga não está limitado; 

◼ onde 

ba é a largura da angular, que pode ser diferente da largura do banzo do pilar e da largura do 
banzo da viga; 



  

ta é a espessura da angular; 

ra é o raio de concordância da angular; 

Angulares na alma da viga e aparafusados ao pilar 

No realiza-se uma adaptação da EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.6, por estar as angulares 

aparafusadas ao pilar. 

A flexão da angular de apoio junto com os parafusos traccionados, estuda-se através de uma secção em 
T equivalente segundo 6.2.4, na qual: 

◼ tf assume-se como a espessura do banzo da angular apoiado no pilar (tf = ta). 

◼ tw assume-se como a espessura da alma da viga mais duas vezes a espessura do banzo da angular 
apoiado na viga (tw = twb + 2·ta). 

◼ e = emin é a distância horizontal entre o eixo dos parafusos que unem o pilar à angular e o bordo da 
angular. 

◼ g  0,4·ta → m é a distância horizontal entre o eixo do parafuso e o banzo da angular – 0,8·ra. 

◼ g > 0,4·ta → m é a distância horizontal entre o eixo do parafuso e o banzo da angular + ½·ta. 

◼ leff calcula-se de modo similar ao caso do banzo do pilar não rigidificado à flexão; 

◼ só se permite uma coluna de parafusos na ligação angular – pilar; 

◼ o número de colunas de parafusos na ligação angular – alma da viga não está limitado; 

onde 

ta é a espessura da angular; 

ra é o raio de concordância da angular; 

Angulares na alma da viga e soldadas ao pilar 

Em  realiza-se uma adaptação da EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.6, por estarem as angulares 

soldadas ao pilar. 

O axial de tracção resistido por ambas as angulares devido à flexão assume-se como: 
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, onde: 

ba é a largura da 'perna' da angular apoiada n pilar; 

leff é a altura da angular que transmite tracções ao pilar. 

Na comprovação deste componente, o programa indica os seguintes valores (alguns valores aparecerão 
ou não dependendo da ligação ser soldada ou aparafusada): 



 

T-Connect EN 1993 Unidades  

I i  Fila de parafusos (começando na 1ª desde a fila 
superior) péssima para esta comprovação 

Ft,ac,Ed,i Ft,ac,Ed,i T ou kN Tracção actuante na fila 'i' de parafusos devida à 
flexão da angular 

FT,ac,1,Rd,i FT,ac,1,Rd,i T ou kN Tracção transversal resistente da angular no Modo 1 
de rotura e na fila 'i' dos parafusos 

FT,ac,2,Rd,i FT,ac,2,Rd,i T ou kN Tracção transversal resistente da angular no Modo 2 
de rotura e na fila 'i' dos parafusos 

FT,ac,3,Rd,i FT,ac,3,Rd,i T ou kN Tracção transversal resistente da angular no Modo 3 
de rotura e na fila 'i' dos parafusos 

FT,ac,Rd,i FT,ac,Rd,i T ou kN Tracção transversal resistente do angular e a fila 'i' 
de parafusos (valor menor dos 3 modos de rotura 
possíveis) 

Ft,ac,Ed Ft,ac,Ed T ou kN Tracção transversal actuante total na angular 

FT,ac,1,Rd FT,ac,1,Rd T ou kN Tracção transversal resistente da angular no Modo 1 
de rotura e no grupo péssimo dos parafusos 

FT,ac,2,Rd FT,ac,2,Rd T ou kN Tracção transversal resistente do angular no Modo 2 
de rotura e o grupo péssimo de parafusos 

FT,ep,3,Rd FT,ac,3,Rd T ou kN Tracção transversal resistente total da angular no 
Modo 3 de rotura e o grupo péssimo de parafusos 

Ft,ac,Rd FT,ac,Rd T ou kN Tracção transversal resistente total da angular 

Ft,ac,Ed/Ft,ac,Rd Ft,c,Ed / 
Ft,ac,Rd 

% Relação entre a tracção de cálculo e a resistente na 
flexão da angular 

Componente “Banzo e alma da viga ou pilar, em compressão 
longitudinal” 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.7. 

 

A resistência à compressão do banzo e zona de alma adjacente, actuando no centro de compressão (ver 
6.2.7), é: 

Fc,fb,Rd = Mc,Rd / (h – tfb) (6.21) 

, onde 

Mc,Rd resistência a flexão da viga, segundo EN 1993-1-1; 

tfb espessura do banzo da viga. 

No caso de vigas acarteladas: 



  

◼ Para o cálculo de Mc,Rd, não se terá em conta o banzo intermédio da viga, entendendo como banzo 
intermédio aquele que fica entre o banzo da cartela e o banzo exterior da viga; 

◼ O aço, dimensões e espessuras da cartela não serão menores que os da viga sem cartela; 

◼ Se a altura total for h > 600 mm, a contribuição da alma para Fc,fb,Rd reduz-se a 20%; 

◼ O ângulo entre o banzo da cartela e a viga não há-de ser maior que 45º; 

◼ A cartela, no outro extremo, produz compressão na alma da viga, que se estuda de acordo com a 
6.2.6.2. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores (alguns valores aparecem ou não dependendo 
do facto da ligação ser soldada ou aparafusada): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Mc,Rd Mc,Rd T·m ou 
kN·m 

Resistência à flexão da viga, segundo EN 1993-1-1 
(ou CTE DB SE-A) 

Fc,fb,Ed Fc,fb,Ed T ou kN Compressão de cálculo do banzo e zona da alma 
adjacente, actuando no centro de compressão 

Fc,fb,Rd Fc,fb,Rd T ou kN Resistência à compressão do banzo e zona de alma 
adjacente, actuando no centro de compressão 

Fc,fb,Ed/Fc,fb,Rd Fc,fb,Ed / 
Fc,fb,Rd 

% Relação entre a compressão de cálculo do banzo e 
zona da alma adjacente e a compressão resistente 

Componente “Alma da viga em tracção longitudinal” 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.8. 

 

Em ligações aparafusadas através de chapa de extremo, tem-se: 

Ft,wb,Rd = beff,t,wb·twb·fy,wb / M0 (6.22) 

onde  

beff,t,wb assume-se igual à largura eficaz da secção em T equivalente para o estudo da flexão da placa 
de extremidade segundo 6.2.6.5. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Ft,wb,Ed Ft,wb,Ed T ou kN Tracção de cálculo na alma da viga 

Ft,wb,Rd Ft,wb,Rd T ou kN Tracção resistente da alma da viga 

beff,t,wb beff,t,wb Mm Largura eficaz da secção em T equivalente da 
alma da viga 

Ft,wb,Ed/Ft,wb,Rd Ft,wb,Ed / 
Ft,wb,Rd 

% Relação entre a tracção de cálculo na alma da viga 
e a tracção resistente 



 

Componente “Chapa em compressão ou tracção longitudinal” 

Estuda-se a chapa submetida a esforços no seu próprio plano. 

 

Chapas aparafusadas 

Neste caso, os esforços são transmitidos pelos parafusos trabalhando ao transverso (como no caso da 
'perna' da angular aparafusada à viga), realizando-se as seguintes comprovações: 

◼ Comprovação à plastificação dos parafusos e da chapa, de acordo com EN 1993-1-8:2005, capítulo 
3.6; 

◼ Resistência por esforço transverso de um bloco de chapa, de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 
3.10.2; 

◼ Resistência à flexo-tracção da secção útil da chapa (ou seja, descontando os furos dos parafusos), de 
acordo com a EN 1993-1-1 ou CTE DB SE-A. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

I i  
Fila de parafusos (começando em 1 a partir 
da fila superior) péssima para esta 
comprovação 

J j  
Coluna de parafusos (começando no 1) 
péssima para esta comprovação 

T t mm Espessura da chapa em estudo 

Np np  
Número de chapas iguais a suportar os 
esforços longitudinais 

Fv,Ed,ij Fv,Ed,ij T ou kN 
Esforço de transverso transmitido pelo 
parafuso da fila 'i', coluna 'j' 

Fb,Rd,ij Fb,Rd,ij T ou kN 
Resistência à plastificação no parafuso da 
fila 'i', coluna 'j' 

Fv,Ed/Fb,Rd Fv,Ed / Fb,Rd % 
Relação entre o transverso actuante e a 
resistência à plastificação 

Ant Ant cm² 
Área da secção útil à tracção da chapa na 
comprovação do esforço transverso 

Anv Anv cm² 
Área da secção útil ao transverso da chapa 
na comprovação do esforço transverso 

N,Ed NEd T ou kN 
Axial de tracção que provoca o esforço 
transverso 

Veff,Rd Veff,Rd T ou kN Esforço resistente ao esforço transverso 



  

N,Ed/Veff,Rd NEd / Veff,Rd % 
Relação entre o esforço de cálculo e o 
esforço resistente na comprovação de 
esforço transverso 

Ant,0 Ant,0 Cm² 
Área da secção útil da chapa na 
comprovação da resistência à flexo-tracção 

Wnt,el,0 Wnt,el,0 Cm³ 
Módulo resistente elástico da secção útil da 
chapa na comprovação da resistência à 
flexo-tracção 

Nt,Ed,0 Nt,Ed,0 T ou kN 
Tracção simples de cálculo na chapa, para a 
comprovação da resistência à flexo-tracção 

Nt,Rd,0 Nt,Rd,0 T ou kN 
Resistência à tracção simples da secção útil 
da chapa 

M,Ed,0 MEd,0 
T·m ou 
kN·m 

Momento flector de cálculo na chapa, para 
a comprovação da resistência à flexo-
tracção 

M,Rd,0 MRd,0 
T·m ou 
kN·m 

Resistência à flexão simples da secção útil 
da chapa 

Nt,Ed,0/Nt,Rd,0 + 
M,Ed,0/M,Rd,0 

0,

0,

0,,

0,,

Rd

Ed

Rdt

Edt

M

M

N

N
+  % 

Comprovação da resistência à flexo-
compressão da secção útil da chapa 

Chapas soldadas 

Neste caso, os esforços são transmitidos pelas soldaduras (como no caso da 'perna' da angular soldada à 
viga), realizando-se a seguinte comprovação em todos os pontos da soldadura: 

◼ Comprovação de que o espessura da chapa é capaz de resistir aos esforços axiais e tangenciais 
transmitidos pela soldadura. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

sigma,I,Ed I,Ed 
Kg/cm² ou 

MPa 
Tensão principal máxima transmitida à chapa pela 
soldadura 

sigma,I,Rd I,Rd 
Kg/cm² ou 

MPa 
Tensão resistente da chapa 

sigma,I,Ed / 
sigma,I,Rd 

I,Ed / 

I,Rd 
% 

Relação entre a tensão principal de cálculo e a tensão 
resistente da chapa devida à soldadura 

No caso de ligações frontais entre vigas soldadas, se ambas as vigas formam ângulo, os esforços de 
compressão e tracção transmitidas pelos banzos devem compensar-se com compressões ou tracções na 
chapa à qual se soldam ambas as vigas. Assim, esta chapa comprova-se à compressão ou tracção simples 
de acordo com a EN 1993-1-8:2005 (equivalente à comprovação que se realiza no CTE DB SE-A), 
considerando-se, no caso da compressão, um comprimento de encurvadura igual a 0,7 vezes o 
comprimento livre da chapa. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores (aparecerão valores ou não em função da 
chapa se encontrar comprimida ou traccionada): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Ft,Ed Ft,Ed T ou kN Tracção de cálculo na chapa 

Ft,Rd Ft,Rd T ou kN Tracção resistente na chapa 



 

Ft,Ed/Ft,Rd Ft,Ed / Ft,Rd % Relação entre a tracção de cálculo e a resistente da chapa 

Fc,Ed Fc,Ed T ou kN Compressão de cálculo na chapa 

Fc,Rd Fc,Rd T ou kN Compressão resistente da chapa 

Fc,Ed/Ft,Rd Fc,Ed / 
Fc,Rd 

% Relação entre a compressão de cálculo e a resistente da 
chapa 

Componente “Parafusos à tracção” 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 3.6. Em geral, esta comprovação realiza-se para 
cada fila de parafusos. 

 
 
◼ Para parafusos pré-esforçados, o pré-esforçado de cálculo será 

Fp,Cd = 0,7·fub·As / M7 (3.1) 

◼ Resistência à tracção 

Ft,Rd = k2·fub·As / M²  

◼ para furos contrapunçoados, k2 = 0,63 

◼ para os restantes casos, k2 = 0,90. No programa considera-se sempre este caso. 

◼ Resistência ao punçoamento 

Bp,Rd = 0,6··dm·tp·fu / M²  














+=

4
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2

1
vm dd  

onde 

dm média entre diâmetro inscrito (ds) e o circunscrito (dv) da cabeça hexagonal do parafuso ou porca; 

tp espessura da chapa mais delgada unida pelo parafuso; 

As área resistente à tracção do parafuso. 

A resistência do parafuso é a mínima entre Ft, Rd e Bp, Rd. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Fp,Cd Fp,Cd T ou kN 
Pré-esforço de cálculo de cada parafuso (só para parafusos 
pré-esforçados) 

Ft,Ed Ft,Ed T ou kN Tracção de cálculo em cada parafuso 

Ft,Rd Ft,Rd T ou kN Resistência à tracção de cada parafuso 

Bp,Rd Bp,Rd T ou kN Resistência ao punçoamento em cada parafuso 



  

Ft,Ed/Ft,Rd 
Ft,Ed / 
Ft,Rd 

% 
Relação entre a tracção de cálculo e a resistente à tracção 
ou punçoamento do parafuso 

Componente “Parafusos ao transverso” 

Estuda-se de acordo com EN 1993-1-8:2005, capítulo 3.6. Em geral, esta comprovação realiza-se para 
cada fila de parafusos. 

 

◼ Resistência ao transverso em cada plano de corte 

Fv,Rd = v·fub·A / M²  

◼ Se o plano de corte atravessa a rosca 

◼ A substitui-se por As: área de tracção do parafuso; 

◼ para parafusos de classes 4.6, 5.6 e 8.8 → v = 0,6 

◼ para parafusos de classes 4.8, 5.8, 6.8 e 10.9 → v = 0,5 

◼ se o plano de corte não passa pela rosca 

◼ A é a área bruta do parafuso; 

◼ v = 0,6 

◼ Resistência conjunta ao corte e tracção 

1
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Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Fv,Ed Fv,Ed T ou kN 
Transverso de cálculo em cada plano de corte de um 
parafuso 

Fv,Rd Fv,Rd T ou kN 
Resistência ao corte de cada plano de corte de um 
parafuso 

Fv,Ed/Fv,Rd Fv,Ed / Fv,Rd % 
Percentagem entre o transverso de cálculo e o 
resistente do parafuso 

Fv+t,Ed/Fv+t,Rd 
Fv+t,Ed / 
Fv+t,Rd 

% 
Comprovação da resistência conjunta ao transverso 
e tracção do parafuso 

Componente “Parafusos à plastificação” 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 3.6. 



 

 

◼ Resistência à plastificação 

Fb,Rd = k1·b·fu·d·t / M²  

b = mín (d ; fub / fu ; 1,0) 

◼ na direcção da acção 

◼ para parafusos extremos, d = e1 / (3·d0) 

◼ para parafusos interiores, d = p1 / (3·d0) – 0,25 

◼ na direcção perpendicular 

◼ para parafusos extremos, k1 = min (2,8·e2 / d0 – 1,7 ; 2,5) 

◼ para parafusos interiores, k1 = min (1,4·p2 / d0 – 1,7 ; 2,5) 

◼ Se o furo está sobredimensionado, multiplicar Fb,Rd por 0,8. 

◼ Em furos rasgados perpendiculares ao esforço, multiplicar Fb,Rd por 0,6. 

◼ Em furos contrapunçoados, há que descontar de t, ½ do contrapunçoamento. 

◼ Se a acção sobre um parafuso não é paralela ao bordo, a resistência à plastificação estuda-se por 
separado para as componentes paralela e perpendicular ao bordo. 

T-Connect EN 1993 Unidades  

T t Mm Espessura da chapa em estudo 

Fv,Ed Fv,Ed T ou Kn Transverso de cálculo em cada plano de corte de um 
parafuso 

Fb,Rd Fb,Rd T ou kN Resistência à plastificação no parafuso e a chapa em estudo 

Fv,Ed/Fb,Rd Fv,Ed / 
Fb,Rd 

% Relação entre o transverso de cálculo e a resistência à 
plastificação 

No programa não se consideram furos rasgados ('ovais') nem contrapunçoados. Estudam-se todas as 
chapas unidas pelo parafuso, ainda que só se mostrem os dados do caso mais desfavorável. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores: 

Componente “Soldaduras” 

Cada soldadura é comprovada de acordo com o EN 1993-1-8:2005, capítulo 4. 

Soldadura em ângulo 

As faces de fusão devem formar um ângulo entre 60º e 120º. Se forma menos de 60º considera-se uma 
soldadura de topo com penetração parcial. 



  

As soldaduras que terminam numa esquina devem prolongar-se pelo menos 2 vezes a 'perna' da soldadura 
(largura da soldadura projectada sobre a chapa base), salvo que fisicamente tal não seja realizável. 

Comprimento das soldaduras, ℓ 

Uma soldadura de comprimento ℓ menor que 30 mm e de 6·a (a: espessura da garganta) não deve suportar 
esforços.  avisa se sucede esta circunstância. 

Espessura efectiva da garganta, a 

É a altura do maior triângulo inscrito na própria soldadura mais as zonas de material base fundidas 
(soldadura em ângulo profundo ou com penetração), sendo a sua base o lado exterior do triângulo. Não 
deve ser menor que 3 mm. 

Resistência de uma soldadura em ângulo 

Podem utilizar-se os seguintes métodos: método direccional e método simplificado. T-Connect utiliza o 
método direccional. 

Método direccional 

As forças transmitidas decompõem-se nos três eixos ortogonais, nas seguintes tensões: 

◼ ⊥ tensão normal perpendicular ao plano da garganta; 

◼  tensão normal paralela ao eixo da soldadura; 

◼ ⊥ tensão tangencial no plano da garganta e perpendicular ao eixo da soldadura; 

◼  tensão tangencial no plano da garganta e paralela ao eixo da soldadura. 

A tensão  não intervém na comprovação da soldadura. 

Deve-se cumprir: 

[⊥
2 + 3·(⊥2 + 2)]0,5  fu / (w·M²) (4.1.a) 

⊥  0,9·fu / (w·M²) (4.1.b) 

sendo 

fu resistência última à tracção menor das partes a unir; 

w factor de conversão. Ver a tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Factor de conversão para soldaduras em ângulo 

Grau do aço factor w 

S 235 0,80 

S 275 0,85 

S 355 0,90 

S 420 1,00 

S 460 1,00 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  



 

sigma,T,Rd ⊥,Rd Kg·cm² ou 
MPa 

Tensão normal resistente perpendicular ao plano da 
garganta 

sigma,I,Rd I,Rd Kg·cm² ou 
Mpa 

Tensão normal resistente principal: fu / (w·M²) 

sigma,T ⊥ Kg·cm² ou 
Mpa 

Tensão normal de cálculo perpendicular ao plano da 
garganta 

tau,T ⊥ Kg·cm² ou 
Mpa 

Tensão tangencial de cálculo no plano da garganta e 
perpendicular ao eixo da soldadura 

tau,||  Kg·cm² ou 
Mpa 

Tensão tangencial de cálculo no plano da garganta e 
paralela ao eixo da soldadura 

sigma,I I Kg·cm² ou 
Mpa 

Tensão normal de cálculo principal: [⊥2 + 3·(⊥2 + 

2)]0,5 

sigma,T/sigma,T,Rd ⊥ / 
⊥,Rd 

% Relação entre a tensão normal de cálculo 
perpendicular e a resistente 

sigma,I/sigma,I,Rd I / 
I,Rd 

% Relação entre a tensão normal de cálculo principal e 
a resistente 

Bw w  Factor de conversão para soldaduras em ângulo 

a,min amin mm Espessura mínima recomendável da garganta 

a,max amax mm Espessura máxima da garganta 

A A mm Espessura actual da garganta 

L L mm Comprimento dos cordões de soldadura 

Componente “Alma do pilar em flexão por compressão ou 
tracção” 

Esta componente não está contemplada pela EN 1993-1-8:2005, onde as ligações pela alma do pilar se 
consideram articuladas ou em que existe viga em ambos os lados do pilar de forma a que não se 
transmitam flexões ao pilar. No  realiza-se uma comprovação baseada nas “Joints in Steel 

Construction - Simple Connections”, The Steel Construction Institute and The British Constructional 
Association Ltd, 2002. 

O axial resistente da alma de um pilar em flexão devido a uma chapa soldada é: 
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sendo 

Mpl,Rd = fuc·twc
2 / 4 

l = hp / dc 

l = (tp + 2·s) / dc 

onde 

fuc resistência à rotura do aço da coluna; 

twc espessura da alma da coluna; 

dc altura da parte plana da alma da coluna; 

s 'perna' da soldadura da chapa na alma do pilar (= a·20,5); 



  

tp espessura da chapa soldada à alma do pilar; por extensão, largura da zona da alma do pilar 
submetida à compressão ou tracção perpendicular ao plano da alma do pilar; 

hp altura da chapa soldada à alma do pilar; por extensão, altura da zona da alma do pilar submetida 
à compressão ou tracção perpendicular ai plano da alma do pilar. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Fcb,wc,Ed Fcb,wc,Ed T ou kN Axial de compressão de cálculo que provoca a 
flexão da alma do pilar 

Ftb,wc,Ed Ftb,wc,Ed T ou kN Axial de tracção de cálculo que provoca a flexão 
da alma do pilar 

Fcb,wc,Rd Fcb,wc,Rd T ou kN Axial de compressão resistente devido à flexão 
da alma do pilar 

Ftb,wc,Rd Ftb,wc,Rd T ou kN Axial de tracção resistente devido à flexão da 
alma do pilar 

Fc,wc,Ed/Fc,wc,Rd Fcb,wc,Ed / 
Fcb,wc,Rd 

% Relação entre a compressão de cálculo e a 
resistente, na flexão da alma do pilar 

Ft,wc,Ed/Ft,wc,Rd Ftb,wc,Ed / 
Ftb,wc,Rd 

% Relação entre a tracção de cálculo e a 
resistente, na flexão da alma do pilar 

Momento Resistente da Ligação 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.7. 

Generalidades 

Se o axial existente na barra a unir é NEd  0,05·Npl,Rd, cumprir-se-á: 
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 (6.23) 

Caso contrário (NEd > 0,05·Npl,Rd), cumprir-se-á: 
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 (6.24) 

onde 

Mj,Rd momento resistente da ligação em ausência de axial; 

Nj,Rd axial resistente da ligação em ausência de momento. 

Ligação soldada 

As forças de compressão e tracção situam-se no centro dos banzos. 



 

Ligações aparafusadas viga – pilar com placa de extremidade 

É igualmente de aplicação em ligações viga – viga obviando o referente a pilares e tendo em conta que 
cada viga da ligação pode ter o seu próprio momento resistente. 

Numerando as filas de parafusos começando pela mais afastada do centro de compressões, o momento 
resistente da ligação (na ausência de axial) é: 

 

=
r

RdtrrRdj FhM ,, ·
 (6.25) 

, onde: 

Ftr,Rd resistência efectiva à tracção da fila r de parafusos; 

hr distância entre a fila r de parafusos e o centro de compressões. 

O centro de compressões assume-se no baricentro do banzo comprimido da barra unida. 

A resistência de cada fila, Ftr,Rd, calculada individualmente, ou formando parte do seu grupo de filas (de 
entre as filas 1 à r inclusive), será o mínimo entre a resistência: 

◼ tracção da alma do pilar, Ft,wc,Rd, segundo 6.2.6.3; 

◼ a flexão do banzo do pilar, Ft,fc,Rd, segundo 6.2.6.4; 

◼ a flexão da chapa de extremidade, Ft,ep,Rd, segundo 6.2.6.5; 

◼ a tracção da alma da viga, Ft,wb,Rd, segundo 6.2.6.8. 

A resistência da fila r, Ftr,Rd, deverá reduzir-se para que a soma da resistência das filas 1 a r inclusive 

consideradas individualmente, Ft,Rd, não supere a resistência: 

◼ ao transverso da alma do pilar, Vwp,Rd / , segundo 6.2.6.1 e 5.3(7). 

◼ à compressão da alma do pilar, Fc,wc,Rd, segundo 6.2.6.2; 

◼ à compressão do banzo e alma da viga, Fc,fb,Rd, segundo 6.2.6.7. 

Para todas as filas r e x, sendo x < r, cumprirá: 

 Ftr,Rd < Ftx,Rd / 1,9 → Ftr,Rd  Ftx,Rd·hr / hx (6.26) 

Método de cálculo de ligações de secções ocas T-Connect 
3 e 4 

 considerou-se para o cálculo a comprovação as ligações do capítulo 7 da norma EN 

1993-1-8:2005. 

Excentricidade de ligações tubulares de T-Connect 3 e 4 

Tanto no Relatório como no gráfico de ligações tubulares do T-Connect 3 e 4 indica-se na cota a 
excentricidade atual da ligação. No relatório, inclui-se ainda uma advertência se o valor é superior à 
excentricidade máxima admissível indicada na norma (EN 1993-1-8, equações 5.1). 

A excentricidade é a distância entre os pontos/s de intersecção dos eixos das barras da treliça e o eixo do 
cordão. Considera-se positiva quando essa intersecção se produz no lado oposto às barras da treliça. 



  

 

Outras comprovações em T-Connect 1 e 2 

Dado que EN 1993-1-8:2008 não cobre casos como as ligações viga – pilar com angulares na alma da viga

 realiza nesses casos adaptações dos casos anteriores que permitam recolher outras tipologias 

contempladas pelo programa. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores (alguns valores não aparecerão, por exemplo, 
na ausência de axial):  

T-Connect EN 1993 Unidades  

Mj,Ed Mj,Ed 
T·m ou 

kN·m 

Momento de cálculo na ligação 

Mj,Rd Mj,Rd 
T·m ou 
kN·m 

Momento resistente da ligação na ausência de 
axial 

Nj,Ed Nj,Ed T ou kN Axial de cálculo na ligação (tracções positivas) 

Nj,Rd Nj,Rd T ou kN 
Axial resistido pela ligação na ausência de 
momento (tracções positivas) 

Mj,Ed/Mj,Rd Mj,Ed / Mj,Rd % 
Relação entre o momento de cálculo e o 
momento resistente da ligação (ligações sem 
axial) 

Nj,Ed/Nj,Rd Nj,Ed / Nj,Rd % 
Relação entre o axial de cálculo e o axial 
resistente da ligação (ligações sem momento) 

Mj,Ed/Mj,Rd + 
Nj,Ed/Nj,Rd 

Rdj

Edj

Rdj

Edj

N

N

M

M

,

,

,

,
+  % 

Comprovação da Resistência à flexão mais axial 
da ligação 

Mj,Rd/Mpl,Rd Mj,Rd / Mpl,Rd % 

Relação entre o momento resistente da ligação e 
o momento plástico resistente da barra, com 
indicação de saber se a ligação é articulada, de 
resistência parcial ou de resistência total 

Resistência ao transverso e deslizamento no Estado Limite 
Último da ligação 

Estuda de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 3.7 e 3.9. 

Unión UPHRK
Unión de perfiles rectangulares en K

Cotas en mm

RHSH 100x60x4

1
0

0

60

4,0
R

H
S

H
 6

0
x4

0
x3

.2

B
a
rra

 1

6
0

40

3
,2

R
H

S
H

 6
0x

4
0
x3

.2

B
a
rr

a 
26

0
40

3
,2

1
3

3
0
°

3
0
°

7

Detalles 2, 3 y 4
a3,0

Detalles 2, 3 y 4
a3,0

Detalles
Detalle 2

3
m

m
 m

á
x

t

30°    60°

Detalle 3
3

m
m

 m
á

x

t

  30°
t  8mm

Detalle 4

3
m

m
 m

á
x

t

b1/b0  0,85
t  8mm



 

Ligações soldadas 

Nas ligações viga – pilar soldadas, nas quais se solda tanto os banzos como a alma da viga, assume-se 
que todo o esforço transverso deve ser resistido pela soldadura da alma da viga, de forma uniforme. 

Grupos de parafusos 

Se a resistência ao corte de cada parafuso, Fv,Rd, supera a resistência à plastificação, Fb,Rd, ou a ligação 
é de Categoria C, a resistência do grupo será a soma das resistências à plastificação, Fb,Rd. Caso contrário, 
a resistência do grupo será em número de parafusos multiplicada pela menor das resistências Fv,Rd de 
todos os parafusos. 

Ligações resistentes ao deslizamento com parafusos de classes 8.8 ou 
10.9 

Só se estuda em ligações com parafusos pré-esforçados de categoria C. 

Resistência de cálculo ao deslizamento 

A resistência ao deslizamento de parafusos pré-esforçados das classes 8.8 e 10.9 é 

Fs,Rd = ks·n··Fp,C / M³ 
 (3.6) 

onde 

ks ver tabela 3.6; 

n número de superfícies em fricção; 

 factor de atrito, segundo ensaios ou a tabela 3.7. 

A força de pré-esforço será: 

Fp,C = 0,7·fub·As (3.7) 

Tabela 3.6: Valores de ks  

Descrição ks 

Parafusos em furos normais 1,00 

Parafusos sobredimensionados ou pouco rasgados com eixo perpendicular ao esforço 0,85 

Parafusos em furos muito rasgados com eixo perpendicular ao esforço 0,70 

Parafusos em furos pouco rasgados com eixo paralelo à forço 0,76 

Parafusos em furos muito rasgados com eixo paralelo ao esforço 0,63 

Tabela 3.7: coeficiente de atrito  

Classe de atrito standard  

A: superfícies tratadas com jacto de areia ou gravilha até ao grau SA 2 ½ da Norma ISO 8501-
1, isentas de picaduras, sem nenhum tratamento posterior se a ligação se realiza 
imediatamente a jacto ou então com projecção térmica posterior com alumínio 

0,5 

B: superfícies tratadas com jacto de areia ou gravilha até ao grau SA 2 ½ da Norma ISO 8501-
1, isentas de picaduras e pintadas com um silicato alcalino de zinco mm com espessura 
compreendida entre 50 e 80 μm 

0,4 



  

C: superfícies limpas através de escovagem com escova de arame ou através de maçarico 0,3 

D: superfícies sem tratamento ou galvanizadas 0,2 

Tracção e transverso combinados 

Neste caso, a resistência ao deslizamento será: 

Fs,Rd = ks·n··(Fp,C – 0,8·Ft,Ed) / M³ (3.8b) 

Se a ligação à flexão e à tracção nos parafusos de um bordo aparece conjuntamente com uma compressão 
nos parafusos do bordo contrário, não é necessário aplicar esta redução. 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores (alguns valores não aparecerão, por exemplo, 
em ligações de categoria B): 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Fvj,Ed Fvj,Ed T ou kN Transverso de cálculo da ligação 

n·Fb,Rd,i n·Fb,Rd,i T ou kN 
Transverso resistente da ligação, quando esta provém da 
resistência à plastificação 

n·Fv,Rd,i,min n·Fv,Rd,i,min T ou kN 
Transverso resistente da ligação, quando esta provém da 
resistência ao transverso 

Fvj,Ed/Fvj,Rd 
Fvj,Ed / 
Fvj,Rd 

% 
Comprovação da resistência ao transverso da ligação 

Fsj,Rd Fsj,Rd T ou kN 
Resistência ao deslizamento da ligação, no Estado Limite 
Último 

Fsj,Ed/Fsj,Rd 
Fsj,Ed / 
Fsj,Rd 

% 
Comprovação ao deslizamento da ligação 

Resistência ao deslizamento em Estado Limite de Serviço da 
ligação 

Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 3.9. Só se estuda em ligações com parafusos pré-
esforçado de categoria B. 

É a mesma comprovação que no Estado Limite Último, com as seguintes salvaguardas: 

Resistência de cálculo ao deslizamento (ligações de categoria B) 

A resistência ao deslizamento de parafusos pré-esforçados das classes 8.8 e 10.9 é dada por: 

Fs,Rd,ser = ks·n··Fp,C / M³,ser (3.6) 

Tracção e transverso combinados 

Neste caso, a resistência ao deslizamento será: 

Fs,Rd,ser = ks·n··(Fp,C – 0,8·Ft,Ed,ser) / M³,ser (3.8a) 

Nesta comprovação, o programa indica os seguintes valores: 

T-Connect EN 1993 Unidades  

Fvj,Ed,ser Fvj,Ed,ser T ou kN Transverso de cálculo da ligação em serviço 



 

Fsj,Rd,ser Fsj,Rd,ser T ou kN 
Resistência ao deslizamento da ligação, em 
Estado Limite de Serviço 

Fsj,Ed,ser / 
Fsj,Rd,ser 

Fsj,Ed,ser / 
Fsj,Rd,ser 

% 
Comprovação ao deslizamento da ligação 

Comprovação dos componentes T-Connect 1 e 2 

Existem alguns componentes que são comuns para todas as ligações tratadas: 

◼ Soldaduras: Cada soldadura comprova-se de acordo com EN 1993-1-8:2005, capítulo 4. 

◼ Momento resistente da ligação: Estuda-se de acordo com EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.7. 

◼ Se existem parafusos: 

◼ Resistência ao transverso e deslizamento no Estado Limite Último da ligação: estuda-se de acordo com 
a EN 1993-1-8:2005, capítulos 3.7 e 3.9. 

◼ Resistência ao deslizamento em Estado Limite de Serviço da ligação: estuda-se de acordo com a EN 
1993-1-8:2005, capítulo 3.9. 

◼ Parafusos à tracção: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulos 6.2.6.4 e 6.2.6.5. 

◼ Parafusos ao transverso: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 3.6. 

◼ Parafusos à plastificação: estuda-se de acordo a EN 1993-1-8:2005, capítulo 3.6. 

De forma particular, o tipo de tratamento e os componentes, além dos comuns, para cada um dos tipos 
de ligação tratados no : 

Ligação soldada viga-pilar pela alma do pilar soldado 

A soldadura só cobre uma parte da alma da viga. Para este tipo de ligação, EN 1993-1-8:2005 só cobre o 
caso da ligação articulada ou que existam vigas em ambos os lados da alma que transmitam um momento 
similar.  não pressupõe nenhum destes casos, comprovando-se a resistência à flexão da ligação 

e da alma do pilar. Componentes particulares: 

◼ Alma do pilar em flexão por compressão: baseado na referência (2) da bibliografia. 

◼ Alma do pilar em flexão por tracção: baseado na referência (2) da bibliografa. 

◼ Chapa em compressão ou tracção longitudinal: estuda-se a alma da viga de acordo com a EN 1993-1-
1. 

Ligação viga-pilar pela alma do pilar com angulares soldadas 
ou aparafusadas 

As angulares unem a alma do pilar com a alma da viga. Cada 'perna' da angular pode estar soldada ou 
aparafusada. Para este tipo de ligação, EN 1993-1-8:2005 só cobre o caso da ligação articulada ou que 
existam vigas em ambos os lados da alma que transmitam um momento similar.  não pressupõe 

nenhum destes casos, comprovando-se a resistência à flexão da ligação e da alma do pilar. Componentes 
particulares: 

◼ Alma do pilar na flexão por compressão: baseado na referência (2) da bibliografia. 

◼ Alma do pilar em flexão por tracção: Se a 'perna' do angular solda-se pela alma do pilar, esta 
comprovação baseia-se na referência (2) da bibliografia. 



  

◼ Se a 'perna' da angular se baseia na comprovação do banzo do pilar à flexão, de acordo com a EN 
1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.4. 

◼ 'Perna' da angular em flexão: se a 'perna' da angular está unida à alma do pilar estuda-se de acordo 
com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.6. Se a angular está soldada ao pilar, realiza-se uma 
comprovação baseada no mesmo capítulo. 

◼ Chapa em compressão ou tracção longitudinal: se a 'perna' da angular estiver unida à viga, estuda-se 
de acordo com a EN 1993-1-1. Se esta 'perna' está aparafusada à viga, também se comprova o seu 
esforço transverso de acordo com EN 1993-1-8:2005 capítulo 3.10.2. A alma da viga, estuda-se de 

acordo com a EN 1993-1-1. Se o angular está aparafusado à viga, também a comprova ao esforço 
transverso da alma da viga de acordo com EN 1993-1-8:2005 capítulo 3.10.2. 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com angulares soldadas 
ou aparafusadas. 

As angulares unem um banzo do pilar com a alma da viga. Cada 'perna' da angular pode estar soldada ou 
aparafusada. Este tipo de ligação é considerada como articulada.  não o pressupõe, 

comprovando-se a resistência à flexão da ligação. Componentes particulares: 

◼ Painel de alma do pilar ao transverso: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.1. 

◼ Alma do pilar em compressão transversal (horizontal): Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, 
capítulo 6.2.6.2. 

◼ Alma do pilar em tracção transversal (horizontal): Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, 

capítulo 6.2.6.3. 

◼ Banzo do pilar em flexão: Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.4. 

◼ 'Perna' da angular em flexão: se a 'perna' da angular está unida ao banzo do pilar estuda-se de acordo 
com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.6. Se a angular está soldado ao pilar, realiza-se uma 
comprovação baseada no mesmo capítulo. 

◼ Chapa em compressão ou tracção longitudinal: Se a 'perna' da angular está unida à viga, estuda-se de 
acordo com a EN 1993-1-1. Se esta 'perna' está aparafusada à viga, também se comprova o seu 
esmagamento de acordo com a EN 1993-1-8:2005 capítulo 3.10.2. A alma da viga, estuda-se de acordo 
com a EN 1993-1-1. Se a angular está aparafusada à viga, também se comprova o esmagamento da 
alma da viga de acordo com a EN 1993-1-8:2005 capítulo 3.10.2. 

Ligação soldada viga-pilar pelo banzo do pilar soldada. 

Componentes particulares: 

◼ Painel de alma do pilar ao transverso: Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.1. 

◼ Alma do pilar em compressão transversal (horizontal): Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, 
capítulo 6.2.6.2. 

◼ Alma do pilar em tracção transversal (horizontal): Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, 
capítulo 6.2.6.3. 

◼ Banzo do pilar em flexão: Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.4. 

◼ Banzo e alma da Viga em compressão longitudinal: Estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, 
capítulo 6.2.6.7. 



 

Ligação de vigas enfrentadas soldadas: estudam-se as vigas 
por separado.  

Componentes particulares: 

◼ Banzo e alma da viga em compressão longitudinal: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, 
capítulo 6.2.6.7. 

◼ Chapa em compressão ou tracção longitudinal: estuda-se a chapa de ligação entre vigas, de acordo 

com a EN 1993-1-1. 

Ligação viga-pilar pelo banzo do pilar com chapa de extremo 

Componentes particulares: 

◼ Painel da alma do pilar ao transverso: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.1. 

◼ Alma do pilar em compressão transversal (horizontal): estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, 
capítulo 6.2.6.2. 

◼ Alma do pilar em tracção transversal (horizontal): estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, 
capítulo 6.2.6.3. 

◼ Banzo do pilar em flexão: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.4. 

◼ Placa de extremidade em flexão: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.5. 

◼ Banzo e alma da viga em compressão longitudinal: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, 

capítulo 6.2.6.7. 

◼ Alma da viga em tracção longitudinal: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.8. 

Ligação aparafusada de vigas enfrentadas aparafusadas 

Componentes particulares: 

◼ Placa de extremidade em flexão: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.5. 

◼ Banzo + alma da viga em compressão longitudinal: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, 
capítulo 6.2.6.7. 

◼ Alma de viga em tracção longitudinal: estuda-se de acordo com a EN 1993-1-8:2005, capítulo 6.2.6.8. 

◼ Chapa em compressão ou tracção longitudinal: estudam-se as chapas de extremos de ambas as vigas, 
de acordo com a EN 1993-1-1. 

Dissociação e agrupamento de ligações 

Caso se tenham as opções de optimização de soldadura activadas, pode suceder que durante o cálculo 
exista uma alteração da geometria da ligação devido à modificação das soldaduras. Esta situação provoca 
a dissociação automática da ligação em duas ligações diferentes. Pode suceder que no final do processo 
existam várias ligações, fruto das várias dissociações, que possam ser reagrupadas numa única ligação 
através da função Geometria>Ligações (Aço)>Reagrupar. 

Também se consegue este reagrupamento se realizarmos uma verificação de geometria, tendo 
seleccionada o campo Reagrupar ligações iguais em barras de aço, na caixa de diálogo que aparece ao 
seleccionar Geometria->Verificar. 



  

 
Por exemplo. Imaginemos que existe uma ligação atribuída a quatro locais diferentes na estrutura: 

◼ Ligação A: 

◼ Barras 3 e 4 

◼ Barras 7 e 8 

◼ Barras 11 e 15 

◼ Barras 45 e 78. 

Após realizar o cálculo, a ligação das barras 7 e 8 altera o valor de uma das soldaduras. O mesmo sucede 
com as barras 45 e 78, sendo a variação da soldadura exactamente a mesma que para as barras 7 e 8. As 
barras 11 e 15 também alteram o valor de uma das soldaduras, porém de forma diferente das ligações 
das barras 7-8 e 45-78. Como consequência, no final do cálculo teremos as seguintes ligações: 

◼ Ligação A: 

◼ Barras 3 e 4 

◼ Ligação B: 

◼ Barras 7 e 8 

◼ Ligação C: 

◼ Barras 11 e 15 

◼ Ligação D: 

◼ Barras 45 e 78 

Porém na realidade, as ligações 7 + 8 e 45 + 78 ficaram iguais geometricamente após realizado o cálculo, 
com o que, caso se reagrupem as ligações por qualquer uma das duas formas explicadas, o resultado será: 

◼ Ligação A: 

◼ Barras 3 e 4 

◼ Ligação B: 

◼ Barras 7 e 8 

◼ Barras 45 e 78 

◼ Ligação C: 



 

◼ Barras 11 e 15 

Mensagens de Erro e Advertências 

Obtém-se informação acerca dos erros produzidos em vários pontos do programa: 

◼ Na navegação pelos assistentes, ao sair de cada caixa de diálogo informa-se da existência de erros 
geométricos que se vão produzindo no desenho de uma ligação. 

◼ Ao entrar na última caixa de diálogo de cada assistente informa-se dos erros de cálculo existentes. 

◼ Na função Cálculo>Ligações (Aço)>Listagem erros. Ver capítulo Listagem de Erros em Resultados. 

◼ Seleccionando a função Cálculo>Ligações (Aço)>Gráfico erros, exibe-se na estrutura as ligações nas 
quais existem erros, desenhando-se em cor vermelha. 

Erros na geometria e desenho das ligações T-Connect.1 e 2 

As mensagens de erro, dividem-se nas seguintes categorias: 

Erros relacionados com os perfis  

◼ Erro 101.1: Banzo da viga maior que o banzo do pilar: 

Nas ligações viga-pilar pelo banzo do pilar não é permitido que o banzo da viga seja mais largo que o 

banzo do pilar. Será necessário modificar o perfil do pilar por outro com uma largura maior ou então 
substituir o perfil da viga por outro com largura de banzo menor. 

◼ Erro 101.2: Corte excessivo no banzo da viga: 

Nas ligações em que se permite o corte dos banzos da viga, o corte não pode exceder o tamanho do 
banzo. A solução passa pela diminuição da magnitude do corte. 

◼ Erro 101.3: Este ficheiro de secções carece de alguns dados novos, como os raios de concordância ou 
se a secção é laminada ou soldada. Estes dados são importantes para a comprovação de ligações de 

barras de aço, pelo que é recomendável que sejam introduzidos pelo utilizador. 

O erro produz-se quando se utilizam perfis que carecem dos dados mencionados na mensagem. É 
informativo, porém recomenda-se a introdução dos dados solicitados, uma vez que de outra forma não 
se poderiam levar a cabo, de uma forma precisa, as comprovações da ligação. 

Erros relacionados com os rigidificadores horizontais 

◼ Erro 102.1: Sobrepõem-se os superiores e inferiores: 

A espessura dos rigidificadores superiores e inferiores é tão grandes que se sobrepõem. A solução é 
diminuir a espessura de algum ou dos dois rigidificadores.  

◼ Erro 102.2: Existem rigidificadores fora do pilar: 

O tipo de colocação que escolheu para os rigidificadores é tal que saem do pilar. Experimentar a alterar 
a colocação de rigidificadores no prolongamento dos banzos da viga. Caso não se consiga nada, o 
rigidificador que sobressai do pilar deverá ser eliminado. 

◼ Erro 102.3: Os rigidificadores horizontais cruzam-se: 

O rigidificador superior e o inferior cruzam-se. Experimentar a modificar a colocação desses 
rigidificadores desmarcando o campo No prolongamento dos banzos. 



  

Erros relacionados com as cartelas (esquadros) 

◼ Erro 103.1: A altura da superior excede a chapa de extremo 

Nas ligações com chapa de extremo não se permite que uma cartela (esquadro) exceda os limites da 
mencionada chapa, pelo que será necessário diminuir a altura da cartela (esquadro) ou então aumentar 
a altura da chapa de extremo. 

◼ Erro 103.2: A altura da inferior excede a chapa de extremo 

É de aplicação o mencionado no erro anterior. 

◼ Erro 103.3: Banzo da cartela superior interfere com parafusos 

Os parafusos não devem interferir com o banzo das cartelas (esquadros). Deve-se variar a altura da 
cartela (esquadro) e/ou variar a distância entre parafusos. 

◼ Erro 103.4: Banzo da cartela inferior interfere com parafusos 

É de aplicação o mencionado no erro anterior. 

Erros relacionados com as chapas de reforço da alma 

◼ Erro 104.1: Largura maior que a da alma do pilar 

Não se permite esta circunstância. Deve-se variar a largura da placa ou seleccionar um perfil para o 
pilar que permita a largura que se pretende. 

Erros relacionados com as chapas de respaldo 

◼ Erro 105.1: A superior supera em largura a permitida pelo pilar 

As chapas de respaldo foram colocadas de forma que a largura é maior que metade da largura do perfil 
do pilar menos a espessura da alma e menos duas vezes a espessura do raio de concordância banzo-
alma do pilar. É necessário diminuir-se a largura da chapa ou alterar o perfil do pilar. 

◼ Erro 105.2: A inferior supera em largura a permitida pelo pilar 

É de aplicação o mencionado no erro anterior. 

◼ Erro 105.3: Sobrepõem-se as superiores e as inferiores 

A altura seleccionada para as chapas de respaldo provoca a sobreposição das chapas superiores e 
inferiores. É necessário baixar a altura de alguma das chapas. 

◼ Erro 105.4: A superior sai do contorno da chapa de extremo 

A altura é excessiva. É necessário diminuir a altura da chapa de respaldo ou aumentar a da chapa de 
extremo. 

◼ Erro 105.5: A inferior sai do contorno da chapa de extremo 

É de aplicação o mencionado no erro anterior. 

◼ Erro 105.6: A superior não abarca os parafusos 

Existem parafusos cobertos parcialmente pela chapa de respaldo. Aumente a largura da chapa. 

◼ Erro 105.7: A inferior não abarca os parafusos 

É de aplicação o mencionado no erro anterior. 

Erros relacionados com as chapas de extremo 

◼ Erro 106.1: Largura excessiva 



 

Nas ligações viga-pilar, não se permite que a chapa de extremo seja mais larga que o banzo do pilar. 
Diminuir a largura da chapa ou colocar um perfil superior no pilar. 

◼ Erro 106.2: Perímetro não inscreve a viga 

A chapa de extremo deve abarcar a totalidade do perfil da viga para que se considere válida. Caso o 
contorno do perfil da viga seja cortado pelo contorno da chapa de extremo aparece este erro. Altere a 
altura e/ou a largura da chapa de extremo. 

◼ Erro 106.3: Parafusos sobre o banzo superior saem da chapa 

Não podem existir parafusos fora da chapa de extremo. Diminuir o número de filas de parafusos, a 

separação entre parafusos ou aumentar as dimensões da chapa. 

◼ Erro 106.4: Parafusos debaixo do banzo superior alcançam banzo inferior 

As filas de parafusos colocadas abaixo do banzo superior da viga chegam a tocar o banzo inferior da 
viga. Diminuir o número de filas de parafusos ou variar a distância entre eles. 

◼ Erro 106.5: Parafusos entre banzos sobrepõem-se 

Existe sobreposição das filas de parafusos debaixo do banzo superior com as filas que existem sobre o 
banzo inferior. Diminuir o número de filas de parafusos, a separação entre filas de parafusos ou as 
distâncias da primeira fila de parafusos debaixo do banzo superior ou sobre o banzo inferior. 

◼ Erro 106.6: Parafusos sobre o banzo inferior alcançam o banzo superior 

As filas de parafusos colocadas sobre o banzo inferior da viga chegam a tocar no banzo superior da 
viga. Diminua o número de filas de parafusos ou varie a distância entre eles. 

◼ Erro 106.7: Parafusos debaixo do banzo inferior saem da chapa 

Os parafusos debaixo do banzo inferior têm de estar dentro da chapa de extremo. Diminuir o número 

das filas de parafusos, aumentar a altura da chapa de extremo ou diminua a distância ente parafusos. 

◼ Erro 106.8: Os parafusos saem pelas laterais da chapa 

Em qualquer caso os parafusos têm de estar dentro da chapa de extremo. Variar a distância ao eixo 
de simetria da viga. 

◼ Erro 106.9: Os furos para os parafusos não são de medida adequada 

O diâmetro dos furos dos parafusos não serve, por excesso ou por defeito, para o diâmetro de parafusos 
utilizados. Mudar de parafusos ou modificar o diâmetro dos furos. 

◼ Erro 106.10: As cabeças dos parafusos sobrepõem-se 

A solução deste problema é separar mais os parafusos ou utilizar outro modelo. 

Erros relacionados com as cartelas (esquadros) 

◼ Erro 107.1: O banzo da cartela superior supera o pilar 

Quando não existe pilar superior costuma suceder que colocar uma cartela superior é inviável. 
Considere outra solução para a ligação, a não ser que a cartela a colocar possa ser suficientemente 
pequena em altura. 

◼ Erro 107.2: Cartela fora da chapa de ligação 

As cartelas (esquadros) têm de estar contidas dentro da chapa de ligação. Diminuir a altura da cartela 
ou então aumentar a altura da chapa de ligação. 

Erros relacionados com as angulares  

◼ Erro 108.1: O comprimento angular é excessivo 



  

O comprimento do perfil da angular solicitada excede os limites previstos. Este erro produz-se pelo 
facto de ser maior que a altura da alma da viga. A solução é diminuir esse comprimento. 

◼ Erro 108.2: A dimensão da angular excede a alma do pilar 

Este erro surge em ligações viga-pilar pela alma do pilar quando a parte da angular que se coloca na 
alma do pilar chocar com o banzo do pilar. Altere o perfil da angular para outro inferior. 

◼ Erro 108.3: A angular e o banzo da viga sobrepõem-se 

Nas ligações viga-pilar se o ângulo formado por estes é distinto de 90º, a angular pode chocar com 
algum dos banzos da viga. Altere o perfil da angular por outro inferior. 

◼ Erro 108.4: A angular não alcança a viga 

Este erro surge quando o espaço entre o pilar e a viga é demasiado grande e a angular não é capaz 
de chegar a acoplar-se na viga. Duas soluções: diminuir o espaço entre a viga e pilar ou então modificar 
o perfil da angular por outro superior. 

◼ Erro 108.5: Angular com parafusos fora da viga 

Os parafusos não são capazes de encaixar na viga. Mover os parafusos mais para a viga ou diminuir o 
espaço entre viga e pilar. 

◼ Erro 108.6: Diâmetro de parafusos maior que o dos furos 

Os parafusos não cabem nos furos. Aumentar o tamanho dos furos ou então diminuir o diâmetro dos 
parafusos. 

◼ Erro 108.7: Parafusos colocados fora dos limites 

Os parafusos saem da angular. Alterar as distâncias entre parafusos, número de filas e colunas de 
parafusos, distância entre eles… 

◼ Erro 108.8: As cabeças dos parafusos sobrepõem-se 

Existe pouco espaço entre parafusos. Aumente as distâncias entre eles. Também pode diminuir o seu 
diâmetro. 

◼ Erro 108.9: As cabeças dos parafusos chocam com a esquina 

Existe pouca distância do vértice da angular à primeira coluna de parafusos, tanto na viga como no 
pilar. Aumente essa distância. 

Erros na geometria de ligações de perfis ocos T-Connect 3 e 4 

◼ Erro 101.5: Relação de diâmetros barra 1 - cordão não válido 

◼ Erro 101.6: Relação diâmetro-espessura do cordão não válida 

◼ Erro 101.7: Relação diâmetro-espessura da barra 1 não válida 

◼ Erro 101.8: Relação de larguras barra 1 - cordão não válida 

◼ Erro 101.9: Relação de dimensões do cordão não válida 

◼ Erro 101.10: Relação de dimensões da barra 1 não válida 

◼ Erro 101.11: Relação de dimensão-espessura do cordão não válida 

◼ Erro 101.12: Ângulo barra - cordão menor de 30º 

◼ Erro 101.13: Relação diâmetro-espessura da barra 2 não válida 

◼ Erro 101.14: Sobreposição incorrecta 

◼ Erro 101.15: Espaçamento incorrecto 

◼ Erro 101.16: Relação de dimensões da barra 2 não válida 

◼ Erro 101.17: Relação de larguras barra 2 - cordão não válida 

◼ Erro 101.18: Relação de larguras de barras de reforço superior a 75% 



 

◼ Erro 101.19: Ângulo entre barras de reforço menor de 30º 

◼ Erro 101.20: Relação diâmetro-espessura da barra 3 não válida 

◼ Erro 101.21: Relação de larguras barra 3 - cordão não válida 

◼ Erro 101.22: Há alguma barra de espessura menor de 2.5 mm 

◼ Erro 101.23: Há alguma barra de espessura maior de 25 mm 

◼ Erro 101.24: Esmagamento - O diâmetro mínimo tem de ser superior a 1/3 do diâmetro nominal 

◼ Erro 101.25: Esmagamento - Diâmetros não consistentes com o perfil. 

◼ Erro 101.26: A largura/altura/diâmetro das barras de reforço é excessivo 

 

◼ Erro 202.11: As barras de reforço são de classe 3 ou 4 em flexão simples 

◼ Erro 202.12: A relação diâmetro / espessura do cordão deve estar entre 10 e 50 

◼ Erro 202.13: A relação diâmetro / espessura do cordão deve estar entre 10 e 40 

◼ Erro 202.14: A relação diâmetro de barra / diâmetro cordão deve estar entre 0,2 e 1 

◼ Erro 202.15: A relação diâmetro / espessura das barras deve estar entre 10 e 50 

◼ Erro 202.16: A classe do cordão deve ser 1 ou 2 

◼ Erro 202.17: A classe das barras de reforço deve ser 1 ou 2 

◼ Erro 202.18: O recobrimento das barras não deve ser menor que 25% 

◼ Erro 202.19: O espaçamento entre 2 barras deve ser maior 

◼ Erro 202.20: A relação largura das barras / largura do cordão deve ser maior 

◼ Erro 202.21: A relação altura / largura do cordão e as barras deve estar entre 2 e 50 

◼ Erro 202.22: O espaçamento entre 2 barras deve ser menor 

◼ Erro 202.23: A relação (largura ou altura) / espessura do cordão deve ser inferior que 35 

◼ Erro 202.24: A relação (largura ou altura) / espessura das barras deve ser inferior que 35 

◼ Erro 202.25: A classe das barras de reforço deve ser 1 

◼ Erro 202.26: A relação largura barra que recobre/largura de barra recoberta deve ser maior que ¾ 

 

◼ Barra 1 de reforço: tipo de soldadura não adequado 

◼ Barra 2 de reforço: tipo de soldadura não adequado 

◼ Reforço - Cordão (comp.): tipo de soldadura não adequado 

◼ Reforço - Cordão (transv.): tipo de soldadura não adequado 

 

Erros no cálculo das ligações T-Connect.1 e 2 

Estes erros dividem nas seguintes categorias: 

Erros relacionados com os esforços 

◼ Erro 201.1: Não existem esforços últimos com os quais calcular 

Não existem combinações de estado limite último para as quais realizar comprovações. No caso dos 
esforços serem explícitos, recordar que é necessário marcar o campo ELU na caixa de combinações 
para que tenham essa consideração. 

◼ Erro 201.2: Transverso Fz da viga excessivo para o modelo de cálculo 

◼ Erro 201.3: Torsor Mx da viga excessivo para o modelo de cálculo 



  

◼ Erro 201.4: Flector My da viga excessivo para o modelo de cálculo 

Para estes três erros deve-se ter em conta que as comprovações realizam-se tendo unicamente em 
conta esforços no plano da ligação. Ainda assim, considera-se que se podem realizar as comprovações, 
se os esforços que não estão no plano de ligação são pequenos. 

◼ Erro 201.5: Impossível repartir os esforços entre os componentes da ligação 

Não se pode encontrar uma situação de equilíbrio entre esforços actuantes e resistentes. Redimensione 
a ligação ou comprove a validade da ligação para estes esforços. 

◼ Erro 201.6: Não existem esforços de serviço com os quais calcular 

Não existem esforços de serviço. Se os esforços são explícitos recordar que é necessário desmarcar o 
campo ELU para que a combinação seja de estado limite de serviço. 

Erros relacionados com as dimensões 

◼ Erro 202.1: Esbelteza da alma do pilar excessiva 

Aconselha-se a mudar de perfil para o pilar, para que se consiga diminuir a esbelteza. 

◼ Erro 202.2: Largura da chapa de alma do pilar insuficiente 

◼ Erro 202.3: Espessura da chapa de alma do pilar insuficiente 

◼ Erro 202.4: Altura da chapa de alma do pilar insuficiente 

A comprovação do painel da alma do pilar ao transverso falha. Para ver as dimensões adequadas 
consultar a citada comprovação no capítulo Método dos componentes. 

◼ Erro 202.5: É necessário rigidificar o banzo do pilar 

Aconselha-se a colocação de rigidificadores. 

◼ Erro 202.6: Existe mais de uma fila de parafusos traccionados acima da viga 

◼ Erro 202.7: Existe mais de uma fila de parafusos traccionados abaixo da viga 

A norma EN 1993-1-8:2005 não permite que exista mais de uma fila acima /abaixo do banzo superior 
/ inferior da viga se os parafusos estiverem traccionados. 

◼ Erro 202.8: Largura da chapa de respaldo incorrecta 

◼ Erro 202.9: Altura da chapa de respaldo insuficiente 

Para que as dimensões das chapas de respaldo sejam correctas é necessário ter em atenção o exposto 
no ponto 6.2.4.3 da EN 1993-1-8:2005. A sua altura, bbp, cobrirá desde o extremo do banzo até não 
mais de 3 mm antes do raio de concordância ou soldadura da alma. 

A sua altura hbp, será: 

hbp  Leff,1 

hbp  altura a eixos coberta pelos parafusos traccionados + 2·ebp; com ebp  2·d, sendo: 

Leff,1: comprimento eficaz para o modo 1 de falência. 

ebp: distância do eixo dos parafusos exteriores ao bordo da chapa de respaldo. 

d: distância do bordo do banzo do pilar ao princípio do raio de concordância banzo-alma.  

Erros de resistência 

◼ Erro 203.1: Resistência ao transverso da alma do pilar insuficiente 

◼ Erro 203.2: Resistência à compressão transversal da alma do pilar insuficiente 

◼ Erro 203.3: Resistência à tracção transversal da alma do pilar insuficiente 

Estes três erros podem solucionar-se colocando chapas de reforço de alma ou rigidificadores no pilar. 



 

◼ Erro 203.4: Resistência à flexão do banzo do pilar insuficiente 

Não se cumpre a comprovação correspondente. Pode solucionar-se instalando rigidificadores na 
ligação. 

◼ Erro 203.5: Resistência à flexão da chapa de extremo da viga insuficiente 

A solução é aumentar espessura ou alterar a disposição dos parafusos na chapa. 

◼ Erro 203.6: Resistência à compressão do banzo + alma da viga insuficiente 

Tentar colocar cartelas para melhorar o comportamento. 

◼ Erro 203.7: Resistência à tracção da alma da viga insuficiente 

Para este caso aconselha-se a mudar de perfil ou a colocar cartelas (esquadros). 

◼ Erro 203.8: Resistência à tracção do parafuso insuficiente 

◼ Erro 203.9: Resistência ao transverso do parafuso insuficiente 

Alterar o diâmetro do parafuso ou modificar o tipo por um de maior resistência. 

◼ Erro 203.10: Resistência à plastificação do parafuso insuficiente 

Mudar de parafuso ou aumentar a espessura das chapas pode melhorar esta resistência. 

◼ Erro 203.11: Resistência à flexão da ligação insuficiente 

◼ Erro 203.12: Resistência ao transverso da ligação insuficiente 

◼ Erro 203.13: Resistência ao deslizamento da ligação insuficiente 

◼ Erro 203.14: Resistência ao deslizamento em serviço da ligação insuficiente 

As únicas soluções nestes casos são redimensionar a ligação por completo ou reconsiderar se o tipo de 
ligação que estamos a utilizar é a mais adequada para os esforços existentes. 

◼ Erro 203.15: Resistência de alguma soldadura insuficiente 

A solução é o aumento da espessura da garganta ou alteração do tipo de soldadura. 

◼ Erro 203.16: Resistência à flexão da alma do pilar insuficiente 

Articule a viga no pilar ou reconsidere se o tipo de ligação que está a utilizar é a mais adequada. 

◼ Erro 203.17: Resistência à flexão das angulares insuficiente 

◼ Erro 203.18: Resistência ao axial das angulares insuficiente 

Alterar o perfil da angular para um superior. 

◼ Erro 203.19: Resistência ao axial da chapa de extremo da viga insuficiente 

Aumente a espessura da chapa ou experimente a colocação de cartelas (esquadros) se o procedimento 
anterior não tiver dado resultado. 

Erros relacionados com as distâncias entre parafusos 

Para solucionar os erros que aqui se enumeram, há que cumprir os requisitos de distâncias que se citam 
na tabela 3.3 da EN 1993-1-8:2005: 

 Mínima 

Máxima 

Aços segundo EN 10025 
(salvo EN 10025-5) 

Ambiente 
agressivo 

Ambiente 
protegido 

E1 (distância ao extremo) 1,2·d0 4·t + 40 mm  

E2 (distância ao bordo) 1,2·d0 4·t + 40 mm  

p1  2,2·d0 mín (14·t; 200 mm) mín (14·t; 200 mm) 



  

 Mínima 

Máxima 

Aços segundo EN 10025 
(salvo EN 10025-5) 

Ambiente 
agressivo 

Ambiente 
protegido 

p1,0   mín (14·t; 200 mm)  

p1,i   mín (28·t; 400 mm)  

p2 2,4·d0 mín (14·t; 200 mm) mín (14·t; 200 mm) 

 
◼ Erro 204.1: Distância do parafuso à alma do pilar insuficiente 

◼ Erro 204.2: Distância do parafuso ao bordo do banzo do pilar insuficiente 

◼ Erro 204.3: Distância do parafuso ao bordo superior do pilar insuficiente 

◼ Erro 204.4: Distância do parafuso ao rigidificador do pilar insuficiente 

◼ Erro 204.5: Distância entre filas de parafusos insuficiente (chapa comprimida) 

◼ Erro 204.6: Distância entre parafusos da mesma fila insuficiente 

◼ Erro 204.7: Distância do parafuso ao bordo superior do pilar excessiva 

◼ Erro 204.8: Distância entre filas de parafusos excessiva (chapa comprimida) 

◼ Erro 204.9: Distância entre parafusos da mesma fila excessiva 

◼ Erro 204.10: Distância do parafuso ao bordo do banzo do pilar excessiva 

◼ Erro 204.11: Distância do parafuso à alma da viga insuficiente 

◼ Erro 204.12: Distância do parafuso ao bordo lateral da chapa de extremo insuficiente 

◼ Erro 204.13: Distância do parafuso do bordo horizontal da chapa de extremo insuficiente 

◼ Erro 204.14: Distância do parafuso ao banzo da viga (ou cartela) insuficiente 

◼ Erro 204.15: Distância do parafuso ao bordo horizontal da chapa de extremo excessiva 

◼ Erro 204.16: Distância do parafuso ao bordo lateral da chapa de extremo excessiva 

◼ Erro 204.17: Distância do parafuso ao banzo do pilar insuficiente 

◼ Erro 204.18: Distância do parafuso à 'perna' oposta da angular insuficiente 

◼ Erro 204.19: Distância do parafuso ao bordo lateral da angular insuficiente 

◼ Erro 204.20: Distância do parafuso ao bordo longitudinal da angular insuficiente 

◼ Erro 204.21: Distância do parafuso ao bordo lateral da angular excessiva 

Erros em cálculo de ligações de perfis ocos T-Connect.3 e 4 

◼ Erro 205.1: Limite elástico do aço maior do que permitido 

Fy inferior que 460 MPa 

◼ Erro 205.2: Produz-se plastificação da face do cordão 

◼ Erro 205.3: Produz-se o esgotamento ou instabilidade da lateral do cordão 

◼ Erro 205.4: Produz-se o esgotamento do cordão por transverso 

◼ Erro 205.5: Produz-se a rotura do cordão por punçoamento 

◼ Erro 205.6: Produz-se a rotura das barras de reforço por perda de secção eficaz 

◼ Erro 205.7: Produz-se o esgotamento por encurvadura local do cordão ou das barras de reforço 

◼ Erro 205.8: Não se cumprem os limites de validade da tabela 7.1 de EN 1993-1-8:2005 

◼ Erro 205.9: Não se cumprem os limites de validade da tabela 7.8 de EN 1993-1-8:2005 

 



 

Resultados 

Saída de desenhos de pormenorização das ligações 

 pormenoriza, quer funcionando integrado dentro do como trabalhando de forma 

independente, os modelos das ligações com a sua informação gráfica. No menu Resultados>Aço acede-
se às opções gerais da saída de desenhos, com três separadores: Geral, Ligações (Aço) e Placas de 

ancoragem. 

 

Opções: Separador Geral 

O separador Geral permite-nos seleccionar o periférico, formato de saída, aspecto…  

Periférico Permite definir o periférico onde se obterão os resultados: 

Ecrã Os desenhos obtêm-se para o ecrã. 

Impressora O periférico de saída pré-definido no Painel do Controlo do Windows utilizar-se-
á para as saídas de planos. 

DXF-R10/DXF/DWG A saída de desenhos enviar-se-á para um ficheiro em formato DXF ou DWG 
próprio do AutoCad®. Caso se pretenda um DXF da revisão 10 do AutoCad® 
marcar o campo DXF-R10. Para posteriores revisões do AutoCad® (11, 13, 14, 
2000, 2004 e 2007), permitem-se os formatos DXF e DWG. Para seleccionar os 
mencionados formatos, marcar o campo DXF ou DWG e seleccionar a revisão 
pretendida. O programa pergunta pelo nome dado ao ficheiro que se irá criar 
na pasta do programa ou na pasta de ficheiros DXF/DWG especificada. 

Personalizar 'layers'… Permite editar os nomes dos 'layers' e as cores, a fim de que o utilizador possa 
personalizar os mesmos. 

Aspecto Nesta opção define-se a escala na qual se quer obter os gráficos de resultados. 
Existem basicamente duas opções: 

Autocentrado O programa calcula automaticamente a escala necessária para que o 
documento gráfico fique contido nas dimensões da folha de papel. 



  

À escala  O programa obtém o gráfico na escala definida pelo utilizador. Se na escala 
fixada não é possível representar o desenho nos limites do papel, o programa 
assinalará essa situação, devendo rever-se as seguintes opções: 

• Modificar a escala a fim de que seja mais pequena. 

• Modificar a altura dos textos, uma vez que esta influi no tamanho dos 
gráficos. 

Esquadria (mm) Esta opção desenha uma esquadria em redor de todo o gráfico, com a escala 
gráfica do desenho que se obtém. 

Cabeçalho Esta opção permite desenhar um cabeçalho na parte superior da folha com o 
tipo de gráfico e os nomes e descrições do projecto e da estrutura. 

Papel  Esta opção permite desenhar no ecrã, um rectângulo ponteado a cores, que 
representa o bordo da folha actualmente seleccionada. Desta forma pode-se 
comprovar como ficará o que se pretende imprimir comparativamente com o 
tamanho da folha seleccionada. 

Altura de textos (cm)  Esta opção permite definir a altura dos textos que aparecem nos desenhos. O 
seu valor introduz-se em unidades reais, em centímetros. Esta opção é 
independente da opção Altura de textos utilizada para os demais gráficos da 
estrutura e contida na caixa Ajudas>Escalas Gráficos. 

Aspecto de textos Esta opção permite definir o aspecto dos textos, ou seja, a relação entre a sua 
altura e a sua largura. Da mesma forma que na opção anterior, é independente 
do conteúdo do menu Ajudas> Escalas Gráficas… 

Opções: Separador Ligações (Aço) 

No separador Ligações (Aço) selecciona-se se pretende obter cada desenho de forma individual ou 
agrupado em quadros. Ao seleccionar esta última opção especificam-se as colunas que irão criar nesse 
mesmo quadro. 

 

 

Quando se selecciona a opção Desenhar as pormenorizações das ligações agrupadas em quadro, só se 
representam no quadro os modelos que têm a sua geometria correcta. 



 

Opções: Separador “Placas Ancoragem” 

As opções referentes às placas de ancoragem estão agrupadas num separador desta caixa de diálogo. Os 
utilizadores que disponham do  em configuração independente não podem calcular placas de 

ancoragem, porém no caso de possuírem estruturas calculadas com  poderão utilizar esta caixa de 

opções para visualizar os resultados das placas de ancoragem. 

 

 

 

Ordenar Permite seleccionar uma ordenação por nome ou por número no 
quadro de placas de ancoragem. Marcando o campo Ordem inversa 
seleccionamos o sentido da ordenação. 

Modo As opções aqui definidas afectam o agrupamento dos resultados das 
placas. 

Completo Visualizam-se todas as placas de ancoragem com o seu 
correspondente desenho. Activa-se o campo Nº de colunas das placas 
para introduzir o número de colunas pretendido na saída de resultados. 

Homogeneizado por tipos Visualizam todas as placas de ancoragem e faz-se referência aos 
diferentes tipos de placas existentes. Com esta referência, pode-se 
encontrar mais abaixo o desenho do referido tipo. Activa-se, aparte do 

Nº de colunas de placas com o mesmo objectivo do capítulo anterior, 
o campo Nº de colunas de tipos, para introduzir o número de colunas 
de desenhos de tipos de placas que pretendemos visualizar. 

Factor de escala para varões Permite desenhar os varões a outra escala para uma melhor 
visualização. 

Unidades cotas Cotas em metros ou centímetros. 

Caractere planos Podemos seleccionar a nomenclatura dos varões como r ou .  

No submenu Resultados>Aço>Ligações encontram-se as seguintes funções: Seleccionar, Desenhar 

pormenorização, Ver pormenorização e Apagar marca de erro: 



  

 

◼ Seleccionar: permite agregar ou eliminar as ligações cujos desenhos serão visualizados. Representam-
se em cinza as ligações que não estão calculadas ou que apresentam erros no seu cálculo. A caixa de 
diálogo é a seguinte: 

 

◼ Desenhar pormenorização: Mostra uma lista dos desenhos seleccionados consoante a forma de 
visualização seleccionada (um a um ou por grupos): 



 

 
Quando se tem seleccionada a opção Desenhar as pormenorizações da ligação de forma individual, a 
visualização realiza-se plano a plano, e é possível deslocar-se pela lista de planos através dos comandos 
Plano seguinte e Plano anterior, no menu Resultados>Aço. 

Para que o plano de um modelo de ligação se represente dever-se-ão cumprir as seguintes condições: 

◼ É necessário que as ligações sejam viáveis (ver capítulo Condições que devem cumprir os perfis), a sua 
geometria seja correcta e estejam calculadas. 

◼ O modelo da ligação deverá estar atribuído a algum nó ou ter alguma atribuição explícita. 

◼ Não se consideram as atribuições realizadas a nós em que não são viáveis. 

No desenho de cada modelo de ligação aparece a lista das barras às quais se atribuiu esse modelo (só 
ligações viáveis) e se a ligação não cumpre aparecerá entre parênteses o texto NÃO CUMPRE. 

◼ Ver pormenor: sempre que se tenha seleccionado a opção Desenhar os pormenores da ligação de 

forma individual, com a função Ver pormenor selecciona-se uma determinada ligação dentro da 
estrutura e exibe-se a sua pormenorização. Se a ligação que se selecciona não está na lista de ligações 
a desenhar o programa avisará para esta situação. Para seleccionar uma ligação será necessário clicar 
sobre o nó, e no caso de existirem várias ligações atribuídas e essa mesmo nó, será necessário clicar 
também na barra que configura a ligação para ficar totalmente definido o plano que se pretende 
visualizar.  

◼ Remover a marca de erro: em cada desenho que se representa faz-se referência se a ligação cumpre 
com os requerimentos exigidos ou não. No caso de não cumprir, seleccionando esta opção elimina-se 
a marca de erro. Se o modo de visualização seleccionado é o agrupamento em quadro, haverá que 
marcar de qual das ligações se quer remover a marca de erro. 



  

Desenhos: critério de representação das soldaduras 

Quando nos desenhos se descreve uma soldadura utiliza-se o seguinte convénio: 

 
Os tipos de soldadura que se contemplam no  são: 

◼ Soldadura em ângulo: fica definida pela espessura da garganta e um comprimento. O seu símbolo e 

orientação é : 

 

 
◼ Soldadura de penetração completa: fica definida pelo comprimento do cordão de soldadura. O seu 

símbolo é: 

 

◼ Soldadura variável: fica definida na parte de soldadura em ângulo por uma espessura de garganta.  

 

 

Caso não apareça o símbolo da soldadura em obra, significa que a soldadura realiza-se em oficina. No caso 
da soldadura em ângulo,  exige que a espessura da garganta mínima seja de 3mm. 



 

A composição de folhas é uma função do , e portanto só está disponível para utilizadores que 

disponham das funções do dentro do , com uma nova opção denominada Ligações 

entre barras de aço na composição automática. O funcionamento da composição de folhas é como com o 
resto dos elementos do . 

Identificação das ligações nos desenhos 

É possível representar nos desenhos de cada plano da estrutura a identificação das ligações utilizadas em 

cada nó. 

 

O código representado relaciona-se com o modelo de ligação atribuída a cada nó incluído na função 
Geometria>Ligações (Aço)>Atribuir/Modificar… 



  

 

Por exemplo, o código PREDEF03 é uma ligação do tipo Ligação viga-pilar pelo banzo com chapa de 

extremo, incluída na caixa Ligações definidas na estrutura. Este modelo de ligação é o utilizado nos pilares 

1 a 10, conforme se mostra na lista inferior desta caixa. 

Relatório de cálculo e cálculo 

 gera um relatório em formato PDF, da Adobe Acrobat©, que inclui os dados d resultados de 

todas as ligações de uma estrutura.  

Opções de apresentação 

Existe uma caixa de opções no qual se podem seleccionar os estilos de cada uma das partes do relatório, 
o qual se acede através da função do menu Resultados>Relatórios>Opções. 



 

 

Em cada relatório incluem-se textos, tabelas e gráficos. Na coluna Posição identificam-se os diferentes 
tipos de textos incluídos num relatório: Cabeçalho, Cabeçalho de tabelas, Normal, Número de página, 
Tabelas, Título 1, Título 2, Título 3, Título 4 e Título 5. 

As colunas Nome, Estilo, Sublinhado, Tamanho e Cor permitem definir as características e propriedades 

de cada um dos textos. 

Através do botão Modificar acede-se à modificação as características de cada estilo: 

 

As opções nos grupos Margens (mm) permitem fixar as margens Superior, Inferior, esquerda e Direita da 
folha de papel. 

A opção Cabeçalho permite incluir o nome do projecto e da estrutura em cada folha do relatório. 



  

Informação a incluir 

Uma vez seleccionados os estilos a utilizar nos relatórios, acede-se à função Resultados>Relatórios> 

Ligações. 

 

Nesta caixa de diálogo selecciona-se as ligações a incluir no relatório, podendo seleccionar todas activando 
no campo colocado para esse efeito no cabeçalho da lista de ligações. Pode obter-se um relatório 
independente de cada ligação, ou um relatório agrupado de todas ou algumas ligações. No capítulo 
Composição do relatório, selecciona-se a informação a incluir no relatório: 

◼ Materiais e opções de cálculo. 

◼ Relação de ligações: inclui-se no relatório uma tabela na qual se enumeram as ligações seleccionadas, 
fazendo referência aos nós nas que estão colocadas e as barras que participam, além de indicar se 
essa ligação cumpre ou não. As ligações agrupam-se por tipos. 

◼ Descrição geométrica: enumeram-se as ligações da estrutura, mencionando todas as suas 
características geométricas. 

◼ Resultados: para cada ligação exibe-se a comprovação de componentes com os valores das variáveis 
utilizadas em cada componente, bem como as combinações de esforços que participam no 
aproveitamento péssimo de cada componente. É um desdobramento da informação que aparece na 
caixa de diálogo Identificação, resultados e exportação. Caso assinale o campo Agrupar modelos por 

componentes péssimos consegue-se para uma determinada ligação, citar para cada componente o nó 
e as barras onde se produz a sua situação péssima. A informação sobre variáveis estará na base da 
tabela resultante, e mostrar-se-á combinações de esforços participantes. 

◼ Erros de comprovação: exibem-se os erros indicando o nó no qual se produziu o erro, com as barras 
participantes na ligação e a descrição do erro produzido. 

◼ Gráfico: de cada ligação, exibe um croqui cotado. É necessário que a ligação seja viável, a sua 
geometria seja correcta e esteja calculada. 

Pressionando o botão Aceitar, mostra-se um ficheiro PDF que se guarda na pasta definida como Pasta de 
trabalho nas opções do programa. Para a visualização, é necessário que esteja instalado o software Adobe 
Acrobat Reader®. A aparência desse relatório é semelhante ao apresentado nas seguintes figuras: 

 



 

 
Materiais e opções de cálculo 

 



  

Capítulo 3  

: Ligações de Andaimes 

Este módulo permite o cálculo de três tipos de ligações, habituais nos andaimes: 

◼ Acoplamentos em ângulo reto de travessas ou longarinas a rosetas inseridas nos montantes, resistentes 
à flexão, transverso e axial. 

◼ Acoplamentos giratórios de diagonais a rosetas inseridas nos montantes, resistentes apenas ao axial. 

◼ Acoplamentos em ângulo reto ou giratório através de braçadeiras ortogonais e giratórias 
respetivamente, resistentes ao deslizamento, torsão, força de separação e em braçadeiras ortogonais, 
ao momento cruciforme. 

  

 
As barras que formam a ligação devem ser tubos circulares ocos de aço ou alumínio. As travessas e 

longarinas também podem ser tubos retangulares ocos. A resistência dos diferentes tipos de ligação 
estabelece-se numa base de dados, modificável e ampliável pelo utilizador. 

Neste capítulo, utiliza-se a seguinte terminologia: 

Montante Elemento vertical do andaime. 

Travessa Elemento horizontal do andaime paralelo à dimensão mais curta do andaime. 

Longarina Elemento horizontal do andaime paralelo à dimensão maior do andaime. 

Diagonal Elemento de travamento que forma um ângulo não reto com os montantes, travessas 
e longarinas e serve de contraventamento em planos verticais ou horizontais. 



 

Roseta Elemento geralmente em forma de disco ou octógono que se insere (soldado) nos 
montantes em distâncias regulares. Dispõe de perfurações (em geral 4 ou 8) para 
sua ligação a travessas, longarinas e diagonais através espigas e cunhas. 

Braçadeira Par de braçadeiras unidas entre si para a ligação de dois tubos. Em função do ângulo 
que formem esses tubos, dividem-se em paralelas, ortogonais e giratórias. 

Base de dados de nós-tipo 

A base de dados incluída no programa fornece-se como exemplo. O utilizador pode adapta-la (modificar e 
ampliar) ao modelo concreto de andaime que deseja calcular / comprovar. 

Para aceder e modificar a base de dados de andaimes, utiliza-se a função Seções e Dados > Nós > 

Andaimes. 

 
A base de dados está organizada da seguinte forma: 

◼ Ligações através Rosetas 
o Rosetas. Ao criar uma nova roseta ou editar sua informação, aparecerá a seguinte caixa de diálogo, 

onde se define: 

Nome Descrição do elemento, que se utilizará nas saídas de resultados para 
identificação. 

Diâmetro Diâmetro do tubo estrutural do montante em que se insere a roseta. 
Espessura Espessura do tubo estrutural do montante em que se insere a roseta. 
Material Material do tubo estrutural do montante em que se insere a roseta, podendo 

ser de aço ou de alumínio. 
Limite elástico Qualidade do aço ou alumínio do tubo estrutural do montante em que se 

insere a roseta. Á sua direita há um botão que permite selecionar um dos aços 
ou ligas de alumínio definidas na normativa selecionada nesse momento. 



  

Vy,Rd Valor total do transverso resistente. Define o valor máximo da componente 
paralela ao montante do somatório de esforços transmitidos por todos às 
travessas, longarinas e diagonais ligados à roseta. 

 

 

 
o Travessas ou longarinas. Ao criar uma nova travessa ou longarina ou editar a sua informação, 

aparecerá a seguinte caixa de diálogo, em que se define: 
 



 

 
 

Nome Descrição do elemento, que se utilizará nas saídas de resultados para 
identificação. 

Forma Permite definir se a secção é circular ou retangular. 
Diâmetro Diâmetro do tubo estrutural da travessa ou longarina quando é circular. No 

caso de seções retangulares, aqui define-se sua largura. 
Espessura Espessura do tubo estrutural da travessa ou longarina quando é circular. No 

caso de seções retangulares, aqui define-se a espessura da chapa. 
Altura Altura do tubo estrutural retangular da travessa ou longarina. Apenas para o 

caso de seções retangulares. 
Espessura da alma Espessura da alma do tubo estrutural retangular da travessa ou 

longarina. 
Material Material do tubo estrutural da travessa ou longarina, podendo ser aço ou 

alumínio. 
Limite elástico Qualidade do aço ou alumínio do tubo estrutural da travessa ou longarina. Á 

sua direita há um botão que permite selecionar um dos aços ou ligas de 
alumínio definidos na normativa selecionada nesse momento. 

Parâmetros Nesta lista, podem definir-se os tipos de rosetas aos que se pode unir esta 
travessa ou longarina, juntamente com os seus parâmetros resistentes. 

Ao editar ou criar uma nova ligação travessa/longarina – roseta, aparecerá a seguinte caixa de 
diálogo, na qual pode indicar os seguintes parâmetros. 

 



  

 
 

Roseta Poderá selecionar uma das rosetas já definidas, à qual se pode acoplar esta 
travessa ou longarina. 

Mz,Rd Momento resistente da ligação, no plano formado pelo montante e a travessa 
ou longarina. 

Nx,Rd Axial resistente da ligação na travessa ou longarina, em valor absoluto 
(compressão ou tração). 

Vy,Rd Transverso resistente da ligação na travessa ou longarina, na direção do 
montante, em valor absoluto. 

Vz,Rd Transverso resistente da ligação na travessa, na direção ortogonal ao plano 
formado pelo montante e travessa, em valor absoluto. 

o Diagonais. Ao criar uma nova diagonal ou editar a sua informação, aparecerá a seguinte caixa de 
diálogo, na qual pode definir: 

 

 
 

Nome Descrição do elemento, que se utilizará nas saídas de resultados para 
identificação. 



 

Diâmetro Diâmetro do tubo estrutural da diagonal. 
Espessura Espessura do tubo estrutural da diagonal. 
Material Material do tubo estrutural da diagonal, podendo ser de aço ou alumínio. 
Limite elástico Qualidade do aço ou alumínio do tubo estrutural da diagonal. Á sua direita há 

um botão que permite selecionar um dos aços ou ligas de alumínio definidos 
na normativa selecionada nesse momento. 

Parâmetros Nesta lista, podem definir-se os tipos de rosetas aos que se pode unir esta 
diagonal, juntamente com os seus parâmetros resistentes. 

Ao editar ou criar uma nova ligação diagonal – roseta, aparecerá a seguinte caixa de diálogo, na 

qual pode indicar os seguintes parâmetros. 

 

 
 

Roseta Pode selecionar uma das rosetas já definidas, à qual se pode acoplar esta 
diagonal. 

Ângulo Indica o ângulo que forma a diagonal com a direção ortogonal ao montante, 
em valor absoluto, ao que corresponde o resto dos parâmetros da ligação. 
Um ângulo de 0º indica que a diagonal é perpendicular ao montante. Se na 
estrutura a diagonal não formar com o montante nenhum dos ângulos 
definidos na base de dados, então realiza-se uma interpolação linear entre os 
valores definidos. 

Nc,Rd Axial resistente de compressão da ligação na diagonal, em valor absoluto. 
Nt,Rd Axial resistente de tração da ligação na diagonal, em valor absoluto. 

◼ Ligações através Braçadeiras 
o Braçadeiras ortogonais. Permitem unir duas barras que formem um ângulo reto entre si. Ao criar 

uma nova braçadeira ou editar a sua informação, aparecerá a seguinte caixa de diálogo, na qual 
pode definir: 

 



  

 
 

Nome Descrição do elemento, que se utilizará nas saídas de resultados para 
identificação. 

Diâmetros Diâmetros do tubo estrutural das barras a unir. 
Fd,Rd Resistência ao deslizamento em cada barra a unir, em valor absoluto. 
MB,Rd Resistência ao momento cruciforme da ligação, em valor absoluto (ou seja, a 

resistência perante um momento que tenda a modificar o ângulo que formam 

ambas as barras). 
Mx,Rd Resistência ao momento torsor em cada barra a unir, em valor absoluto. 
Fp Resistência à força de separação da ligação, em valor absoluto (ou seja, a 

resistência a uma força perpendicular ao plano formado por ambas as barras 
que tenda a separa-las entre si). 

o Braçadeiras giratórias. Permitem unir duas barras que não formem um ângulo reto entre si. Ao criar 
uma nova braçadeira ou editar a sua informação, aparecerá a seguinte caixa de diálogo, na qual 
pode definir: 

 

 
 



 

Nome Descrição do elemento, que se utilizará nas saídas de resultados para 
identificação. 

Diâmetros Diâmetros do tubo estrutural das barras a unir. 
Fd,Rd Resistência ao deslizamento em cada barra a unir, em valor absoluto. 
Mx,Rd Resistência ao momento torsor em cada barra a unir, em valor absoluto. 
Fp Resistência à força de separação da ligação, em valor absoluto (ou seja, a 

resistência a uma força perpendicular ao plano formado por ambas as barras 
que tenda a separa-las entre si). 

Cada elemento (roseta, travessa / longarina, diagonal ou braçadeira) possui um campo de verificação que 
permite definir se podem ser utilizados ou não nos cálculos. Desta forma, por exemplo, pode forçar-se a 
utilização de uma determinada travessa (por ser o material que se disponha no momento) apesar de poder 
haver também outros tipos válidos na base de dados. 

Ao selecionar um determinado elemento (roseta, travessa / longarina, diagonal ou braçadeira), poderá 
carregar no botão Editar para modificar as suas características ou o botão Eliminar para elimina-lo da base 
de dados. Tenha em conta que se por exemplo eliminar um tipo de roseta, também se eliminarão os 
modelos de travessa/longarina e diagonal que se unem a esse tipo de roseta. 

Atribuição de nós-tipo à estrutura 

Na base aos nomes de conjunto atribuídos às barras da estrutura (que serão uns nomes reservados para 
poder distinguir os montantes, travessas/longarinas e diagonais assim como o seu tipo de ligação), sua 
secção, material (aço ou alumínio) e limite elástico do mesmo, o programa atribui automaticamente os 

nós-tipo a todos os nós da estrutura que sejam compatíveis (de acordo com o definido na base de dados). 

Os nomes reservados de conjuntos de barras serão aqueles que comecem por: 

R-MONT para os montantes verticais com rosetas 

R-TRAV para as travessas ou longarinas horizontais unidos a rosetas 

R-DIAG para as diagonais unidos a rosetas 

G-MONT para os montantes verticais com braçadeiras 

G-TRAV para as travessas ou longarinas horizontais unidos a braçadeiras 

G-DIAG para as diagonais unidas a braçadeiras 

Cálculo das ligações 

O programa calculará todos estos nós-tipo com base nos esforços existentes e a base de dados de nós-
tipo. Se existe na base de dados mais de uma configuração válida para os esforços atuais, o programa 

selecionará a que possua um grau de aproveitamento más próximo dos 100%. Se pelo contrário não existir 
nenhuma configuração válida, o programa selecionará a de menor coeficiente de aproveitamento. A função 
denomina-se Cálculo > Ligações > Calcular andaimes. Se ocorrer algum erro de comprovação, poderá 
verifica-lo na função Cálculo > Ligações > Listagem Erros Andaimes…. 

Relatório de Ligações de Andaimes 

Através da função Resultados > Relatórios > Ligações Andaimes…, poderá solicitar um relatório do cálculo 
destas ligações com as seguintes características: 

 



  

 
 

◼ Como o resto de Relatórios do programa, pode obter-se em formato PDF ou em formato docx 
(compatível com MS Word 2007). 

◼ Ao solicitar o relatório, podem definir-se os seguintes capítulos: 
o Relatório de todas as ligações. A ordem pela qual aparecem as distintas ligações pode selecionar-

se: pelo número do nó, pela sua posição no espaço ou pelo grau de aproveitamento (grau de 
cumprimento das comprovações de um nó) ou por tipo (rosetas primeiro, braçadeiras depois). 
Também se pode indicar que apareçam os erros de comprovação de cada caso. 

o Resumido, se selecionado, para cada comprovação, apresenta o nó onde se produz o péssimo 
aproveitamento com indicação dos dados de comprovação da ligação. 

o Reações. Obtém-se uma tabela com as reações de todos os apoios dos nós da estrutura, podendo-
se selecionar a ordem pela qual se apresenta a tabela: pelo número do nó, pela sua posição ou pela 
máxima reação Fx ou Fy ou Fz ou Mx ou My ou Mz. Estas reações podem obter-se em formato 
resumido ou completo e através do botão Opções, poderá indicar o tipo de combinação de esforços 
desejado. 

 



 

 



  

 



 

 

Listagem de Secções 

A listagem de secções, em formato completo, modifica-se de forma que, nas barras da estrutura unidas 
através ligações de andaime, se indique o tipo e modelo da ligação de que se atribuiu, como se indica no 
seguinte exemplo (extrato): 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

| BARRA   USO SERIE   NOME      Hmm Bmm  Lcm   Acm2  Icm4    Wcm3  tfmm  twmm PkN E MPa 



  

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

| 407        CHSH   48.3x3.2     48 48  80 x  4,53   23,17   9,60  3,2  3,2 0,03 210000 

|                              e  2,89   11,59   4,80               

|                              z  2,89   11,59   4,80               

|          Nudo  243. Ligação através braçadeira ortogonal G01 48x48                       

| 413        CHSH   48.3x3.2     48 48  50 x  4,53   23,17   9,60  3,2  3,2 0,03 210000 

|                              e  2,89   11,59   4,80               

|                              z  2,89   11,59   4,80               

|          Nudo  243. Ligação através braçadeira ortogonal G01 48x48                       

|          Nudo  250. Montante / Roseta Aço R01                           

 

Bibliografia 

Referências bibliográficas utilizadas neste manual do  

(1) "Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-8: Design of joints". European Comitee for 
Standardization. 

(2) "Joints in Steel Construction - Simple Connections", The Steel Construction Institute and The British 
Constructional Association Ltd, 2002. 

(3) "Manual of Steel Construction. Volume II: Connections", American Institute of Steel Construction, 
Inc., 1992. 

(4) EAE. Documento 0 Instrucción Española de Aço Estrutural (2007) 

(5) "Estruturas de Aço. Ligações e Sistemas Estruturais (volume 2)", R. Argüelles Álvarez, et al. 



 

Manual de Instruções 

Editor de desenhos de estruturas 
 





Capítulo 1  

Instalação do programa 

Configuração necessária 

A configuração mínima necessária para o funcionamento do programa  é a seguinte: 

◼ Computador pessoal compatível com o processador Pentium III ou superior. 

◼ 2 Gb de memória RAM. 

◼ Unidade de CD e disco de 5 Gb livre. 

◼ O computador deve estar configurado com uma das seguintes alternativas: 

◼ Sistema operativo MS-Windows XP/2003 Server/Vista/7/8/10, 32/64 bits 

Com qualquer uma das duas últimas configurações, o programa tem um maior rendimento. 

◼ Placa gráfica SVGA 800x600, compatível com o Windows. 

◼ Rato compatível com Windows. 

◼ Impressora compatível com Windows. 

◼ Plotter compatível com o Windows. 

Processo de instalação 

O programa  pode ser instalado conjuntamente com o programa  ou através de um 

outro CD-ROM. Para realizar a instalação utiliza-se o seguinte processo: 

◼ Introduz-se o CD-ROM com o programa na drive respectiva. 

◼ Acede-se ao comando Iniciar do Windows, e selecciona-se a função Executar.... Aparecerá uma caixa 
de diálogo como a da figura, na qual se introduz o comando: D:\Tricalc\Setup.EXE (assumindo que D: 
corresponde à unidade de CD-ROM onde está o programa) ou D:\Instalar.exe 



 

 

◼ Pressiona-se o botão Ok, iniciando-se o processo de instalação. 

◼ Após a confirmação da pasta do seu computador onde pretende instalar o programa a instalação 
continuará até à sua conclusão. O programa encontra-se agora instalado no disco rígido do seu 
computador.  

 

  

Advertencia 


O programa necessita que esteja permanente colocada a chave na porta paralela 
ou na porta USB, consoante o tipo de chave fornecido. Aconselhamos o utilizador a 
proceder à realização de um seguro da chave pois o seu extravio ou furto significa 
a inutilização do programa. 

  

 

A chave de protecção deve permanecer permanentemente conectada no equipamento durante toda a 
sessão de trabalho com o programa. Não se deve colocar a referida chave em série com outros dispositivos 
similares de outros programas e com dispositivos ou periféricos como unidades de backup, scanners, data-
switcher, etc. Em todo o caso, a chave de protecção do  pode conectar-se numa segunda 

porta paralela. 

Quando se conectar um cabo de um periférico (impressora, plotter, etc.) à chave de protecção, o respectivo 
equipamento deve estar sempre na posição on line. 



Capítulo 2  

Conceitos Prévios 

Introdução 

 é um programa de desenho assistido por computador (CAD) especificamente desenvolvido 

para editar desenhos estruturais. Ainda que possa funcionar independentemente, a sua principal 
característica é a edição dos desenhos gerados pelo programa , de cálculo de estruturas. 

Ao longo deste capítulo realiza-se uma descrição geral do programa, onde se mostra a sua organização e 
o processo geral a seguir na sua utilização. Recomenda-se uma leitura detalhada para obter uma visão 
global do programa. 

Processo geral de funcionamento 

 pode-se utilizar de três modos distintos: 

◼ Em conexão com o Tricalc em tempo real. 

◼ Em conexão com o Tricalc através de ficheiros. 

◼ Como um programa de CAD independente. 

Conexão com o  em tempo real 

Se tiver instalados no mesmo equipamento os programas  e , é possível trabalhar com 

ambos simultaneamente sendo a informação enviada em tempo real. 

O processo a seguir é o seguinte: uma vez calculada uma estrutura com o , criam-se as composições 

de folhas através das funções do submenu Resultados>Composição Folhas. Quando se visualiza no ecrã 
uma composição em uma folha, a função Resultados>Composição>Editar permite 

seleccionar um dos desenhos da composição e editá-lo em . 

Quando terminar a edição do desenho em , a composição realizada no  apresentará as 

modificações realizadas. 



 

Conexão com o  através de ficheiros 

As composições de folhas ou os desenhos gerados pelo  podem-se guardar em ficheiros 

independentes para serem modificados ou imprimidos posteriormente com o , quer seja no 

mesmo equipamento ou em outro distinto. Desta forma pode existir um posto de trabalho de  para 

o cálculo da estrutura e vários postos de trabalho de  para a modificação dos desenhos gerados 

(implica a existência de várias licenças de ). 

O processo a seguir é o seguinte: uma vez calculada uma estrutura com o , criamos uma 

composição através das funções do submenu Resultados>Composição Folhas. Cada um dos desenhos que 
formam parte da composição podem-se armazenar num ficheiro independente de extensão DBU 
(desenho), podendo-se abrir posteriormente a partir do  para ser modificado ou imprimido. A 

própria composição também pode ser enviada para um ficheiro independente, de extensão PLA 
(composição de desenhos), que se pode abrir a partir do . 

Quando se tiver criado uma composição de desenhos num tamanho de folha grande, pode ser útil imprimi-
la reduzida ou visualizar a área que a impressora ou plotter seleccionada permite imprimir. Para esse efeito 
utilizam-se as opções Factor de Escala e Ver Área útil, respectivamente. 

Funcionamento independente 

Também é possível utilizar  como um programa independente de criação de desenhos de 

qualquer tipo. Para tal basta executar o  e criar um novo desenho com a função 

Ficheiro>Novo.... 

Sistema de ficheiros 

Os ficheiros que o programa  podem ser dos seguintes tipos: 

Tipos Descrição  

Desenho  Cada uma das saídas gráficas do  que fazem parte de uma composição 

constituem um desenho (um ficheiro de extensão DBU), que se compõe de 
vários elementos, tais como linhas, polígonos, textos, etc. 

Composição de Folhas  É um ficheiro que se utiliza para agrupar vários desenhos, de modo a que se 
possam visualizar e imprimir conjuntamente. Possui a extensão PLA, e pode ser 
composto por ficheiros de desenho, caixas de texto ou elementos de desenho. 

Ficheiro de símbolos  É um ficheiro no qual se armazenam diferentes desenhos esquemáticos 

(símbolos) que podem ser utilizados em vários ficheiros de desenho. A extensão 
deste tipo de ficheiro é SIM. 

Legendas  É um ficheiro que contém uma esquadria e uma legenda tipo para introduzir a 
informação relativa ao desenho, como o título, o autor, a data, etc. Possui a 
extensão CAJ. 

Funções do  para a conexão com o  

As funções do programa  que permitem trocar informação com o  encontram-se no 

submenu Resultados>Composição Folhas. As funções são as seguintes: 

◼ Resultados>Composição Folhas>Opções.... 



Permite definir várias opções relativas à composição de folhas, entre elas, o envio do para um ficheiro 
em formato PLA que poderá ser posteriormente modificado com o   

◼ ...>Editar .  

Esta função permite editar, com o programa , os desenhos contidos na composição do 

 . 

◼ ...>Importar Desenho....  

Permite inserir na composição um desenho já existente, em formato DBU, DXF ou BMP . 

◼ ...>Desactivar Edição.  

Permite recuperar de novo o desenho obtido directamente com o , perdendo-se as modificações 

que se tenham realizado através da função ...>Editar   

◼ ...>Inserir Campo  

Permite inserir na composição, um campo de desenho que será editado e criado nesse momento. 

◼ ...>Actualizar Campo 

Permite ajustar o rectângulo que delimita o desenho à sua dimensão actual  

◼ ...>Layers...  

Permite visualizar os layers de um desenho, e activá-los ou desactivá-los  

Opções de composição 

A função do programa  Resultados>Composição Folhas>Opções... permite definir o periférico de 

saída da composição de desenhos, opções de representação e o tamanho do papel a utilizar. 

Ao executar-se esta função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, na qual se incluem, entre 
outros, os seguintes elementos: 

Opções Descrição  

PLA  Permite que a composição de desenho seja armazenada em ficheiros independentes 
(de extensão PLA), que poderão ser modificados ou imprimidos com o . 

Após escolher o periférico de saída como sendo um ficheiro do tipo PLA, deverá 
solicitar a visuliazação da composição pretendida, realizando-se assim a exportação 
para um ficheiro no formato indicado. 

Factor de Escala  Permite aplicar uma escala de ampliação ou redução a um desenho que se tenha 
criado ou modificado. Para o valor 100% o desenho mantém-se inalterado. 

Ver Área Útil  Permite mostrar no ecrã um rectângulo (com cor vermelha e linha descontinua) que 
indica a área do papel a imprimir, tendo em conta as margens definidas no 
controlador da impressora, o tamanho de folha seleccionado e o tamanho de folha 
suportado pela impressora ou plotter. . 



 

 

As restantes opções dos elementos desta caixa de diálogo estão descritas no Manual de Instruções do 
programa . 

Edição de um desenho 

A função do programa  Resultados>Composição Folhas>Editar  permite editar, com o 

programa , cada um dos desenhos contidos na composição. 

Após seleccionar esta função, clica-se, com o botão esquerdo do rato no desenho a editar. Acede-se assim 
ao programa  tendo o desenho como ficheiro de trabalho. Quando se finaliza a modificação 

do desenho e se executa a função Ficheiro>Fechar, regressa-se automaticamente ao , onde 

aparecerá o desenho com as modificações efectuadas. 

Os desenhos editados deste modo visualizam-se sobre um fundo cinzento, indicando que já não se podem 
alterar directamente de acordo com os dados ou resultados do . 

Também é possível editar um desenho a partir da caixa de diálogo da função Resultados>Composição 

Folhas>Ver Composição..., seleccionando para o efeito um desenho (na parte inferior da janela 
Composição de folhas) e pressionando o botão Editar.  

 



Os desenhos já editados representam-se através de um íconee de cor cinzenta, indicando que são ficheiros 
de extensão DBU, independentes dos cálculos que se efectuem posteriormente (não são alterados de 
forma automática pelos resultados do ). 

 

Importação de um desenho 

A função do programa  Resultados>Composição Folhas>Importar Desenho... permite inserir numa 

composição um desenho em formato DBU, DWG, DXF, WMF, EMF, GIF, JPEG ou BMP. 

Ao executar esta função, aparece a caixa de diálogo de selecção de ficheiros do Windows, na qual se 
incluem os seguintes elementos: 



 

 

Ficheiros do tipo  Permite seleccionar o tipo de ficheiro de desenho a importar (DBU, DWG, DXF, 
WMF, EMF, GIF, JPEG ou BMP). 

Procurar em  Permite seleccionar a unidade de disco e/ou a pasta na qual se encontra o 
desenho. 

Na listagem de ficheiros  Permite-se seleccionar o ficheiro a importar. 

Selecciona-se o ficheiro pretendido e pressiona-se no botão Abrir. Seguidamente, aparecerão duas caixas 
de diálogo que permitem definir a escala do desenho, um nome (com um máximo de 8 caracteres) e um 

texto de descrição mais extenso. 

  

Desactivação da edição 

A função do programa  Resultados>Composição Folhas>Desactivar Edição permite gerar de novo 

o desenho que se pretenda, em função dos dados ou resultados do , perdendo-se as modificações 

que se tenham realizado. Para esse efeito utiliza-se a função ...>Editar . 

Após seleccionar a função, clica-se no desenho, o qual deixará de aparecer sobre fundo cinzento e passa 
a depender novamente dos dados ou resultados do . 

Inserção de um novo campo de desenho 

A função do programa  Resultados>Composição>Inserir Campo permite inserir na composição um 

novo campo de desenho. 

Após executar a função, definem-se os limites do campo onde se deseja inserir o novo desenho, através 
de uma janela criada com o botão direito do rato. Introduz-se a escala do desenho, um nome (com o 
máximo de 8 caracteres) e uma descrição. Acede-se assim directamente ao programa  onde 

é possível efectuar o novo desenho. Ao fechar-se o desenho, retorna-se automaticamente ao . 



Actualização do campo de um desenho 

Se, ao editar um dos desenhos, introduzir novos elementos fora dos limites que existiam previamente, a 
função Resultados>Composição Folhas>Actualizar Campo permite ajustar o rectângulo que delimita o 
desenho à sua nova dimensão. 

De igual modo, quando se elimina algum elemento do desenho que faça reduzir o campo, este também 
se ajusta. 

Gestão dos layers de um desenho 

A função do programa  Resultados>Composição Folhas>Layers... permite visualizar os layers de 

um desenho em formato DBU, DWG ou DXF. Poderá assim activar só os layers que pretender visualizar. 
Para a gestão dos layers aparece uma caixa de diálogo como a da figura. Para activar ou desactivar um 
layer selecciona-se na listagem o layer pretendido e pressiona-se no ícone correspondente 
(Activar=lâmpada acesa ou Desactivar=lâmpada apagada). 

 

Imprimir uma composição de desenhos 

Uma vez realizadas todas as modificações desejadas na composição, a sua impressão realiza-se através 
de um dos seguintes modos: 

◼ Imprimir a partir do .- O modo mais directo de imprimir uma composição é a partir do 

. Na caixa de diálogo da função Resultados>Composição Folhas>Opções... activa-se a opção 

Impressora e, em seguida, executa-se a função ...>Composição>Ver Composição.... Como o periférico 
de saída seleccionado passou a ser a impressora, o programa enviará a informação do desenho para a 
impressora em vez de enviar para o ecrã. 

◼ Imprimir a partir do .- Na caixa de diálogo do  ...>Composição Folhas>Opções... 

activa-se o periférico de saída PLA (ficheiro de composição de desenhos) e, em seguida, executa-se a 
função ...>Composição Folhas>Ver Composição.... Cria-se assim um ficheiro de extensão PLA, que 
pode ser aberto a partir do , onde se executará a função Ficheiro>Imprimir.... 

Cada um dos desenhos pode ser imprimido individualmente a partir do  através da mesma 

função Ficheiro>Imprimir.... 

Para obter mais informação respeitante a este tema, consultar o capítulo 3.- Ficheiro. 



 

Menus do  

O  possui os seguintes menus: 

Ficheiro  Engloba as funções necessárias para criar, seleccionar e imprimir os ficheiros de desenho, 
bem como para configurar as opções do programa. 

Edição Engloba as funções que permitem realizar a selecção, corte, cópia, colagem de elementos 
do desenho. Engloba igualmente as funções de undo e redo.  

Referências  Engloba as funções para a criação dos elementos de desenho.  

Operação  Engloba as funções para a modificação e eliminação dos elementos que fazem parte dos 
desenhos . 

Janela  Engloba as funções que permitem modificar a forma de visualização do desenho, definir o 
tamanho do papel a utilizar e a escala do desenho. Possui igualmente as funções que 
permitem analisar as propriedades dos elementos do desenho, etc. 

Ajuda  Engloba as funções de activação ou desactivação da janela de ajuda. Engloba igualmente a 
função que permite aceder à informação relativa ao copyright do programa e à revisão do 
mesmo. 

Ícones do  

Todas as funções dos menus têm a sua equivalência em ícones, que se podem activar através da função 
Ajudas>Personalizar ferramentas. Aqui poderá activar todas as barras de ícones existentes e, passando 
com o cursor sobre cada ícone, obter informação relativa à função do mesmo. 

  

  Opções.- Este tipo de ícone possui duas posições: desactivado (fundo cinzento) e activado 
(fundo branco). 

As barras de icones podem colocar-se em qualquer posição da janela, quer sobre a área de trabalho 
(flutuantes), quer nos bordos (ancoradas) da mesma. Para remover uma barra de ícones dos bordos da 
área de trabalho (ancorada) basta clicar 2x na saliência que esta apresenta no seu ínicio (ver figura). 



 

Também é possível colocá-las horizontalmente ou verticalmente. Para tal dimensionam-se com o rato. 

 

Operações habituais 

Neste ponto descreve-se uma série de operações que se realizam habitualmente no programa, merecendo 
assim serem descritas mais detalhadamente. 

Manuseamento do rato 

O ponteiro do rato pode adoptar distintas formas, dependendo da operação que se venha a realizar: 

◼ Ponteiro em forma de seta  - É a sua forma habitual quando não existe nenhuma operação 
seleccionada. 



 

◼ Ponteiro de selecção de tabelas  - Nas funções de modificação de tabelas, o ponteiro adopta 
a forma de seta com um rectângulo junto a ela. Este ponteiro indica que se deve seleccionar uma 
tabela . 

◼ Ponteiro em forma de cruz  - É a forma que adopta quando a função executada requer que se 
marque algum ponto do ecrã ou que se seleccione algum elemento do desenho. Quando o ponteiro 
possui forma de cruz é possível seleccionar elementos do desenho com o botão esquerdo do rato. 
Quando se desejar seleccionar vários elementos simultaneamente, é possível fazê-lo mediante uma 
janela de selecção, de modo a que todos os elementos incluídos totalmente na janela sejam 

seleccionados. Existem dois tipos de janelas de selecção: 

◼ Janela rectangular - Para criar uma janela de selecção rectangular, situa-se o ponteiro num dos 
vértices do rectângulo, pressiona-se no botão direito do rato e, sem o largar, desloca-se até ao vértice 
oposto, onde se larga o botão. 

 

◼ Janela Irregular - Quando se desejar que a janela de selecção tenha a forma de um polígono 
irregular, situa-se o ponteiro do rato num dos vértices do polígono, carrega-se na tecla Shift () e, 
simultaneamente, no botão esquerdo do rato. Repete-se o mesmo processo com todos os vértices, até 
regressar de novo ao primeiro. 

 

Cancelamento de uma função 

Durante a execução de uma função do programa, caso desejemos abandonar a sua utilização, podemos 
recorrer a um dos seguintes modos: 

◼ Pressionar a tecla . 

◼ Pressionar com o rato sobre a palavra Cancelar situada na parte direita da barra de menus 

 . 



Funções transparentes 

Enquanto se executa uma função, é possível executar outra sem ter terminado a primeira. É o que se 
designa como funções transparentes. Estas funções mantêm activa a função anterior e, quando 
concluidas, permitem ao utilizador continuar a operação anterior. 

Por exemplo, quando se desenham linhas com a função Referências>Linhas>Por 2 pontos, é possível 
executar a função ...>Círculos>Círculos Centro e raio para desenhar um círculo e, ao terminar, continuar 
a desenhar linhas. 

 

O número máximo de funções transparentes que é possível acumular são 10. A todo o momento, exibe-
se na zona direita da barra de menus a quantidade de funções acumuladas. Se não se desejam ter muitas 
funções abertas, é importante que se vá pressionando a tecla de Esc para ir terminando as funções que 
já não são necessárias. 

Selecção de elementos coincidentes 

Em qualquer função do programa, quando se tentar seleccionar um elemento e este coincida em posição 
(total ou parcial) com outro (ou outros), o ponteiro do rato toma a forma de interrogação e na zona inferior 
direita da janela de trabalho aparecem vários botões que permitem seleccionar o elemento pretendido. 

 

O seu significado é o seguinte: 

Os 4 primeiros Permitem alternar entre os elementos possíveis de serem o objecto da selecção. 

Parar Permite cancelar a função sem seleccionar nenhum elemento. 





Capítulo 3  

O menu Ficheiro 

Introdução 

O menu Ficheiro contém as funções necessárias para criar, seleccionar e imprimir os ficheiros com que o 
 (desenhos, composições, ficheiros de símbolos e legendas), bem como para 

configurar as opções do programa. Este menu, contém as seguintes funções: 

 

Opções Descrição  

Ficheiro>Novo...  Permite criar um novo ficheiro de desenho, uma nova composição, um novo ficheiro 
de símbolos ou um novo ficheiro de legendas.  

...>Abrir...  Permite abrir um ficheiro de desenho, de composição, de símbolos ou de legenda.  



 

...>Fechar  Permite guardar e fechar o ficheiro seleccionado. 

...>Fechar e voltar  Permite guardar e fechar o ficheiro seleccionado, e regressar automaticamente ao 
programa . 

...>Inserir...  Permite inserir, dentro de uma composição, um desenho ou legenda já existentes. 

...>Editar...  Permite editar, dentro de uma composição, um desenho ou uma legenda já 
existentes.  

...>Layers...  Permite gerir os layers do desenho seleccionado, ou de desenhos incluídos numa 
composição.  

...>Importar  Permite importar um ficheiro de desenho em formato DWG ou DXF. É necessário ter 
previamente aberto um ficheiro no formato DBU, próprio do . Deverá 

criar esse novo ficheiro em Ficheiro>Novo e posteriormente seleccionar a função 
Ficheiro>Importar. Aparecerá a caixa de selecção de ficheiros, semelhante às 
utilizadas no sistema operativo Windows, acrescida da possibilidade de pré-
visualização. 

  

...>Exportar Permite exportar o desenho, que se está a criar ou a editar, para o formato DWG, 
DXF, Windows Metafile e Enhaced Metafile. 

...>DXF>DWG 2D... Permite adicionar outros ficheiros ao desenho em que se está a trabalhar. Esses 
ficheiros podem ser do tipo DWG/DXF/BMP/WMF/EMF/GIF/JPEG/DBU/DIB. 

Na opção Layers permite gerir as layers existentes nos desenhos importados. 

  

...>Guardar  Permite guardar o ficheiro seleccionado. 

...>AutoGuardar  Permite que o ficheiro seleccionado seja guardado automaticamente em intervalos 
de tempo estipulados.  

...>Guardar como... Permite armazenar o ficheiro com o nome e extensão que se pretenda. 



...>Abrir anterior Abre o desenho em que se esteve a trabalhar anteriormente. 

...>Imprimir...  Permite imprimir o ficheiro seleccionado, configurar a impressora ou a plotter.  

...>Preferências...  Permite modificar o idioma e a unidade de referência do programa.  

...>Fim  Permite guardar o ficheiro seleccionado e abandonar o programa.  

Últimos ficheiros  Na zona inferior encontram-se os 5 últimos ficheiros utilizados, sendo possível abri-
los a partir deste menu. 

Criação de um novo ficheiro  

Conforme se referiu anteriormente, os ficheiros com que o  pode trabalhar poderão ser de 

desenho, de composição de desenhos, de símbolos e de legendas. A função Ficheiro>Novo... permite criar 
um novo ficheiro em qualquer destes tipos. 

Ao executar-se a função, aparece a caixa de diálogo de criação de ficheiros do Windows, na qual se 
encontram os seguintes elementos: 

 

Procurar em  Permite seleccionar a unidade de disco e a pasta na qual se deseja criar o ficheiro. 

Nome do ficheiro  Permite introduzir o nome do novo ficheiro. 

Ficheiros do tipo  Permite seleccionar o tipo de ficheiro a criar (desenho -DBU-, composição –PLA-, 
símbolos –SIM- ou legendas –CAJ-). 

Introduz-se o nome que se pretende para o novo ficheiro e pressiona-se no botão Abrir, criando-se assim 

um novo ficheiro. 

Selecção de um ficheiro existente 

A função Ficheiro>Abrir... permite seleccionar um dos ficheiros existentes (desenho, composição, símbolos 
ou legendas) para visualização, edição ou impressão. 

Ao executar-se a função, aparece a caixa de diálogo de selecção de ficheiros do Windows, na qual se 
encontram os seguintes elementos: 



 

 

Procurar em  Permite seleccionar a unidade de disco e a pasta na qual se encontra o ficheiro a 
abrir. 

Nome do ficheiro  Permite introduzir directamente o nome do ficheiro a abrir. 

Ficheiros do tipo  Permite seleccionar o tipo de ficheiro a abrir (desenho, composição, símbolos ou 
legendas). 

A listagem de ficheiros  Nesta listagem aparecem todos os ficheiros, do tipo seleccionado, existentes na 
pasta.  

Uma vez seleccionado o ficheiro, pressiona-se no botão Abrir, aparecendo o seu conteúdo na janela do 
. Caso esteja outro ficheiro previamente aberto, este será gravado e fechado 

automaticamente. 

Fechar o ficheiro seleccionado 

A função Ficheiro>Fechar permite fechar o ficheiro em que se está a trabalhar, desaparecendo do ecrã e 
guardando-se o seu conteúdo no disco rígido. 

Se o ficheiro seleccionado for um desenho aberto com a função Resultados>Composição> 

Editar  do programa , regressa-se automaticamente ao programa . 

A função Ficheiro>Fechar e Voltar permite regressar automaticamente ao programa  , quando se 

está a editar um desenho pertencente a uma composição aberta no próprio . 

Inserir desenhos ou legendas 

A função Ficheiro>Inserir... permite inserir um desenho ou uma legenda numa composição. 

Antes de se executar esta função, é necessário que se encontre aberta uma composição. Ao executar-se 
a função, aparece a caixa de diálogo de selecção de ficheiros do Windows, que permite seleccionar o 
desenho ou a legenda a inserir. Caso tenha a função Janela>Visualização automática desactivada apenas 
verá o rectângulo correspondente a cada desenho e o seu nome. Para visualizar os desenhos na íntegra 
deverá ter esta opção activada. 



Editar desenhos de uma composição 

A função Ficheiro>Editar permite editar um desenho que pertença a uma composição aberta com o 
. Selecciona-se a função, clica-se no desenho que se pretende editar e o programa pergunta 

se pretende guardar a composição actual e passar a trabalhar no desenho seleccionado. O desenho que 
se edite é automaticamente actualizado na composição a que pertence, apesar do ficheiro da composição 
se encontrar fechado. 

Gestão dos layers de um ficheiro 

Os elementos contidos num ficheiro podem-se organizar através de layers (camadas), de modo a que cada 
um deles contenha um tipo de informação específico. Isto permite que em determinado momento se 
possam desactivar alguns layers (camadas) para visualizar ou imprimir somente o(s) restante(s). O número 
máximo de layers que se podem definir são 256. 

Quando se cria um desenho novo e se começa a desenhar, cria-se um único layer (de nome Layer_0). 
No entanto podem-se acrescentar todos os layers que se necessitem e inclusive mudar o nome do layer 
criado inicialmente.. 

Os layers podem ter três estados: 

Seleccionado  É o layer de trabalho, no qual se incluirão os elementos a desenhar. Só poderá existir 
um layer seleccionado em cada momento (representa-se por uma pasta aberta com a 

cor azul ). 

Aberto  Se um layer se encontra aberto, os elementos contidos no mesmo aparecem no ecrã e 
também se imprimem. Poderão existir vários layers abertos simultaneamente 

(representam-se por pastas abertas com a cor amarela ). 

Fechado  Se um layer se encontra fechado, os elementos nele contidos não aparecem no ecrã nem 

se imprimem (representam-se por pastas fechadas com a cor amarela ). 

A função "Ficheiro>Layers..." permite gerir os layers de um desenho, de um ficheiro de símbolos ou de 
uma legenda. Se o ficheiro seleccionado é uma composição, esta função permite gerir os layers do desenho 
ou da legenda que se escolha a seguir. 

A caixa de diálogo dos layers permite realizar de uma forma ágil a sua gestão. 

 

 



 

O significado de cada ícone é o seguinte: 

 Criar Permite criar um novo layer no desenho actual 

 Seleccionar Selecciona o layer indicado na caixa. As novas referências (elementos do desenho) 
introduzidas vão ser incluídas no layer seleccionado. Todos os elementos do desenho 
pertencentes ao layer seleccionado visualizam-se a preto. 

 Abrir Abre o layer indicado. Todas as referências de um layer aberto desenham-se com a 

cor atribuída ao layer desde que exista um layer seleccionado. 

 Fechar Fecha o layer que se escolha. 

 Abrir Todas Abre todos os layers existentes no desenho. 

 Fechar Todas Fecha todos os layers abertos no desenho, inclusive o layer seleccionado. 

 Descrição… Permite modificar o texto de descrição associado a cada layer. 

 Mover para… Permite seleccionar referências (elementos) do desenho e move-las para um layer 

de entre os existentes.  

 Copiar para… Realiza a mesma operação que a função Mover para…, porém copiando as 

referências.  

 Cor  Modifica a cor do layer seleccionado. 

 Apagar Elimina o layer indicado, incluindo todas as referências pertencentes ao mesmo. 

 Redesenhar Activa ou desactiva a actualização automática do desenho após realizar uma 
operação na caixa de layers.  

A caixa de layers permite a selecção múltipla para aplicação das operações descritas de forma simultânea 
a vários layers. 

Importação e exportação para outros programas de CAD 

 permite importar ficheiros em formato DWG ou DXF provenientes de outros programas de 

CAD como AutoCad de AutoDesk. Para esse efeito deve-se abrir um novo ficheiro e posteriormente 
seleccionar a função Ficheiro>Importar. Quando se importa um ficheiro dxf eliminam-se todas as 

referências que existiam até esse momento no desenho aberto. Portanto é aconselhável realizar em 
primeiro lugar a importação e só depois introduzir novos elementos no desenho. 

A função Ficheiro>Exportar… permite gravar um desenho nos formatos DXF, WMF e EMF, para ser 
recuperado com outros programas. Quando se exporta em formato WMF e EMF, as referências do desenho 
do tipo polígono de forma rectangular, ou as poli-linhas fechadas de forma rectangular exportam-se como 
referências tipo polígono. 

A função DXF/DWG 2D/Raster permite incluir um desenho do tipo DWG / DXF / BMP / WMF / EMF / GIF 
/ JPEG / DBU / DIB no desenho que estamos a criar. Encontramos neste submenu funções especificas para 
a gestão destes desenhos (gerir layers e fechar o ficheiro) 



Gravar um ficheiro 

A função Ficheiro>Guardar permite gravar (guardar) o ficheiro seleccionado na unidade de disco, 
mantendo-se também no ecrã. 

Gravar automaticamente 

A função Ficheiro>AutoGuardar permite que o ficheiro seleccionado seja gravado automaticamente em 
intervalos de tempo. 

 

Ao executar-se a função, aparecerá uma caixa de diálogo como a da figura, na qual é possível indicar o 
intervalo de tempo entre cada gravação automática (em minutos). 

Guardar como ... 

Esta função permite manter inalterado o ficheiro original e guardar o ficheiro com as alterações realizadas 

com outro nome.  

Abrir anterior 

Permite abrir de uma forma rápida o anterior ficheiro de trabalho.  

Impressão do ficheiro 

A função Ficheiro>Imprimir... permite imprimir o ficheiro seleccionado na impressora ou plotter 
seleccionados. Também permite configurar a impressora ou plotter. 

A selecção do tamanho do papel a utilizar pode realizar-se mediante a função Janela>Formatos papel.... 

Ao executar-se a função Ficheiro>Imprimir..., mostra-se uma caixa de diálogo que consta dos seguintes 
elementos: 

Instalar  Permite seleccionar a impressora ou plotter a utilizar, entre os que estiverem instalados no 
Windows, assim como modificar a sua configuração, aparecendo a respectiva caixa de 
diálogo. 

Aceitar  Permite imprimir o ficheiro seleccionado. 

  Este ícone, situado na barra de ícones do menu Janela permite executar igualmente a função 
Ficheiro>Imprimir.... 



 

Finalização do programa 

A função Ficheiro>Fim permite finalizar a sessão de trabalho através do programa. Quando se encontrava 
algum ficheiro aberto, este tem de ser fechado previamente, e quando se está a trabalhar num desenho 
aberto mediante a função Resultados>Composição>Editar  do programa , regressa-

se automaticamente ao programa . 

Idioma e unidade de medida 

A função Ficheiro>Preferências... permite modificar o idioma de funcionamento do programa e a unidade 
de medida dos ficheiros. 

Ao executar-se a função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 

Idioma  Permite seleccionar o idioma do programa. 

Unidades  Permite seleccionar a unidade de medida dos ficheiros. 

 



Capítulo 4  

O menu Edição 

Introdução 

O menu Edição contêm funções de edição habituais nos programas desenvolvidos para Windows (cortar, 
copiar, colar e apagar), que se podem aplicar sobre as referências (elementos do desenho). 

O significado destes quatro conceitos é o seguinte: 

◼ Cortar um elemento é retirá-lo da posição em que se encontra e enviá-lo para uma zona de memória 
do computador denominada clipboard. 

◼ Copiar um elemento é manté-lo na sua posição original e simultaneamente enviar uma cópia do mesmo 
para o clipboard. 

◼ Colar é recuperar o elemento que se encontra no clipboard e colocá-lo na posição que se pretende. 

◼ Apagar um elemento é retirá-lo da posição em que se encontra sem o enviar para o clipboard. Elimina-
se definitivamente do desenho. 

◼ É possível seleccionar um ou vários elementos para aplicar as funções de edição. Este menu contém 
funções Seleccionar, Seleccionar tudo, Anular selecção que permitem seleccionar e anular a selecção 
de elementos, na totalidade ou parcialmente. 

O menu contém igualmente com funções que permitem retroceder e repetir as funções previamente 
executadas. 

 



 

Funções do menu Edição 

Retroceder 

 Edição>Retroceder Permite cancelar a última função executada relativa à criação ou à modificação 
de referências (elementos do desenho). É possível retroceder as 200 últimas 

funções executadas. 

Repetir 

 ...>Repetir  Ao executar a função ...>repetir, esta restaura as alterações retrocedidas. É 
possível repetir as 200 últimas alterações retrocedidas. 

Seleccionar 

 ...>Seleccionar Permite seleccionar um ou mais elementos aos quais se poderá aplicar as 
funções ...>Cortar, ...>Copiar ou ...>Apagar. Para facilitar a identificação dos 
elementos que se encontram seleccionados, estes visualizar-se-ão em cor 
rosa. 

 Para além dos elementos que se seleccionem é necessário seleccionar um 
ponto (com o botão direito do rato para um ponto do espaço ou com o botão 
esquerdo do rato para um ponto do desenho) de inserção para o conjunto 
seleccionado. Este ponto servirá de referência quando se utilize a função 
...>Colar. A posição relativa entre os elementos seleccionados e o ponto de 
inserção é sempre constante. 

Seleccionar Tudo 

 ...>Seleccionar Tudo Permite seleccionar todos os elementos contidos no ficheiro seleccionado, 
para aplicar posteriormente as funções ...>Cortar, "...>Copiar ou ...>Apagar. 
Nesta função, também é necessário seleccionar um ponto de inserção para o 
conjunto. 

Anular selecção 

 ...>Anular selecção  Permite remover a selecção do elemento que se escolha. 

Cortar 

 ...>Cortar  Permite cortar os elementos que se encontram seleccionados, deixando de se 
visualizarem no ecrã. 



 Os elementos cortados através desta função podem ser recuperados através 
da função ...>Colar. É possível colar várias vezes o mesmo elemento em várias 
posições. 

 O conteúdo do clipboard mantêm armazenado o elemento do desenho 
copiado assim até que se saía do Windows, ou até que se cortem ou se copiem 
outros elementos, quer seja no , ou em qualquer outro programa. 

Copiar 

 ...>Copiar  Permite copiar os elementos que se encontram seleccionados. 

 Os elementos copiados através desta função podem ser recuperados através 
da função ...>Colar. É possível colar várias vezes o mesmo elemento em várias 
posições. 

 O conteúdo do "clipboard" mantém-se até que se saía do Windows, ou até se 
cortarem ou copiarem outros elementos, quer seja no , ou em 

qualquer outro programa. 

Colar 

 ...>Colar Esta função permite recuperar o elemento ou os elementos que se encontrem 
no clipboard, e colocá-los na posição que se pretende. Para tal deve-se 

assinalar o ponto de inserção pretendido. 

Apagar 

 ...>Apagar Permite eliminar os elementos que se encontram seleccionados. 

 Os elementos eliminados podem ser recuperados através da função 
...>Recuperar Apagados. 

 





Capítulo 5  

O menu Referências  

Introdução 

O menu Referências contém as funções necessárias para desenhar os vários elementos que compõem um 
desenho. Todas podem ser executadas a partir do respectivo menu ou através de um ícone equivalente. 
Para que apareçam os respectivos ícones, executa-se a função Ajuda>Personalizar ferramentas... e 

activamos as barras de ferramentas que pretendemos. 

  



 

Os submenus de referências disponíveis são os seguintes: 

...>Pontos  Contém as funções que permitem introduzir pontos no desenho 

...>Linhas  Funções que permitem introduzir linhas no desenho  

...>Malha  Funções que permitem definir a malha de trabalho. Esta malha pode ser visível 
(malha quadriculada ou ponteada de cor azul) ou transparente. O valor das 
quadrículas é definido pelo utilizador, bem como o passo do rato. 

...>Círculos  Funções que permitem introduzir circunferências ou arcos de circunferência no 

desenho. 

...>Elipses Funções que permitem introduzir elipses ou arcos de elipse no desenho. 

...>Supercónicas  Funções que permitem transformar círculos ou elipses (ou os seus arcos) em 
supercónicas  

...>Polígonos  Funções que permitem introduzir polígonos ou transformar outras referências 
(elementos do desenho) em polígonos. 

...>Curvas de Bezier Funções que permitem introduzir ou modificar "Curvas de Bezier" no desenho.  

...>Textos  Funções que permitem introduzir ou modificar textos no desenho. 

 ...>Cotas  Funções que permitem introduzir ou modificar cotas automáticas no desenho. 

...>Símbolos  Funções que permitem criar, modificar ou inserir símbolos . 

...>Ilhas Funções que permitem definir ilhas (recintos isolados) dentro de recintos 
fechados (polígonos, círculos, etc.) . 

...>Tabelas  Funções que permitem introduzir e modificar tabelas de texto . 

 ...>DXF>DWG>Raster  Funções que permitem mover ou girar o conteúdo do ficheiro de desenho DXF, 
DWG ou ráster importado através da função Ficheiro>DXF>DWG2D/Raster> 

Adicionar. Permite igualmente activar ou desactivar o ficheiro de desenho 

adicionado para que este apareça, ou não, representado no ecrã. 

...>Raiados  Funções que permitem introduzir, modificar e eliminar raiados dentro de recintos 
fechados (polígonos, círculos, etc.).  

...>Preenchimentos Funções que permitem preencher com uma determinada cor recintos fechados . 

...>Padrões  Funções que permitem definir padrões a partir da repetição de elementos 
segundo dois eixos  

...>Cores Funções que permitem modificar a cor das referências existentes  

...>Espessuras  Funções que permitem modificar a espessura das linhas das referências 
existentes  

...>Tipo de linha... Esta função permite modificar o tipo de linha das referências existentes. 

...>Filtro... Esta função permite activar só uma classe de elementos do desenho para 
posterior selecção através da função  

Edição>Seleccionar... De notar que qualquer função que se utilize posteriormente à activação do filtro, 
só terá efeito nos elementos do desenho da classe seleccionada. 

As funções Recuperar apagadas 

Cada uma das referências apagadas armazena-se temporariamente numa lista interna a fim de poderem 
ser recuperadas em qualquer momento. O programa cria uma lista para cada um dos distintos tipos de 
referências. Em versões anteriores, ao executar esta função acedia-se à lista de referências eliminadas 



começando na primeira delas. Nesta versão modificou-se a ordem acedendo-se em primeiro lugar à última 
referência eliminada. 

Pontos 

As funções do submenu Referências>Pontos permitem introduzir pontos no desenho e layer seleccionado 
(desenho, composição, símbolos ou legendas). Os pontos não são impressos, sendo a sua única utilidade 
facilitar a definição de outros tipos de referências (elementos do desenho). O submenu consta das 

seguintes funções: 

  ...>Pontos>Por coordenadas.  

 Permite introduzir um ponto, definindo as suas duas coordenadas no plano, XY, de acordo com as 
unidades de medida seleccionadas na função Ficheiro>Preferências.... 

  ...>Pontos>Por rato.  

 Permite introduzir um ponto em qualquer posição do plano, através do rato, pressionando-se com o 
botão esquerdo quando se tratar de um ponto já existente, ou com o botão direito quando se tratar 
de uma qualquer zona da malha. 

  ...>Pontos>Ponto médio.  

 Permite introduzir um ponto equidistante de outros dois que se seleccionem graficamente. Os pontos 
assinalam-se com o botão esquerdo quando se tratar de pontos já existentes, ou com o botão direito 
quando se tratar de quaisquer pontos da malha. 

  ...>Pontos>Por intersecção.  

 Permite introduzir um ponto na intersecção de duas referências que se seleccionem. 

  ...>Por intersecção cónica-eixos. 

 Permite criar de forma automática pontos na intersecção de uma cónica com os eixos gerais XY. No 
caso de círculos ou elipses completos, criam-se 4 pontos nos ângulos 0º, 90º, 180º e 270º. No caso 
de sectores de círculo ou de elipses criam-se somente os pontos de intersecção que pertençam à 
cónica. 

  ...>Pontos>Cor... 

 Permite seleccionar a cor dos pontos que se introduzam posteriormente. 

  ...>Pontos>Espessura...  

 Permite seleccionar a espessura dos pontos que se introduzam posteriormente. Aparece uma caixa 

de diálogo como a da figura. 



 

  

  ...>Pontos>Recuperar eliminados.  

 Permite recuperar os pontos eliminados. 

Linhas 

As funções do submenu Referências>Linhas permitem introduzir linhas no ficheiro seleccionado (desenho, 
composição, símbolo ou legenda). O submenu tem as seguintes funções: 

 ...>Linhas>Por coordenadas.  

 Permite introduzir linhas rectas através das coordenadas de dois dos seus pontos. 

  

  ...>Linhas>Por 2 pontos.  

 Permite introduzir um segmento de recta mediante a definição dos seus dois extremos através o rato 
(com o botão esquerdo quando se tratar de um ponto já existente, ou com o botão direito quando 
se tratar de um qualquer ponto da malha). 

  …>Por um ponto e coordenadas.  

 Permite criar uma nova linha definindo o ponto inicial de forma gráfica (com o rato) e o ponto final 

pelas suas coordenadas relativas quer seja em coordenadas cartesianas ou polares. A caixa de diálogo 
de definição das coordenadas permanece no ecrã até que se elimine e tem um modo automático de 
funcionamento que permite ir introduzindo de forma automática e consecutiva novas linhas. 

  

  ...>Linhas>Poli-linha N-pontos.  

 Permite introduzir uma linha quebrada, formada por vários segmentos de recta, unindo uma série de 
pontos definidos com o rato do modo habitual. 



  ...>Linhas>Paralela por um ponto.  

 Permite criar uma linha recta de comprimento infinito paralela a outra linha existente e que passe 
por um ponto qualquer. Ao executar a função, selecciona-se a linha e em seguida, o ponto, do modo 
habitual. 

  ...>Linhas>Paralela a uma distancia.  

 Permite criar uma linha paralela a outra já existente, a uma determinada distância. Ao executar a 
função, primeiro selecciona-se a linha original, de seguida selecciona-se um ponto qualquer que 
indique o lado para onde se deseja criar a linha paralela e, por último (numa caixa de diálogo), 
introduz-se a distância entre as duas linhas. 

  ...>Linhas>Perpendicular por um ponto.  

Permite criar uma linha perpendicular a outra já existente e que passe por um ponto pretendido. Ao 
executar a função, selecciona-se a linha e em seguida, o ponto, do modo habitual. 

  ...>Linhas>Tangente a uma curva.  

 Permite traçar a linha tangente a uma curva já existente que passe por um determinado ponto. Ao 
executar a função, selecciona-se o ponto onde se deseja obter a tangente assinalando-se em seguida 
a curva. 

  ...>Linhas>Tangente por um ponto.  

 Permite traçar uma linha ou várias linhas tangentes a uma curva já existente e que passem por um 
ponto exterior a ela. Ao executar a função, selecciona-se o ponto onde se deseja obter as tangentes 

seguindo-se a respectiva curva. 

  ...>Linhas>Esquadria.  

 Permite desenhar uma esquadria (rectângulo) cujas linhas sejam paralelas ao bordo do papel, a uma 
determinada distância do mesmo. 

  ...>Linhas>Linha de referencia.  

 Permite criar uma linha auxiliar de comprimento infinito (recta) sobre uma linha existente. Esta recta 
auxiliar representa-se por um tipo de linha constituída por traços e não aparece quando o desenho é 
imprimido, sendo a sua única utilidade facilitar a criação de outros elementos. 

  ...>Linhas>Cor...  

 Permite seleccionar a cor das linhas que se introduzam posteriormente. 

  ...>Linhas>Espessura...  

 Permite seleccionar a espessura das linhas que se introduzam posteriormente, aparecendo uma caixa 
de diálogo como a da figura, onde podemos escolher a espessura pretendida. 



 

  

  ...>Linhas>Tipo linha...  

 Permite seleccionar o tipo de linha das que se introduzam em seguida, aparecendo então uma caixa 
de diálogo como a da figura. 

  

  ...>Linhas>Recuperar eliminadas.  

 Permite recuperar as linhas apagadas. 

Malha 

A malha é uma das referências básicas do . Trata-se de uma malha de linhas paralelas em 

duas direcções, normalmente perpendiculares. Esta malha encontra-se graduada por divisões e 
subdivisões. Deste modo os pontos que se seleccionem em qualquer função do programa com o botão 
direito do rato, podem ser múltiplos das subdivisões aqui definidas. 

A malha ficará definida pelos seguintes elementos: 

Origem  O ponto de origem do sistema de coordenadas relativas. 

Divisão  É a distância, a partir da origem, na qual se situam as linhas visíveis da malha, podendo ser 
diferente em cada direcção. As respectivas linhas aparecem unicamente no ecrã, não 
aparecendo quando se imprime o desenho. 

Subdivisão  É a distância entre as linhas invisíveis da malha. Sempre que a malha se encontre bloqueada 
o cursor situar-se-á somente sobre pontos de intersecção destas linhas. É como se o rato 
saltasse de subdivisão em subdivisão 

   



Quando se desloca o cursor através da janela de trabalho, na linha de ajuda (que se encontra à esquerda 
em rodapé) indicar-se-ão as coordenadas respectivas. Em primeiro lugar, representam-se as coordenadas 
relativas, de acordo com a origem da malha. Em segundo lugar, representam-se as coordenadas absolutas. 

Nas funções onde é possível seleccionar um ponto, o cursor representa-se em forma de cruz com duas 
linhas coincidentes com as linhas da malha mais próximas em cada direcção e em cada momento (inclusive 
com as linhas "invisíveis definidas pelos valores das subdivisões da malha). 

As funções do submenu Referências>Malha permitem definir as opções relativas à malha. O submenu tem 
as seguintes funções: 

  ...>Malha>Valores.  

 Permite definir o valor das divisões e subdivisões da malha. As divisões representam-se através de 
linhas visíveis de cor azul, nas duas direcções. As subdivisões não se representam no ecrã mas 
condicionam, no caso de termos o bloqueio da malha activado, o deslocamento do rato. O rato 
desloca-se em pequenos passos, com valor igual ao definido nas subdivisões. 

  ...>Malha>Rotação.  

 Permite rodar os eixos da malha de um determinado ângulo, considerando-se como positivo o sentido 
anti-horário. 

  ...>Malha>Ponto e duas linhas.  

 Permite definir a posição da malha a partir de um ponto, que determina a origem da malha, e de 
duas linhas, que determinam as duas direcções necessárias. Após executar a função, selecciona-se o 
ponto (com o botão esquerdo quando se tratar assinalar um ponto já existente, ou com o direito 
quando se tratar de um ponto qualquer da malha actual) e as duas linhas (com o botão esquerdo do 
rato). 

  ...>Malha>Duas linhas.  

 Permite definir a posição da malha a partir de duas linhas. Cada uma delas define uma das direcções 
da malha, sendo a origem da malha obtida a partir da intersecção de ambas. 

  ...>Malha>Anterior.  

 Se tiver modificado algum valor da malha, esta função permite recuperar de novo a malha 
anteriormente utilizada. 

  ...>Malha>Posterior.  

 Se tiver utilizado a função ...>Malha>Anterior, esta função permite passar de novo para a malha 
posterior. 

  ...>Malha>Por defeito.  

 Se tiver modificado os eixos da malha, esta função permite voltar a activar os eixos ortogonais 
originais. 

  ...>Malha>Bloqueada.  

 Esta função permite activar ou desactivar o passo do cursor pelas subdivisões da malha. Quando se 
encontra activada (representa-se no ícone um cadeado amarelo), o cursor só se poderá situar em 
pontos das subdivisões da malha. Quando se encontrar desactivado (sem a representação de cadeado 
amarelo), poderá situar-se o cursor em qualquer ponto do plano. 

  ...>Malha>Visível.  

 Permite activar ou desactivar a visualização das linhas de divisão da malha. Estas linhas só aparecem 
representadas no ecrã, não se imprimem. 



 

  ...>Malha>Coordenadas.  

 Permite activar ou desactivar a visualização das coordenadas relativas e absolutas no canto inferior 
esquerdo (rodapé) do ecrã.  

Círculos 

As funções do submenu Referências>Círculos permitem introduzir circunferências, arcos de circunferência, 

círculos e sectores de círculo. O submenu tem as seguintes funções: 

  ...>Círculos>Círculos 3 pontos.  

 Permite criar uma circunferência ou um círculo através da selecção de três dos seus pontos 
perimetrais (com o botão esquerdo do rato quando se tratar de pontos já existentes, ou com o botão 
direito quando se tratar de pontos da malha). 

  ...>Círculos>Círculos Centro e raio.  

 Permite criar uma circunferência ou um círculo através da selecção do seu centro e de um ponto 
perimetral (por esta ordem). 

 ...>Círculos>Círculos Tangentes e raio.  

 Permite criar uma circunferência ou um círculo através da selecção de duas linhas tangentes ao 
mesmo e da definição do seu raio. Ao executar a função, seleccionam-se as duas linhas, define-se o 
raio e, por último, selecciona-se um ponto do plano por onde passa a circunferência. 

  …>Círculos>Concêntrico Raio.  

 Permite criar novos círculos concêntricos a partir de cónicas já existentes. A primeira função permite 
criar um novo círculo definindo numericamente o valor do seu raio. É necessário seleccionar o círculo 
e introduzir numericamente o valor do raio do novo circulo. 

  

  …>Círculos>Concêntrico Ponto.  

 Permite criar um círculo concêntrico a outro já existente definindo-se o raio de forma gráfica, através 
de um ponto do desenho. 

 ...>Círculos>Círculos Cortar.  

 Permite cortar uma circunferência por duas linhas e obter um dos arcos gerados. Ao executar a 
função, selecciona-se a circunferência, a primeira linha e a segunda. Por último, com o ponteiro do 

rato com a forma  selecciona-se o arco que se deseja obter entre os gerados (assinalados entre 
pontos representados a vermelho). Pode-se seleccionar duas vezes a mesma linha. 



 

 ...>Círculos>Sector 3 pontos.  

 Permite criar um arco de circunferência através da selecção de um ponto inicial, um ponto intermédio 
e um ponto final. 

 ...>Círculos>Sector 2 pontos e raio.  

 Permite criar um arco de circunferência através da selecção do ponto inicial e do ponto final e da 
definição do respectivo raio em uma caixa de diálogo. 

 ...>Círculos>Sector Centro, raio e ângulo.  

 Permite criar um arco de circunferência através da selecção do seu centro e do seu ponto inicial, e 

da definição do seu ângulo. 

 ...>Círculos>Sector Centro, Radio In./Final.  

 Permite criar um arco de circunferência através da selecção do seu centro, do seu ponto inicial e do 
seu ponto final. 

 ...>Círculos>Sector Completar.  

 Permite transformar o arco da circunferência que se seleccione numa circunferência completa. 

  ...>Círculos>Cor...  

 Permite seleccionar a cor das circunferências que se introduzam posteriormente. 

 ...>Círculos>Espessura...  

 Permite seleccionar a espessura das circunferências que se introduzam em seguida, aparecendo 
então uma caixa de diálogo como a da figura. 

  



 

  ...>Círculos>Tipo linha...  

 Permite seleccionar o tipo de linha das circunferências que se introduzam de seguida. Aparece uma 
caixa de diálogo como a da figura. 

  

  ...>Círculos>Recuperar eliminados.  

 Permite recuperar as circunferências ou arcos eliminados. 

Elipses 

As funções do submenu Referências>Elipses permitem introduzir elipses e arcos de elipse. 

A elipse é uma cónica cuja equação é:    x a y b
2 2

1+ =  

Se a=b, a cónica é uma circunferência de raio a, enquanto que se ab, a cónica é uma elipse de semi-
diâmetros conjugados a e b. 

Um dos dados que mais se utilizam na definição de elipses são os semi-diâmetros. O programa trabalha 
com diâmetros conjugados (ortogonais), que não são necessariamente semi-eixos da elipse. 

O submenu Referências>Elipses tem as seguintes funções: 

  ...>Elipses>Elipses centro e semi-diâm.  

 Permite criar uma elipse mediante a selecção do seu centro e dos seus dois semi-diâmetros 
conjugados (com o botão esquerdo do rato quando se tratar de pontos de uma referência já existente, 
ou com o direito quando se tratar de pontos da malha). 

  ...>Elipses>Elipses 3 pontos.  

 Permite criar uma elipse através da selecção de três dos seus pontos perimetrais. 

  ...>Elipses>Concêntrica semi-eixos.  

 Permite criar novas elipses concêntricas a partir de cónicas já existentes. É necessário definir os 

valores dos semi-eixos maior e menor. 

  …>Elipses>Concêntrica Ponto.  

 Permite criar uma elipse concêntrica a outra já existente definindo-se o raio de forma gráfica, através 
de um ponto do desenho. 

  ...>Elipses>Elipses Cortar.  

 Permite cortar uma elipse por duas linhas e obter um dos arcos gerados. Ao executar a função, 
selecciona-se a elipse, a primeira linha e a segunda. Por último, com o ponteiro do rato em forma de 
, selecciona-se o arco que se deseje obter entre os gerados. Ao seleccionar-se as duas linhas, é 
possível repetir duas vezes a mesma linha. 



  ...>Elipses>Sector centro e semi-diâm.  

 Permite criar um sector de elipse através da selecção de três pontos: um deles é o centro da elipse 
e os dois seguintes determinam os extremos do arco. Os semi-diâmetros do arco ficam definidos 
como os segmentos limitados pelo centro da elipse e por cada um dos seus extremos, segundo os 
eixos gerais. 

  ...>Elipses>Sector Tangentes e semi-diâm.  

 Permite criar um sector de elipse através de duas linhas tangentes à mesma e dos valores dos semi-
diâmetros conjugados, obtidos segundo as direcções das tangentes. Ao executar-se a função, 
seleccionam-se as duas tangentes e definem-se os valores dos semi-diâmetros. Por último, com o 
ponteiro do rato em forma de seta, selecciona-se o lado onde se deseja criar o arco. 

 ...>Elipses>Sector Completar.  

Permite transformar o arco da elipse que se seleccione, na sua elipse completa. 

  ...>Elipses>Cor...  

Permite seleccionar a cor da linha de contorno das elipses que se introduzam posteriormente. 

 ...>Elipses>Espessura...  

Permite seleccionar a espessura da linha de contorno das elipses que se introduzam posteriormente. 

 ...>Elipses>Tipo linha...  

Permite seleccionar o tipo da linha de contorno das elipses que se introduzam posteriormente. 

  ...>Elipses>Recuperar eliminadas.  

Permite recuperar as elipses ou arcos de elipse eliminados. 

Supercónicas 

As funções do submenu Referências>Supercónicas permitem converter circunferências ou elipses 
existentes (cónicas) em curvas supercónicas. 

Uma supercónica gera-se a partir da deformação de uma cónica, de modo a que esta se aproxime da 
forma do paralelogramo principal que a contém, ou seja, que tende a adaptar-se o mais possível às 
tangentes dos vértices dos seus eixos. No limite desta deformação, a supercónica de um círculo é um 
quadrado de lado igual ao diâmetro do mesmo, e a supercónica de uma elipse é um rectângulo de lados 
iguais aos valores dos seus eixos. 

No outro sentido de deformação a supercónica tende a confundir-se com os seus eixos. No caso do círculo, 

transformar-se-ia em dois dos seus diâmetros ortogonais, e no caso da elipse, transformar-se-ia nos seus 
dois eixos. Não é possível alcançar estes estados últimos. 

Uma supercónica é uma curva cuja equação é: 

   x a y b
n n
+ =1 

onde n é o expoente da supercónica, que pode variar no intervalo 0<n<. Possui os mesmos elementos 

que uma cónica: centro, eixos conjugados e paralelogramo principal. 

Se n tende para zero, a supercónica tende a ser dois diâmetros conjugados; se é n=2, obtém-se a equação 
de uma cónica; e se n tende para infinito, a supercónica tende a ser o paralelogramo principal. 



 

Uma supercónica também pode ser obtida a partir de um arco da cónica, mantendo-se a mesma abertura 
existente no sector e deformando-se de forma a que se cumpram as mesmas características descritas para 
a cónica completa. Neste caso, obtém-se um arco de supercónica. 

O submenu Referências>Supercónicas consta das seguintes funções: 

  ...>Supercónicas>Cónica e expoente.  

 Permite transformar a cónica que se seleccione (circunferência ou elipse) numa supercónica, em 
função do expoente que se introduza. 

  ...>Supercónicas>Cónica e ponto.  

 Permite transformar a cónica que se seleccione (circunferência ou elipse) numa supercónica de 
expoente tal, que passe por um ponto. Visualiza-se simultaneamente a forma que vai adoptando 
antes de se fixar o ponto. 

 ...>Supercónicas>Cónica Cortar.  

 Permite cortar uma supercónica por duas linhas e obter um dos arcos gerados. Ao executar-se a 
função, selecciona-se a supercónica, a primeira linha e a segunda linha. Por último, com o ponteiro 

do rato em forma , selecciona-se o arco que se deseje obter por entre os gerados. Ao 
seleccionar-se as duas linhas, é possível repetir duas vezes a mesma linha. 

 ...>Supercónicas>Cónica Completar.  

 Permite transformar o arco da supercónica que se seleccione na sua supercónica completa. 

  ...>Supercónicas>Cor...  

 Permite seleccionar a cor da linha de contorno das supercónicas que se introduzam posteriormente. 

 ...>Supercónicas>Espessura...  

 Permite seleccionar a espessura da linha de contorno das supercónicas que se introduzam 
posteriormente. 

  ...>Supercónicas>Tipo linha...  

 Permite seleccionar o tipo de linha de contorno das supercónicas que se introduzam posteriormente. 

  ...>Supercónicas>Recuperar eliminadas.  

 Permite recuperar as supercónicas ou arcos de supercónicas eliminados. 

Polígonos 

As funções do submenu Referências>Polígonos permitem introduzir polígonos no ficheiro seleccionado. O 
submenu tem as seguintes funções: 

  ...>Polígonos>Perímetro N-pontos.  

 Permite criar um polígono através da selecção dos seus vértices (com o botão esquerdo do rato 
quando se tratar de pontos já existentes ou com o botão direito quando se tratar de pontos da 
malha). 

  ...>Polígonos>Regulares.  

 Permite transformar uma circunferência, elipse ou supercónica num polígono regular inscrito na 
mesma, com o número de lados que se seleccione. Ao executar a função selecciona-se a curva e 



define-se o número de lados. As opções Interior ou Exterior, para poder definir polígonos regulares 
interiores ou exteriores à cónica de referência.  

  

  ...>Polígonos>Poligonizar referências.  

 Permite transformar um conjunto de linhas, que formem uma figura fechada, num polígono. Ao 
executar a função, seleccionam-se as linhas a transformar (uma a uma com o botão esquerdo do 
rato ou todas de uma vez com uma janela de selecção criada com o botão direito). 

  ...>Polígonos>Dividir.  

 Permite transformar o polígono que se seleccione em linhas independentes: uma linha por cada lado 
do mesmo. 

 ...>Polígonos>Cor...  

 Permite seleccionar a cor da linha dos polígonos que se introduzam posteriormente. 

  ...>Polígonos>Espessura...  

 Permite seleccionar a espessura da linha dos polígonos que se introduzam posteriormente. 

 ...>Polígonos>Tipo linha...  

 Permite seleccionar o tipo da linha dos polígonos que se introduzam posteriormente. 

 ...>Polígonos>Recuperar eliminados.  

 Permite recuperar os polígonos eliminados. 

Curvas de Bezier 

As funções do submenu Referências>Curvas de Bezier permitem introduzir curvas de Bezier no ficheiro 
seleccionado. O submenu tem as seguintes funções: 

  ...>Curvas de Bezier>Bezier 4 pontos.  

 Permite introduzir uma curva de Bezier através da selecção de quatro pontos, que determinam três 
direcções de tangência da curva. O primeiro e o quarto ponto constituem os extremos da curva e os 
restantes são pontos de tangente. 

  ...>Curvas de Bezier>Bezier 2 Tangentes.  

 Permite introduzir uma curva de Bezier a partir de duas rectas que se seleccionem (que são tomadas 
como tangentes da curva) e das distâncias dos extremos da curva à intersecção das duas rectas. Ao 
executar a função, seleccionam-se as duas rectas e definem-se as duas distâncias. Por último, com 
o ponteiro do rato em forma de seta, selecciona-se o lado onde se deseja criar a curva. 



 

  ...>Curvas de Bezier>Deformação.  

 Permite deformar uma curva de Bezier existente através da alteração de um ou vários dos quatro 
pontos que definem a curva. Ao executar a função, selecciona-se a curva a deformar e o ponto que 
se deseja alterar e, seguidamente, selecciona-se a sua nova posição. Para finalizar a função, 
pressiona-se na tecla Esc. 

  ...>Curvas de Bezier>Cor...  

 Permite seleccionar a cor da linha das curvas de Bezier que se introduzam posteriormente. 

  ...>Curvas de Bezier>Espessura...  

 Permite seleccionar a espessura das curvas de Bezier que se introduzam posteriormente. 

  ...>Curvas de Bezier>Tipo linha...  

 Permite seleccionar o tipo de linha das seguintes curvas de Bezier que se introduzam posteriormente. 

  ...>Curvas de Bezier>Recuperar eliminadas.  

 Permite recuperar as curvas de Bezier anteriormente eliminadas. 

Textos 

As funções do submenu Referências>Textos permitem introduzir e modificar textos no ficheiro 
seleccionado. O submenu tem as seguintes funções: 

  ...>Textos>Introduzir.  

 Permite introduzir um texto com uma ou várias linhas, de acordo com as opções previamente 
definidas nas funções ...>Textos>Opções... e ...>Textos>Cor.... Ao executar a função selecciona-se, 
do modo habitual, o ponto de inserção do texto e introduz-se o mesmo. 

  ...Textos>Modificar Texto.  

 Permite modificar o texto que se seleccionar. 

  ...Textos>Modificar Altura.  

 Permite modificar a altura do texto. Ao executar a função define-se a nova altura e, seguidamente, 
selecciona-se o texto ou textos a modificar. 

  ...Textos>Modificar Aspecto.  

 Permite modificar o aspecto do texto, ou seja, o valor do quociente largura/altura de cada uma das 
letras. Ao executar a função, define-se o novo valor e, seguidamente, selecciona-se o texto ou textos 
a modificar. Para valores entre 0 e 1 aparecerão letras maiores e mais estreitas. Para valores 
superiores aparecerão letras mais alargadas. Normalmente utilizam-se valores da ordem dos 0,35. 

 ...Textos>Modificar Orientação.  

 Permite modificar o ângulo de orientação do texto sendo 0º a orientação horizontal. Ao executar a 
função define-se o novo ângulo e, seguidamente, selecciona-se o texto ou textos a modificar. 

 ...Textos>Modificar Fonte.  

 Permite modificar o tipo de letra e a cor do texto que se seleccione, de entre os vários tipos de letra 
que estiverem disponíveis no Windows. Ao executar a função, aparece a caixa de diálogo de selecção 



de fontes onde se selecciona a fonte a utilizar. Em seguida, selecciona-se o texto ou textos a 
modificar. Só o tipo e o estilo são aqui definidos. O tamanho é definido na função Altura.  

 ...Textos>Modificar Moldura.  

 Permite introduzir, retirar ou modificar uma moldura à volta do texto que se seleccione. Ao executar 
a função aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que contém os seguintes elementos: 

 A opção Moldura permite activar ou desactivar a moldura à volta do texto. 

  

Tipo  Permite seleccionar a forma da moldura, que pode ser um rectângulo, um quadrado 
ou um círculo. 

Cheio  Permite activar a cor dentro da moldura. Quando está desactivada, o texto encontra-
se sobre fundo transparente. O botão ? situado à direita desta opção permite 
seleccionar a cor a utilizar, de entre as 256 disponíveis. 

Bordo  Permite activar o bordo da moldura. 

Cor  Neste campo aparece o número da cor a utilizar no bordo da moldura. O botão ? 
situado à direita permite seleccionar a cor a utilizar. 

Espessura  Permite seleccionar a espessura da linha do bordo da moldura. 

Defeito  Permite atribuir a todos os elementos desta caixa de diálogo os seus valores por 
defeito. 

 Activam-se as opções desejadas e pressiona-se no botão Aceitar. Em seguida, 
selecciona-se o texto ou textos a modificar. 

  ...Textos>Alinhar Esquerda.  

 Permite alinhar à margem esquerda o texto que se seleccione. 

 ...Textos>Alinhar Centro.  

 Permite centrar o texto que se seleccione. 

 ...Textos>Alinhar Direita.  

 Permite alinhar à margem direita o texto que se seleccione. 

 ...>Textos>Cor... 

 Permite seleccionar a cor dos textos que se introduzam seguidamente. 

 ...Textos>Opções...  

 Permite definir as opções que irão afectar os novos textos que se introduzam. Ao executar a função, 
aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que tem os seguintes elementos: 

Altura  Permite definir a altura dos caracteres. 



 

Aspecto  Permite definir o aspecto do texto, ou seja, o valor do quociente largura/altura de 
cada um dos caracteres. 

Direcção  Permite definir o ângulo da direcção do texto, sendo 0º a direcção horizontal. 

Alinhamento  Permite definir o alinhamento do texto, que pode ser à esquerda, à direita ou 
centrado. 

Moldura  Permite activar ou desactivar uma moldura à volta do texto. 

Tipo  Permite seleccionar a forma da moldura, que pode ser um rectângulo, um quadrado 
ou um círculo. 

Cheio  Permite activar a cor do fundo da zona da moldura. Quando se encontrar desactivada, 
o texto encontra-se sobre fundo transparente. O botão ? situado à direita desta opção 
permite seleccionar a cor a utilizar, de entre as 256 disponíveis. 

Bordo  Permite activar o bordo da moldura. 

Cor  Neste campo aparece o número da cor a utilizar no bordo da moldura. O botão ? 
situado à direita permite seleccionar a cor a utilizar. 

Espessura  Permite seleccionar a espessura da linha do bordo da moldura. 

Fontes...  Permite modificar o tipo de letra e a cor do texto de entre os vários tipos disponíveis 
no Windows. Ao executar a função, aparecerá a caixa de diálogo de selecção de 
fontes do Windows, onde se selecciona a fonte (tipo e estilo de letra) a utilizar. Nota: 
o tamanho da letra aqui definido não afecta o texto. A altura não é definida nesta 
opção mas sim na função Altura. 

Defeito  Permite repor em todos os elementos desta caixa de diálogo os seus valores por 
defeito.  

  

Activam-se as opções desejadas e pressiona-se o botão Aceitar. 

 ...>Textos>Recuperar eliminados.  

 Permite recuperar os textos eliminados. 

Cotas 

As funções do submenu Referências>Cotas permitem introduzir e modificar cotas automáticas no desenho 
seleccionado. O submenu tem as seguintes funções: 



 ...>Cotas>Por cortes.  

 Permite cotar automaticamente todos os elementos que sejam cortados por uma linha recta que se 
defina. Ao executar a função, seleccionam-se três pontos: os dois primeiros definem o segmento de 
corte (a linha recta) e o terceiro, a posição da linha de cota. 

 ...>Cotas>Por 2 pontos.  

 Permite introduzir uma cota entre dois pontos que se seleccionem. Ao executar a função, 
seleccionam-se três pontos: os dois primeiros definem a distância a cotar e o terceiro, a posição da 

linha de cota. 

 ...>Cotas>De segmentos.  

 Permite cotar automaticamente todos os segmentos que se seleccionem, numa só linha de cotas. Ao 
executar a função, seleccionam-se todos os segmentos (linhas) que se desejam cotar. Após ter 
seleccionado os segmentos a cotar pressiona-se na tecla Esc e selecciona-se o ponto por onde se 
deseja que passe a linha de cotas. A linha de cota será paralela ao primeiro segmento seleccionado. 

 ...>Cotas>De ângulos.  

 Permite cotar automaticamente o ângulo formado por duas linhas que se seleccionem. Ao executar 
a função, seleccionam-se duas linhas não colineares e, seguidamente, um ponto por onde se deseja 
que passe a linha da cota. 

 ...>Cotas>De áreas.  

 Permite cotar automaticamente uma superfície definida pelos seus vértices. Ao executar a função, 
seleccionam-se os vértices da superfície a cotar, sem repetir o primeiro vértice. Seguidamente 
pressiona-se na tecla Esc e selecciona-se então o ponto onde se deseja colocar a cota. 

 ...>Cotas>Actualizar cotas.  

 Permite actualizar a linha da cota que se seleccione, de modo a que esta se ajuste tanto às novas 
delimitações geométricas que possam existir, como às opções de cotagem que se tenham modificado. 

 ...>Cotas>Recalcular cotas.  

 Permite actualizar a linha da cota que se seleccione para se ajustar às novas condições geométricas 
que possam haver mantendo no entanto as mesmas opções de cotagem. 

 ...>Cotas>Opções cota...  

 Esta função permite definir o tipo de cota que se deseja utilizar. Aparece uma caixa de diálogo como 
a da figura, que contém os seguintes elementos: 

  

Opções  Permite definir o modo de cotagem que se utiliza na função ...>Por cortes, podendo ser 
Total (cota-se desde o primeiro até ao último ponto do corte em apenas uma cota), Todas 
(cotam-se todos os elementos intersectados no alinhamento dos mesmos) ou À origem 
(realiza-se uma cotagem acumulada à origem para cada intersecção). 



 

Cotagem  Permite seleccionar se a cotagem é realizada À face (entre as faces de cada elemento) ou 
Ao eixo (entre os eixos de cada um dos elementos). 

Cota  Permite definir a linha de projecção em relação à qual irão ser projectados os pontos de 
corte e calculadas as suas distâncias, podendo ser Alinhado (considera-se a linha de corte 
na posição em que é definida), Horizontal (consideram-se as projecções horizontais das 
distâncias dos pontos de corte) ou Vertical (consideram-se as projecções verticais das 
distâncias dos pontos de corte). 

Distância  Permite definir a equidistância entre as linhas de cota utilizadas na cotagem À origem. 

Defeito  Permite assumir em todos os elementos desta caixa de diálogo os seus valores por defeito. 

 Activam-se as opções desejadas e pressiona-se no botão Aceitar. 

 ...>Cotas>Opções texto...  

 Esta função permite definir as opções do texto da cota para as funções de cotagem que se executem 
seguidamente. Aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que contém os seguintes elementos: 

  

Posição  Permite situar o texto Centrado com a sua linha de cota ou Em cima da mesma. 

Valores  Permite seleccionar a orientação do texto, que pode ser Alinhado com a sua linha de 
cota ou Horizontal. 

Texto  Permite activar ou desactivar o texto nas cotas. 

Unidades  Permite activar ou desactivar as unidades de medida junto ao texto. 

Unidade  Permite seleccionar a unidade de medida a utilizar na cotagem, independentemente da 
unidade seleccionada na função Ficheiro>Preferências.... 

Decimais  Permite introduzir o número de casas decimais a utilizar na cotagem. 

Altura  Permite introduzir a altura das letras dos textos das cotas. 

Aspecto  Permite definir o aspecto dos textos das cotas, ou seja, o valor da relação largura/altura 
de cada uma das letras. 

Distância  Permite definir a distância da linha da cota ao texto, quando este se situa sobre a linha 
de cota. Mede-se unitariamente em relação à altura do texto. 

Defeito  Permite atribuir a todos os elementos desta caixa de diálogo os seus valores por defeito. 

 O texto associado a cada cota situa-se de forma automática numa posição relativa à linha da cota. 
Nesta versão é possível modificar a posição do texto para situa-lo em qualquer posição do desenho. 

 ...>Cotas>Opções extremidade...  

 Esta função permite definir as opções das extremidades das linhas de cota para as funções de 
cotagem que se executem seguidamente. Aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que 
contém os seguintes elementos: 



Extremidade  Permite seleccionar o tipo de extremidade a utilizar nas linhas das cotas. O campo 
Comprimento permite introduzir o comprimento da extremidade seleccionada. 

Referência  Permite definir o tipo de linha de a utilizar (a linha que vai desde a linha da cota até 
ao elemento a cotar). 

Prolongada  Permite que a linha de referência se prolongue desde a linha de cota até uma 
pequena distância antes do elemento que é cotado. 

Limitada  A linha de referência não chega até ao elemento cotado, ficando somente um 
segmento junto à linha de cota. 

Comprimento  Permite definir o comprimento do segmento que sobrepõe a linha de referência à 
linha da cota. Se activar a opção Limitada, este comprimento aplica-se a ambos os 
lados da linha de cota. 

Defeito  Permite atribuir a todos os elementos desta caixa de diálogo os seus valores por 
defeito. 

  

 ...>Cotas>Recuperar eliminadas.  

 Permite recuperar as cotas eliminadas. 

Símbolos 

As funções do submenu Referências>Símbolos permitem criar, modificar e inserir símbolos no desenho. 

Os símbolos são pequenos desenhos que se repetem com alguma frequência, quer no mesmo desenho 
quer em vários desenhos, sendo interessante guardá-los num ficheiro de símbolos independente (de 
extensão SIM), o que permite inseri-los em qualquer outro desenho. 

Para criar um novo ficheiro de símbolos, e criar vários símbolos, segue-se o seguinte processo: 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Novo..., selecciona-se Símbolos na listagem Tipo e pressiona-se o botão 
Guardar. 

◼ Desenha-se normalmente o primeiro símbolo que se deseje criar. 

◼ Executa-se a função Referências>Símbolos>Criar. 

◼ Repetem-se os dois passos anteriores para cada novo símbolo que se deseje criar. 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Fechar. 

Para inserir num desenho um símbolo existente num ficheiro de símbolos, segue-se o seguinte processo: 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Abrir... e selecciona-se o desenho a modificar. 

◼ Executa-se a função Referências>Símbolos>Abrir... e selecciona-se o ficheiro de símbolos a utilizar. 



 

◼ Executa-se a função Referências>Símbolos>Procurar e selecciona-se o símbolo a inserir. 

As funções incluídas no submenu Referências>Símbolos são as seguintes: 

  ...>Símbolos>Criar.  

 Permite criar um símbolo, formado pelos elementos do desenho que se seleccionem. Ao executar a 
função seleccionam-se os elementos que se deseja que componham o símbolo (através de uma janela 
de selecção) e, seguidamente, introduz-se um nome que o identifique. 

 ...>Símbolos>Mudar nome.  

 Esta função permite alterar o nome do ficheiro de símbolo que se seleccione. Após seleccionar a 
função deve seleccionar-se o símbolo ao qual se pretende alterar o nome. Aparecerá uma caixa de 
diálogo com o nome anterior do símbolo que podemos editar. 

  ...>Símbolos>Anular.  

 Esta função permite deixar de considerar um símbolo como tal, passando a ser um conjunto de 
referências independentes. A anulação produz-se somente no desenho seleccionado, sem afectar o 
ficheiro de símbolos onde se encontrava. Ao executar a função selecciona-se o símbolo com uma 
janela de selecção. 

  ...>Símbolos>Mover.  

 Permite mover um símbolo. Ao executar a função, selecciona-se o símbolo (com uma janela de 
selecção) e, seguidamente, o novo ponto onde colocar o símbolo e a sua orientação. 

 ...>Símbolos>Copiar.  

 Permite copiar um símbolo para outra posição. Ao executar a função, selecciona-se o símbolo (com 
uma janela de selecção) e, seguidamente, o novo ponto onde colocar o símbolo e a sua orientação. 

  ...>Símbolos>Procurar.  

 Permite procurar e inserir no desenho um dos símbolos incluídos no ficheiro de símbolos que se 
indique. Ao executar a função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que mostra os 
símbolos contidos no ficheiro. Selecciona-se um deles e pressiona-se no botão Aceitar. 
Seguidamente, selecciona-se o ponto onde se deseja inserir o símbolo e a sua orientação. 



  

  ...>Símbolos>Opaco.  

 Permite atribuir ao símbolo que se seleccione a condição de opaco, o que significa que os elementos 

que se coloquem por baixo do mesmo não se visualizarão. 

 ...>Símbolos>Transparente.  

 Permite atribuir ao símbolo que se seleccione a condição de transparente, o que significa que os 
elementos que se coloquem por baixo do mesmo são visualizados. 

  ...>Símbolos>Recuperar eliminados.  

 Permite recuperar símbolos eliminados. 

Ilhas 

As funções do submenu Referências>Ilhas permitem criar ou eliminar ilhas (aberturas) dentro de 
superfícies fechadas (polígonos, círculos, elipses ou supercónicas). Dentro destas ilhas não se desenha o 
raiado, o preenchimento ou o padrão que a superfície possua. O submenu tem as seguintes funções: 

  ...>Ilhas>Criar.  

 Permite criar uma ilha (abertura) dentro de uma superfície fechada. Ao executar a função, 
seleccionam-se, por esta ordem, a superfície exterior e a superfície interior, que deverão ser 
referências (elementos do desenho) já existentes. 

 ...>Ilhas>Anular.  

 Permite anular (converter) uma ilha numa superfície normal. Ao executar a função, selecciona-se a 
superfície à qual pertence a ilha e, seguidamente, a ilha a anular. 



 

 ...>Ilhas>Eliminar.  

 Permite eliminar uma ilha. Ao executar a função, selecciona-se a superfície à qual pertence a ilha e, 
em seguida, a ilha a eliminar. 

Tabelas 

As funções do submenu "Referências>Tabelas" permitem introduzir e modificar tabelas no desenho. 

Uma tabela é formada por linhas e colunas que permitem organizar de um modo simples textos e números. 
Dentro de cada célula pode-se colocar texto com qualquer tipo de letra do Windows. Uma vez criada uma 
tabela, é possível modificá-la de diversas formas: agregando ou eliminando linhas e colunas, modificando 
os tamanhos de cada célula, ocultando linhas, etc. 

 

Exemplo de tabela. 

O submenu tem as seguintes funções: 

  ...>Tabelas>Criar.  

 Permite criar uma tabela no ponto que se pretenda de acordo com as opções definidas. Utilizam-se 
as funções ...>Tabelas>Opções..., ...>Tabelas>Opções linhas... e ...> Tabelas>Opções textos... para 
se definirem as opções pretendidas. 

 ...>Tabelas>Editar.  

 Permite introduzir o texto nas células de uma tabela que se seleccione. Se a célula seleccionada já 
contém texto, esta função permite editá-lo e modificá-lo. 

 ...>Tabelas>Modificar.  

 Esta função permite modificar as dimensões da tabela que se seleccione, assim como a largura de 

cada uma das suas colunas e a altura de cada uma das suas linhas. Ao executar a função, selecciona-
se a tabela a modificar, situa-se o cursor sobre a linha (vertical ou horizontal) que se deseje deslocar, 
e continuando a pressionar no botão esquerdo do rato vai-se deslocando o mesmo. 

 ...>Tabelas>Ocultar contornos.  

 Permite ocultar numa tabela o contorno que se seleccione, de modo a que não se visualize nem se 
imprima. Ao executar a função, selecciona-se a tabela a modificar e, seguidamente, a linha a ocultar. 
Se seleccionar o contorno oculto, este volta a visualizar-se. 

  ...>Tabelas>Unir células.  

 Permite unir duas ou mais células que se encontrem juntas e na mesma linha, de modo que passam 
a constituir uma só célula. Ao executar a função, selecciona-se a tabela a modificar. Em seguida , 



pressiona-se com o botão esquerdo do rato na primeira célula e, sem deixar-se de pressionar, 
desloca-se até à última célula 

  ...>Tabelas>Dividir células.  

 Permite dividir células unidas com a função ...>Unir células, de modo a que recuperem o seu estado 
original. Ao executar a função, selecciona-se a tabela a modificar. Em seguida, pressiona-se com o 
botão esquerdo do rato na primeira célula e, sem se deixar-se de pressionar, desloca-se até à última 
célula. 

 ...>Tabelas>Inserir coluna.  

 Permite inserir uma coluna numa tabela. Ao executar a função, selecciona-se a tabela a modificar e, 
seguidamente, a coluna na qual se irá inserir a nova coluna. 

 ...>Tabelas>Eliminar coluna.  

 Permite eliminar uma coluna numa tabela. Ao executar a função selecciona-se a tabela e a coluna a 
eliminar. 

 ...>Tabelas>Inserir linha.  

 Permite inserir uma linha numa tabela. Ao executar a função, selecciona-se a tabela a modificar e, 
seguidamente, a linha por cima da qual se irá inserir a nova linha. 

 ...>Tabelas>Eliminar linha.  

 Permite eliminar uma linha numa tabela. Ao executar a função selecciona-se a tabela e a linha a 
eliminar. 

 ...>Tabelas>Opções...  

 Esta função permite definir o número de linhas, de colunas e a largura destas últimas, para as 
próximas tabelas que se criem com a função ...>Tabelas>Criar. Permite também criar una nova 
tabela com as opções aqui definidas. Aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que tem os 
seguintes elementos: 

  

Número de colunas  Permite definir o número de colunas da tabela. 

Número de linhas  Permite definir o número de linhas da tabela. 

Largura da coluna  Permite definir a largura de cada uma das colunas. 

Criar>>  Permite criar uma nova tabela segundo as opções definidas. É equivalente à 
função ...>Tabelas>Criar. 

Defeito  Permite atribuir a todos os elementos desta caixa de diálogo os seus valores 
por defeito. 

  ...>Tabelas>Opções contornos... Permite definir os tipos de contornos a utilizar nas tabelas que se 
criem posteriormente, ou modificar os tipos de contornos de uma tabela existente. Aparece uma caixa 
de diálogo como a da figura, que tem os seguintes elementos: 



 

  

Linhas Exteriores  Permite definir a Cor, Espessura e Tipo de linha a utilizar no contorno exterior 
da tabela. 

Linhas Interiores  Permite definir a Cor, Espessura e Tipo de linha a utilizar no interior da tabela. 

Aplicar>>  Permite aplicar os tipos de linhas definidos à tabela que se seleccione 
posteriormente. 

Defeito  Permite atribuir a todos os elementos desta caixa de diálogo os seus valores 
por defeito. 

  ...>Tabelas>Opções textos... Esta função permite definir as opções do texto das tabelas que se criem 
posteriormente, ou modificar as opções de uma tabela já existente. Ao executar a função, aparece 
uma caixa de diálogo como a da figura, que tem os seguintes elementos: 

Altura  Permite definir a altura dos caracteres. O botão >> situado à sua direita permite 
modificar a altura do texto da célula que se seleccione em seguida. 

Aspecto  Permite definir o aspecto do texto, ou seja, o valor do quociente largura/altura de cada 
um dos caracteres. O botão >> situado à sua direita permite modificar o aspecto do 
texto da célula que se seleccione em seguida. 

  

Cor  Neste campo aparece o número da cor do texto. O botão ? situado à sua direita permite 
seleccionar a cor a utilizar. O botão >> situado à sua direita permite modificar a cor do 
texto da célula que se seleccione posteriormente. 

Cheio  Permite activar a cor do interior das células. Quando se encontrar desactivada, o texto 
encontra-se sobre fundo transparente. O botão ? situado à direita desta opção permite 
seleccionar a cor a utilizar. O botão >> situado à sua direita permite modificar a cor do 
interior da célula que se seleccione posteriormente. 

Alinhamento Horizontal  

 Permite definir o alinhamento horizontal do texto, que poderá ser à esquerda, à direita 
ou centrado. O botão >> situado à sua direita permite modificar o alinhamento horizontal 
da célula que se seleccione posteriormente. 



Alinhamento Vertical   

 Permite definir o alinhamento vertical do texto, que poderá situar-se no bordo superior, 
no bordo inferior ou centrado. O botão >> situado à sua direita permite modificar o 
alinhamento vertical da célula que se seleccione posteriormente. 

Célula>> Permite aplicar todas as opções definidas nesta caixa de diálogo à célula ou células que 
se seleccionem posteriormente. 

Tabela>> Permite aplicar todas as opções definidas nesta caixa de diálogo à tabela que se seleccione 
posteriormente. 

Fontes...  Permite modificar o tipo de letra a utilizar, entre as várias disponíveis no Windows. Ao 
executar a função, aparece a caixa de diálogo de selecção de fontes do Windows, onde 
se selecciona a fonte a utilizar (não o tamanho). O botão >> situado à sua direita permite 
modificar o tipo de letra da célula que se seleccione posteriormente. 

Defeito  Permite atribuir a todos os elementos desta caixa de diálogo os seus valores por defeito. 

 Activam-se as opções desejadas e pressiona-se no botão Aceitar. 

  ...>Tabelas>Recuperar eliminadas.  

 Permite recuperar tabelas eliminadas. 

Raiados 

As funções do submenu Referências>Raiados permitem introduzir raiados dentro de superfícies fechadas 

(polígonos, círculos, elipses ou supercónicas). 

Os raiados podem ser de distintas inclinações e densidades, porém uma vez seleccionado, este não varia 
com a modificação da escala da superfície à qual pertence, aparecendo sempre tal como aparece na caixa 
de diálogo da função Referências>Raiados>Tipos. 

O submenu Referências>Raiados tem as seguintes funções: 

  Referências>Raiados>Tipos.  

 Permite seleccionar o tipo de raiado a utilizar, entre os disponíveis (pré-definidos) numa caixa de 
diálogo como a da figura. 

  

 Nesta caixa, existem raiados de várias inclinações (com variações de 15º) e separações de 0,5 - 1,0 
- 1,5 - 2,0 e 3,0 mm reais, para uma só direcção ou duas direcções ortogonais. 



 

  ...>Raiados>Raiar.  

 Permite aplicar na superfície pretendida o raiado seleccionado mediante a função "...>Raiados> 

Tipos". 

  ...>Raiados>Eliminar.  

 Permite eliminar o raiado da superfície que se seleccione. 

  ...>Raiados>Cor...  

 Permite seleccionar a cor das linhas raiados que se introduzam em seguida. 

 ...>Raiados>Espessura...  

 Permite seleccionar a espessura da linha dos raiados que se introduzam em seguida. 

Preenchimentos 

As funções do submenu Referências>Preenchimentos permitem preencher com uma cor o interior de 
superfícies fechadas (polígonos, círculos, elipses ou supercónicas), de modo a que estas passam a ser 
opacas. Uma superfície pode ter simultaneamente um preenchimento e um raiado. 

O submenu tem as seguintes funções: 

  ...>Preenchimentos>Preencher.  

 Permite preencher a superfície que se seleccione com a cor seleccionada mediante a função 

"...>Preenchimentos >Cor", de modo que passa a ser opaco. 

  ...>Preenchimentos>Esvaziar.  

 Permite desactivar (retirar) a cor do preenchimento da superfície que se seleccione, de modo a que 
esta passe a ser transparente. 

  ...>Preenchimentos>Cor...  

 Permite seleccionar a cor dos preenchimentos que se introduzam em seguida. 

Padrões 

As funções do submenu Referências>Padrões permitem introduzir elementos repetitivos dentro de 
superfícies fechadas (polígonos, círculos, elipses ou supercónicas). 

Um padrão pode ser composto por linhas, polígonos, círculos, elipses, supercónicas e curvas de Bezier, 
que delimitam um conjunto que se repete segundo os eixos vertical e horizontal. O padrão está limitado 
pelo menor rectângulo exterior a todas as referências definidas como padrão. 

 

Exemplo do padrão. 

Todos os elementos integrantes do padrão conservam as mesmas dimensões com as quais se criaram. 

Ao contrário do que ocorre com os raiados, no caso dos padrões só poderá existir um para cada superfície, 
devendo assim eliminar-se um antes de criar o outro. 



O submenu Referências>Padrões tem as seguintes funções: 

  ...>Padrões>Criar.  

 Permite aplicar um padrão à superfície que se seleccione em seguida. Ao executar a função, 
selecciona-se a superfície seguindo-se os elementos que compõe o padrão (com uma janela de 
selecção). 

 ...>Padrões>Eliminar.  

 Permite eliminar o padrão de uma superfície que se seleccione. 

Cores 

As funções do submenu Referências>Cores permitem modificar as cores das linhas, raiados e 
preenchimentos dos elementos existentes. O submenu tem as seguintes funções: 

 

 ...>Cores>Linha...  

 Permite modificar a cor da linha do elemento que se seleccione posteriormente. Ao executar a função, 
aparece a caixa de diálogo de selecção de cores. Selecciona-se a cor e, seguidamente, selecciona-se 

o elemento ou elementos a modificar. 

 ...>Cores>Raiado...  

 Permite modificar a cor da linha do raiado da superfície que se seleccione. Aparece a caixa de diálogo 
de selecção das cores, onde se selecciona uma delas. Seguidamente, selecciona-se a superfície ou 
superfícies a modificar. 

 ...>Cores>Preenchimento...  

Permite modificar a cor do preenchimento da superfície que se seleccione. Aparece a caixa de diálogo de 
selecção das cores, onde se selecciona uma delas. Seguidamente, selecciona-se a superfície ou 
superfícies a modificar. 

Espessura 

As funções do submenu Referências>Espessuras permitem modificar a espessura das linhas e raiados dos 
elementos existentes, assim como activar ou desactivar a visualização e impressão das espessuras. O 
submenu tem as seguintes funções: 

 

 ...>Espessura>Activar.  

 Esta função permite activar ou desactivar a representação das espessuras da linha, tanto para ecrã, 
como para a impressora ou plotter. 

 ...>Espessura>Linha...  



 

 Permite modificar a espessura da linha do elemento que se seleccione posteriormente. Ao executar 
a função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura. Selecciona-se a espessura a utilizar e, em 
seguida, o elemento ou elementos a modificar. 

 

 ...>Espessura>Raiado...  

 Permite modificar a espessura da linha do raiado da superfície que se seleccione. Aparece a caixa de 
diálogo de selecção de espessuras Selecciona-se a espessura e em seguida a superfície ou superfícies 
a modificar. 

Tipos de linha 

  ...>Tipo linha...  

 Esta função permite modificar o tipo de linha do elemento que se seleccione. Ao executar a função, 
aparece uma caixa de diálogo como a da figura. Selecciona-se o tipo de linha a utilizar e, em seguida, 
selecciona-se o elemento ou elementos a modificar. 

   



Capítulo 6  

O menu Operação 

Introdução 

O menu Operação contém as funções necessárias para modificar os elementos desenhados com as funções 
do menu Referências. Contém as seguintes funções: 

 

Operação>Executar  Permite copiar ou mover elementos de acordo com o definido em 
Operações>Opções.... 

...>Opções... Permite definir o tipo de operação a efectuar. São possíveis de aplicar as 
seguintes operações: translação, rotação, analogia, simetria axial, simetria 
central, homotetia. 

...>Delimitar  Permite recortar uma superfície por outra com a qual tenha uma zona em comum. 

...>Cortar  Permite cortar uma superfície por uma recta. 

...>Unir  Permite unir duas superfícies que tenham uma zona em comum. 



 

...>Deslocar linha  Permite deslocar (ampliar ou reduzir) um extremo de uma linha.  

...>Deslocar vértice  Permite deslocar um vértice de um polígono. 

...>Deslocar lado  Permite deslocar um lado de um polígono. 

...>Visualizar lado  Permite visualizar um lado de um polígono previamente ocultado. 

...>Ocultar lado  Permite ocultar um lado de um polígono. 

...>Eliminar  Permite eliminar uma referência. 

...>Recuperar todas  Permite recuperar todas as referências eliminadas do ficheiro seleccionado. 

Modificar referências 

 Operação>Executar.  

Permite aplicar aos elementos que se seleccionem, as funções definidas em Operação>Opções.... Após 
seleccionar a função, assinala-se o elemento ou elementos a modificar. Quando se tratar de um único 
elemento, selecciona-se com o botão esquerdo do rato enquanto que quando se tratar de vários elementos, 
seleccionam-se com uma janela criada com o botão direito do rato. 

Opções de modificação 

 Operação>Opções...  

Permite definir uma função de modificação a utilizar pela função Operação>Executar. 

As várias funções realizam alterações nos pontos ou vértices dos elementos, permitindo manter também 
o elemento original ou eliminá-lo. A operação de modificação pode ser realizada tanto sobre elementos 
abertos (linhas, pontos, arcos, cotas, etc.), como em superfícies fechadas (polígonos, círculos, etc.). 

No caso de se realizar uma modificação sobre uma superfície que tenha definido no seu interior um raiado, 
um preenchimento ou um padrão, a alteração da superfície é igualmente aplicada a estes elementos. 

Ao executar a função Operação>Opções..., aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que tem as 
seguintes opções: 

 

Translação  Permite mover ou copiar um ou vários elementos para outra posição, mantendo a sua 
forma e tamanho original. 

 O modo de actuar é o seguinte: activa-se a opção e pressiona-se no botão Executar>>. 
Selecciona-se o elemento ou elementos a mover ou copiar e, seguidamente, os pontos 
de origem e destino do deslocamento. 

Rotação  Permite rodar um ou vários elementos em volta de um ponto. 



 O modo de execução é o seguinte: activa-se a opção, introduz-se o ângulo de rotação 
no campo inferior (positivo quando o sentido é anti-horário) e pressiona-se no botão 
Executar>>. Selecciona-se o elemento ou elementos a rodar e, seguidamente, o ponto 
em torno do qual se realiza a rotação. 

Analogia  Permite criar um elemento de modo a que a distância de cada um dos seus pontos em 
relação a uma recta é a mesma que a existente entre os pontos do elemento original 
e a mesma recta, multiplicada por um certo valor, que é o factor de analogia.  

 O modo de execução é o seguinte: activa-se a opção, introduz-se o factor de analogia 

no campo inferior (positivo ou negativo) e pressiona-se no botão Executar>>. 
Selecciona-se o elemento ou elementos a modificar e, seguidamente, a recta de 
analogia. 

Simetria axial  Permite criar um elemento simétrico a outro relativamente a uma recta. Este tipo de 
simetria é um caso particular da analogia (quando se utiliza -1 como factor de 
analogia). 

 O modo de execução é o seguinte: activa-se a opção e pressiona-se no botão 
Executar>>. Selecciona-se o elemento ou elementos a modificar e, seguidamente, a 
recta de simetria. 

Simetria central  Permite criar um elemento simétrico em relação a um ponto. Este tipo de simetria é 
um caso particular da homotetia (quando se utiliza -1 como factor de homotetia). 

 O modo de execução é o seguinte: activa-se a opção e pressiona-se no botão 
Executar>>. Selecciona-se o elemento ou elementos a modificar e, seguidamente, o 
ponto de simetria. 

Homotetia  Permite criar um elemento de modo a que a distância entre cada um dos seus pontos 
relativamente a um outro ponto (o ponto de homotetia) é a mesma que a existente 
entre os pontos do elemento original e o respectivo ponto de homotetia multiplicada 
por um valor, que é o factor de homotetia. 

 Isto permite obter uma cópia à escala do elemento original. Quando se utilizar um 
factor de homotetia negativo, produz-se uma inversão do elemento. 

 O modo de execução é o seguinte: activa-se a opção, introduz-se o factor de homotetia 
no campo inferior (positivo ou negativo) e pressiona-se no botão Executar>>. 
Selecciona-se o elemento ou elementos a transformar e, seguidamente, o ponto de 
homotetia. 

Copiar  Quando se realiza uma modificação, esta opção permite seleccionar se pretende que o 
elemento original permaneça ou não. Se activar esta opção, o elemento original 
permanece, enquanto que se a desactivar, é eliminado ao aplicar-se a modificação. 

 Quando se activa esta opção, o campo Nº Cópias permite introduzir o número de cópias 

a criar. Cada uma das cópias é incrementada do factor utilizado na modificação. Por 
exemplo, se realizar uma homotetia de factor 5 e se criar 3 cópias, estas utilizarão os 
factores 5, 10 e 15 respectivamente. 

Delimitar uma superfície  

 ...>Delimitar Permite recortar uma superfície fechada que se seleccione (polígono, círculo, elipse 
ou super cónica) com a forma de uma outra superfície existente, com a qual tenha 
uma zona em comum. 



 

 Ao executar a função, selecciona-se a superfície que se deseja modificar e, em 
seguidamente define-se a zona a delimitar. A segunda superfície não sofre nenhuma 
modificação. 

 

Corte de uma superfície 

 ...>Cortar  Permite cortar uma superfície fechada que se seleccione (polígono, círculo, elipse ou 

super cónica) por uma recta definida através de dois pontos. 

 Ao executar a função, selecciona-se a superfície que se deseja modificar e, 
seguidamente, dois pontos que definem a recta de corte (ou assinala-se uma recta). 
Finalmente indicamos, com o botão direito do rato, qual o lado da superfície cortada 
que queremos manter. A restante superfície será eliminada. 

 Não é necessário que o segmento definido corte a superfície, já que se tem em conta 
toda a recta, de comprimento infinito. 

  

União de duas superfícies 

 ...>Unir  Permite unir duas superfícies (polígonos, círculos, elipses ou super cónicas), de modo 
a que se eliminam as linhas de intersecção entre elas passando a constituir uma só 
superfície. 



 Ao executar a função, seleccionam-se as duas superfícies a unir e, seguidamente, os 
lados por onde se desejam unir. 

 Se alguma das superfícies originais possui um raiado, um preenchimento ou um 
padrão, a superfície resultante toma as características da segunda superfície que se 
seleccione. 

Deslocamento da extremidade de uma linha 

 ...>Deslocar linha  

 Permite deslocar uma das extremidades de uma linha. 

 Ao executar a função, selecciona-se o ponto a deslocar (que deverá ser uma 
extremidade do segmento de linha) e, seguidamente, selecciona-se o novo ponto 
onde se deseja situar a extremidade do segmento. 

Deslocamento de um vértice 

 ...>Deslocar vértice 

 Permite deslocar um vértice de um polígono. 

 Ao executar a função, selecciona-se o polígono a modificar e o vértice a deslocar. Em 
seguida, selecciona-se o novo ponto onde se deseja situar o vértice. 

 Se o polígono possui raiado, preenchimento ou padrão, este adapta-se à sua nova 
forma. 

Limitar Linha 

 ...>Limitar linha Permite limitar a linha que seleccionarmos por dois pontos. 

 Ao executar-se a função, selecciona-se a linha a ser delimitada e, seguidamente 
seleccionamos dois pontos que definem os novos limites da linha. Os pontos podem 
ser assinalados, como anteriormente referido, com o botão esquerdo ou direito do 
rato, consoante a situação. 

Estender/Cortar Linha 

 ...>Estender>Cortar  

 Permite alongar ou encurtar uma linha. Ao executar-se a função selecciona-se a 
linha sobre a qual pretendemos aplicar a função e, seguidamente, a linha com até à 
qual queremos estender/cortar a actual linha. Esta operação só afecta a primeira 
linha seleccionada. No caso de se tratar de um corte de uma linha, é necessário, no 
fim, indicar, com o botão direito do rato, qual o lado da recta que se pretende manter. 



 

Deslocamento de um lado 

 ...>Deslocar lado  

 Permite deslocar um lado de um polígono, de modo a que este fique paralelo à sua 
posição original. 

 Ao executar a função, selecciona-se o polígono a modificar e o lado a deslocar. Em 
seguida, selecciona-se o novo ponto onde se deseja situar o lado. 

 Se o polígono possuir raiado, preenchimento ou padrão, este adapta-se à sua nova 
forma. 

Visualização de um lado 

 ...>Visualizar lado 

 Permite visualizar de novo o lado (de um polígono) que se ocultou previamente com 
a função "...>Ocultar lado". 

Ocultar um lado 

 ...>Ocultar lado Permite ocultar o lado (de um polígono) que se seleccione, de modo a que não se 
visualize no ecrã nem apareça nas saídas para impressora ou plotter. 

 O lado oculta-se mas não se elimina, continuando a fazer parte do polígono, para 
delimitar um possível raiado, preenchimento ou padrão. 

Eliminar uma referência 

 ...>Eliminar Permite eliminar uma referência ou referências que se seleccionem. 

 É possível recuperar uma referência eliminada através das funções Referências>...> 

Recuperar eliminadas, ou recuperar todas através da função Operação>Recuperar 

todas. 

Recuperação de todas as referências apagadas 

 ...>Recuperar referências 

 Permite recuperar no ficheiro seleccionado todas as referências eliminadas. 
Recuperam-se não só as eliminadas na sessão de trabalho actual, como todas as 
eliminadas desde que se criou o ficheiro. Ao executar a função, uma caixa de diálogo 
pede confirmação das operações a realizar. 



Capítulo 7  

O menu Janela 

Introdução 

O menu Janela contém as funções que permitem modificar a visualização do desenho, definir o tamanho 
do papel a utilizar, a escala, analisar os elementos desenhados, etc. Todas estas funções podem ser 
executadas a partir deste menu ou através de um ícone equivalente. Este menu contém as seguintes 

funções: 

 



 

Centrar a imagem 

 Janela>Centrar a imagem 

Permite modificar a escala de representação do desenho no ecrã. Os elementos contidos nos limites 
definidos com a função Janela>Tamanho da folha passam a ocupar a totalidade da janela de trabalho. 

Zoom com janela 

 Janela>Zoom com janela  

Permite ampliar uma zona do ecrã. Essa zona passa a ocupar toda a janela de trabalho. 

Ao executar a função, o ponteiro do rato adquire a forma de duas setas em diagonal. Situa-se o rato num 
canto do rectângulo a ampliar, pressiona-se no botão direito do rato e desloca-se, não o largando, até ao 
canto oposto. 

Zoom de factor X 

 Janela>Zoom X 

Permite reduzir ou ampliar a escala de representação no ecrã dos elementos do desenho. 

Quando se utilizar um factor menor que 1, a escala dos elementos reduz-se, produzindo-se uma redução. 
Quando se utiliza um factor maior que 1, produz-se uma ampliação sobre a zona central da janela de 
trabalho. 

Ao executar a função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, na qual se define o factor de escala 
a utilizar. 

 

Zoom Anterior 

 Se tiver realizado alguma modificação na visualização (um zoom, um deslocamento, etc.) a função 
Janela>Zoom Anterior permite regressar à visualização anterior. 

É possível utilizar esta função até 10 vezes consecutivas, recuperando-se outras tantas visualizações 
anteriores. 

Zoom Seguinte 

 Se tiver utilizado a função Janela>Zoom Anterior, a função ...>Zoom Seguinte permite seleccionar de 
novo a visualização seguinte. 



É possível utilizar esta função até 10 vezes consecutivas, recuperando-se outras tantas visualizações 
seguintes. 

Visualização à escala real 

 Janela>Escala real 

Permite visualizar uma zona do ficheiro seleccionado à escala real que se irá obter por impressora ou 

plotter. 

Ao executar a função, o cursor adquire a forma de quatro setas em cruz. Selecciona-se um ponto, que 
passará a situar-se no centro da janela de trabalho. 

Para que esta função funcione correctamente, é importante que estejam definidas as dimensões do monitor 
utilizado na configuração do programa. 

Deslocamento da imagem 

 Janela>Deslocar imagem 

Permite deslocar a imagem que aparece na janela de trabalho na direcção e à distância que se deseje, 
através de um vector de deslocamento. 

Ao executar a função, situa-se o ponteiro do rato no primeiro ponto do vector de deslocamento, pressiona-
se no botão direito do rato e desloca-se, não o largando, até ao segundo ponto. 

Também é possível realizar deslocamentos da imagem com as barras de scroll do Windows, situadas nas 
margens direita e inferior da janela de trabalho. 

Redesenhar imagem 

 Janela>Redesenhar 

Permite que se redesenhem no ecrã todos os elementos do ficheiro, o que pode ser útil, por exemplo, 
quando se tenha eliminado algum elemento e existam ainda sinais do mesmo.  

Também permite regressar ao modo de visualização normal quando se tenha utilizado a função 
Janela>Desenhar no ecrã  

Tamanho da folha 

 Janela>Tamanho da folha... 

Permite definir o tamanho da folha a utilizar e a sua orientação, assim como seleccionar a impressora ou 
plotter a utilizar e respectivas configurações. 

Ao executar a função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que tem os seguintes elementos: 



 

 

Orientação  Permite seleccionar a orientação da folha. 

Altura  Permite definir a altura da folha (em mm). 

Largura  Permite definir a largura da folha (em mm). 

Formato  Permite seleccionar um dos formatos standard da folha (segundo as normas DIN). 

Impressora...  Permite seleccionar a impressora ou plotter a utilizar, entre as várias instaladas 
no Windows, assim como modificar a sua configuração, aparecendo a caixa de 
diálogo da sua controladora. 

Tamanho Impressora  Permite que os campos Altura e Largura adquiram automaticamente os valores 
definidos na configuração da impressora ou plotter. 

Defeito  Permite atribuir a todos os elementos desta caixa de diálogo os seus valores por 
defeito. 

Modificação da dimensão da folha 

 Janela>Dimensão da folha igual à janela 

Permite modificar os limites do desenho e adaptá-los aos limites da visualização actual. 

Estes limites, que se representam através de um rectângulo em linha descontínua, são os que se utilizam 
quando se executa a função ...>Centrar a imagem.  

Aumentar área da janela de trabalho 

 Janela>Aumentar área da janela 

Permite que a janela de trabalho ocupe toda a superfície da janela do programa. 

Modificar a cor de fundo 

 Janela>Preferências Ecrã... 

Permite modificar a cor do fundo da janela de trabalho, que pode ser branca ou preta.  



 

Análise de referências 

As funções do submenu Janela>Análise permitem analisar cada um dos elementos desenhados, assim 
como medir distâncias, ângulos e superfícies. O submenu tem as seguintes funções: 

 Janela>Análise>Analisar. Permite conhecer todos os dados relativos à referência que se seleccione, 
aparecendo uma janela como a da figura, na qual se especifica o tipo de referência, o layer ao qual 
pertence, a espessura da linha, as coordenadas dos seus pontos, etc. 

  

 ...>Análise>Distância 2 pontos. Permite determinar a distância entre dois pontos. A distância 
aparecerá na zona direita da janela de ajuda. 

 ...>Análise>Distância ponto-linha. Permite determinar a menor distância entre um ponto e uma linha 
recta. A selecção dos elementos tem de ser realizada por esta ordem. A distância aparece na zona 
direita da janela de ajuda. 

 ...>Análise>Ângulo 3 pontos. Permite determinar o ângulo formado por duas rectas, definidas 
mediante três pontos. Seleccionam-se, por esta ordem, um dos extremos, o vértice e o outro extremo. 

O ângulo aparecerá na zona direita da janela de ajuda. 

 ...>Análise>Área. Permite determinar a área compreendida dentro da superfície (polígono, círculo, 
elipse ou super cónica). A área aparece na zona direita da janela de ajuda. 

 ...>Análise>Coordenadas 1 ponto. Permite determinar as coordenadas de um ponto. Na zona direita 
da janela de ajuda aparecem as suas coordenadas absolutas, que são independentes da malha que 
se utilize. 



 

Escala Gráfica 

 Janela>Escala Gráfica... 

Permite modificar a escala do desenho. A escala que se define será a que se irá utilizar nas saídas para 
impressora ou plotter. 

 

Aparecerá uma caixa de diálogo como a da figura, na qual se introduz o divisor da escala a utilizar (por 
exemplo, 50 para uma escala 1:50). 

Desenho de preenchimentos, raiados e padrões 

 Janela>Desenhar Preenchimentos e Raiados 

Permite activar ou desactivar a representação dos preenchimentos, raiados e padrões, tanto no ecrã, como 
nas saídas para impressora ou plotter. 

Pré-visualizar no ecrã 

 Janela>Pré-Visualizar 

Permite visualizar o ficheiro seleccionado no ecrã, tal como irá sair na impressora ou na plotter, não se 
visualizando os elementos tipo ponto, as linhas de referência e a malha, uma vez que estes elementos não 
são imprimidos. 

Se o ficheiro seleccionado é uma composição, esta função permite visualizar todos os elementos contidos 
nos desenhos que a compõem. 

 



Capítulo 8  

O menu Ajuda 

Introdução 

O menu Ajuda contém várias funções adicionais do programa. Este menu contém as seguintes funções: 

 

Índice Geral 

 Ajuda>Índice Geral  

 Esta função permite ao utilizador consultar o manual de instruções do programa de 
forma interactiva. Para o efeito deve seleccionar a função Ajuda>Índice Geral 

aparecendo uma caixa de ajuda standard Windows, onde poderá consultar o manual 
por capítulos ou, inclusive, realizar pesquisas de temas por palavras. 



 

  

Exemplo da consulta da ajuda por capítulos 

Vídeos 

 Ajuda>Vídeos Esta função permite que o utilizador consulte uma série de vídeos exemplificativos 
do funcionamento do programa. O utilizador pode, através dos comandos existentes 
no próprio leitor de vídeos, ir parando o vídeo quando necessário. 

Barra de ajuda 

 Ajuda>Barra de ajuda 

A barra de ajuda é a linha inferior da janela do programa, na qual aparece a seguinte informação: 

◼ Quando se situa o cursor sobre uma das funções dos menus, aparecerá nesta linha uma breve 
explicação sobre a função. 

◼ Enquanto se mantiver pressionado um dos ícones, aparecerá igualmente uma explicação do mesmo. 

◼ Quando se selecciona um dos elementos do desenho, aparecerão as coordenadas do cursor. 

◼ Algumas funções mostram mensagens de ajuda acerca das operações a realizar em cada momento. 

A função Ajuda>Barra de ajuda permite activar ou desactivar a visualização da barra de ajuda do 
programa. 

Barras de scroll 

 Ajuda>Barras de scroll 

Activa a representação das barras de scroll nos contornos da janela de trabalho. Estas barras servem para 
deslocar a imagem na horizontal e na vertical. 



Personalizar ferramentas 

 Ajuda>Personalizar ferramentas 

Permite escolher quais as barras de ferramentas que pretendemos ter na área de trabalho. Pode consultar 
mais informações sobre esta função no Manual de . 

Configurações de ferramentas 

 Ajuda>Configurações de ferramentas 

Permite armazenar, com um nome próprio, várias configurações de ferramentas. Permite-se assim que o 
utilizador active rapidamente configurações tipo que construiu para trabalhar com o programa em distintas 
fases de estrutura. 

Função anterior 

 Permite ao utilizador recuperar de forma rápida a função executada anteriormente. Poderá utilizar a 

tecla ‘Back space’ para recuperar a função anterior. 

Conexão automática com o 

A função Ajuda>Conexão automática permite activar ou desactivar a conexão automática com o programa 
. 

Se a função do programa estiver activada  a função Resultados>Composição>Editar  

permite aceder ao  para editar o desenho. Quando se fecha o desenho, regressa-se 

automaticamente ao . 

Se a conexão automática se encontrar desactivada, não é possível efectuar esta função. 

Acerca do  

 Ajuda>Acerca de...  

Mostra uma caixa de diálogo com a mensagem de direitos de autor do programa bem como o nome do 

licenciatário legal do mesmo. 





 



 

Manual de Instruções 

Fabricação de estruturas 
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Capítulo 1  

Instalação do programa 

Instalação 

Cada licença do programa  inclui uma licença de  sem custo adicional, que se instala 

na mesma pasta do programa . 

O ficheiro do programa chama-se TRICALCFAB.EXE. Consulte o manual de instruções de  para mais 

informação sobre o processo de instalação. 

No caso de programas com chave de protecção monoposto,  utiliza a mesma chave e é possível 

executá-lo simultaneamente com o programa de cálculo. No caso de chaves de rede,  pode-

se executar em qualquer computador que esteja na rede (ter em consideração que a utilização do 
, monopoliza um posto de trabalho de ). Pode-se instalar e executar tantos programas 

quanto se necessite, trabalhando somente em simultâneo o número de postos contratados para a chave 
de rede. 

Se necessitar de postos de trabalho adicionais do programa , podem adquirir-se tanto para 

chaves monoposto como para chaves de rede. 

Para cada licença do programa , na pasta “Programa” do CD inclui-se o ficheiro TRICALCFAB.EXE 

que está preparado para funcionar com a mesma chave de protecção do programa , com o ficheiro 

Tricalc.EXE incluído nesta mesma pasta.  

No caso de aquisição do programa  como programa adicional independente, na pasta 

“Programa” do CD apenas se inclui como ficheiro utilizável o TRICALCFAB.EXE, estando os demais 
(TRICALC.EXE, T-CONNECT.EXE e TRCAD.EXE) com conteúdo vazio. 

Numa instalação em rede (com uma única chave de rede), podem existir diferentes números de postos de 
trabalho de  e de . 





  

Capítulo 2  

Tricalc.Fab 

Introdução 

 é um novo programa, associado a , que permite, entre outras coisas: 

◼ Obter a tabela de fabricação gerada por , permitindo também a obtenção de relatórios. 

◼ Criar, importar desde  e modificar uma tabela de Entidades fornecedoras dos diferentes 

materiais e elementos que formam a estrutura. 

◼ Associar, a cada elemento da tabela, um lote de fabricação (associado por sua vez a uma das 
Entidades), para poder realizar a rastreabilidade dos elementos e materiais intervenientes na estrutura. 

 trabalha com ficheiros de fabricação de extensão .tfb.  não pode criar ficheiros de 

fabricação: deve abrir-se um criado desde . Recomenda-se encarecidamente para não trabalhar 

com a Tabela Global de Fabricação de cada estrutura, de nome TabFabrica.tfb, excepto para: 

◼ Exportar em  toda ou parte da tabela global de fabricação para um novo ficheiro de fabricação 

e abrir esse novo ficheiro com . 

◼ Abrir em  o ficheiro da tabela global de fabricação, exportando toda ou parte dela para um 

novo ficheiro de fabricação e seguidamente abrir esse novo ficheiro. 

Os ficheiros de fabricação são ficheiros de bases de dados que contêm a informação organizada nas 
seguintes tabelas: 

◼ A tabela de fabricação, propriamente dita. 

◼ A tabela de entidades fornecedoras. 

◼ A tabela de lotes de fabricação. 

Tabela de Fabricação 

Nela guarda-se a informação de todos os elementos e materiais da estrutura. 

Cada registo desta tabela pode associar-se com um determinado lote de fabricação (um elemento da tabela 
de lotes). Em alguns casos pode ser necessário associar um mesmo elemento desta tabela (a betonagem 
de uma determinada laje, por exemplo) a lotes distintos (distintos lotes de betão). Para isso,  



 

permite dividir um registo da tabela de fabricação em vários registos, cada um deles, com uma parte da 
medição inicial (no exemplo, uns determinados m3 de betão) e associado a um lote de fabricação diferente. 

Tabela de Entidades 

Nela guarda-se a informação de cada entidade ou empresa fornecedora. Com  é possível definir 

todos os dados da entidade ou importar uma ou várias entidades desde , concretamente, 

desde a tabela de Fornecedores das Entidades Comerciais. É necessário dispor da revisão 10.1.02 ou 
superior de  para poder realizar a importação. 

Tabela de Lotes 

Nela guarda-se a descrição de cada lote de fabricação. Cada lote pode ser referente a um único material 
(betão, armadura, aço estrutural ou madeira) e estar associado com uma entidade ou empresa 
fornecedora. Possui uma funcionalidade e informação equivalente, em parte, há duas Guias de 

, apesar de momento não ser possível relaciona-los ou intercambia-los. 

Aparência geral do programa 

O programa segue o guia de estilo de Microsoft Office 2007 quanto à aparência geral do programa, tal 
como se observa na seguinte imagem. 

 



  

Estilos 

Através do menu Estilo situado no extremo direito da aplicação, poderá seleccionar entre os estilos de 
visualização disponíveis. 

 

Menu Ficheiro 

 

Abrir 

Para trabalhar com  é necessário abrir um ficheiro de fabricação (de extensão .tfb) inicialmente 

criado em . Recomenda-se encarecidamente para não trabalhar com a Tabela Global de 

Fabricação de cada estrutura, de nome TabFabrica.tfb. 

Ao seleccionar esta função, aparece uma caixa como a da imagem na qual pode seleccionar o ficheiro a 
abrir. Também pode seleccionar um dos ficheiros abertos recentemente, que aparecem no painel da direita 
do menu Ficheiro. 



 

 
Ao abrir um ficheiro, o seu nome aparece no título da janela principal de . Pode abrir-se mais 

que um ficheiro de fabricação de cada vez, criando-se uma janela nova do programa por cada ficheiro 
aberto. 

Imprimir 

Permite imprimir um relatório de acordo com as opções fixadas. Aparecerá uma caixa de diálogo similar à 
da figura seguinte, na qual pode seleccionar a impressora, número de cópias, intervalo de páginas, etc. 
Inicialmente, a impressora seleccionada será a impressora por defeito definida no sistema operativo. Veja-
se o capítulo Relatórios para mais informação. 

 



  

Pré-visualizar a impressão 

Permite visualizar um relatório no ecrã antes de obtê-lo por impressora. 

Configurar impressora 

Permite configurar os parâmetros da impressora desejada. Também pode seleccionar a impressora a 
utilizar nos relatórios, entre as instaladas no sistema operativo. Aparecerá uma caixa de diálogo cuja 
aparência concreta e opções disponíveis dependem do sistema operativo com o que esteja a trabalhar e a 
impressora que seleccione. 

 
Se modificar a impressora seleccionada, esta nova impressora será a que vai aparecer seleccionada 
inicialmente na função Imprimir…. 

Configurar página 

Através desta função podem seleccionar-se as diferentes opções relacionadas com a aparência dos 
relatórios gerados por , tais como margens e tipos de letra. 



 

 
 

As opções disponíveis são as seguintes: 

Opção Descrição 

Fontes Nesta lista aparecem as características das fontes utilizadas nos diferentes capítulos 
do relatório. Para modificar um elemento da lista, seleccionando-o e utilizando o 

botão Modificar. 

Margens Neste grupo pode fixar as margens, em milímetros que terá o relatório. Tenha em 
conta que dependendo da impressora seleccionada, existe sempre uma determinada 
margem que não é possível imprimir. 

Cabeçalho Permite indicar se todas as páginas do relatório terão um cabeçalho com o nome do 
projecto e a sua descrição. Esta informação procede da estrutura de  que se 

utilizou para gerar o ficheiro de fabricação. 

Esquadria Permite indicar se todas as páginas terão ou não uma esquadria. 

Numerar páginas Permite indicar se as páginas do relatório serão numeradas na sua parte inferior ou 
não. 

Data Permite indicar se no relatório aparecerá ou não a data em que se imprime o relatório. 

Fechar 

Com esta função, fecha-se o ficheiro de fabricação que estiver aberto nesse momento. Todas as 
modificações realizadas nesse ficheiro (criação e atribuição de lotes de fabricação, por exemplo) guardam-
se ao fechar o ficheiro. 

Sair 

O programa  encerra-se, assim como todos os ficheiros de fabricação que estiverem abertos 

nesse momento. Como no caso da função Fechar, não se perdem as modificações que tenham sido feitas 
nos ficheiros de fabricação abertos. 



  

Janela principal: Tabela de Fabricação 

Ao abrir um ficheiro de fabricação, a janela principal do programa mostra um conteúdo similar ao indicado 
de seguida, muito similar à caixa de visualização da tabela de fabricação existente no programa : 

 
 

A janela tem as seguintes partes: 

◼ Uma linha superior com as funções disponíveis. 

◼ Um painel esquerdo onde aparecem em forma de árvore, todos os elementos estruturais de forma 
hierarquizada. 

◼ Um painel direito no qual aparecem os diferentes materiais (organizados em diferentes separadores: 
armaduras, betão, aço estrutural ou madeira) que intervêm no ramo do árvore do painel esquerdo 
actualmente seleccionado. Quando o ramo seleccionado (‘Muros de cave-contenção’ no exemplo) tem 
vários subcapítulos (no exemplo, ‘Muro E’, ‘Muro O’ e ‘Muro N’), os elementos deste painel têm um 

fundo de cor diferente para cada subcapítulo.  

Pode mover-se a separação entre o painel esquerdo e o direito. Ao seleccionar qualquer coluna no 
cabeçalho do painel da direita, a informação ordena-se por essa coluna. 

As funções disponíveis são as seguintes: 

Função Descrição 

Imprimir 

 

Exportar MS-Excel 



 

Uma função permite exportar as tabelas de fabricação para o formato XLS, para 
poderem ser pós-processadas ou modificadas. Permite-se a exportação da tabela 
geral ou qualquer parte da mesma. 

Esta função está presente tanto no Tricalc como no Tricalc.Fab. Aparece um novo 
botão na barra de ferramentas da tabela de fabricação e uma nova função no menu 
contextual da mesma. O ficheiro que se exporta é um ficheiro de texto, em que os 
campos estão separados por tabuladores. Cada registo é uma linha a cujo nome se 
coloca a extensão “.xls”. Pode ser importado por qualquer folha de cálculo ou 
programa de base de dados que possa ler ficheiros do tipo CSV (valores separados 
por virgula). 

 Exportar Permite exportar parte ou toda a tabela de fabricação num novo ficheiro de extensão 
.tfb. Depois de seleccionar o nome do ficheiro a gerar, aparece uma caixa de diálogo 
como a indicada de seguida na qual pode definir o que se deseja exportar. 

   

  Se activar Selecção, exportam-se os dados pertencentes ao ramo seleccionado no 
painel esquerdo. 

 Filtrar Permite filtrar a informação que aparece no painel da direita. Para isso seleccione 
uma célula da tabela do painel direito e seleccione este botão de filtrar. Se por 
exemplo, tiver seleccionada uma célula da coluna Diâm. com o texto ø8, aparecerão 
só os elementos que tenham esse valor nessa coluna e o cabeçalho mostrará de 
outra cor que se filtrou por essa coluna, tal como mostra a seguinte imagem 



  

   

  A tabela resultante pode voltar a filtrar-se por outra coluna, se o desejar. 

 Eliminar filtro Através desta função eliminam-se os filtros actualmente activos. 

 Opções Através desta função, aparece uma caixa de diálogo na qual pode indicar que colunas 

deseja que apareçam no painel da direita. Esta selecção só afecta a visualização no 
ecrã, mas não para a impressão ou a exportação da tabela de fabricação. 

 Lotes… Com esta função mostra-se a janela de lotes de fabricação. Equivale à função Inicio> 

Lote > Lotes… do menu. 

 Atribuir lote Esta função permite atribuir o lote actualmente seleccionado (que aparece na lista 
desdobrável à direita do ícone desta função) ao elemento ou elementos da tabela de 
fabricação que se tenham seleccionado no painel da direita. O lote atribuído a cada 
elemento da lista de fabricação aparece na coluna Lote. Tenha em conta que cada 
lote é de um determinado material (betão, aço de armar, aço estrutural ou madeira), 
pelo que deve corresponder o material do lote com o da linha de fabricação. 

 Filtrar por lote Com esta função apresenta-se apenas os elementos da lista de fabricação atribuídos 
ao lote seleccionado na lista desdobrável de lotes. 

 Dividir / Reagrupar… 

  Com esta função  permite dividir um registo da tabela de fabricação em 

vários registos, cada um deles, com uma parte da medição inicial e associado a um 
lote de fabricação diferente. Também permite reagrupar de novo vários registos num 
único. Consulte o capítulo Dividir e reagrupar elementos da tabela de fabricação, 
para mais informação. 

 Seleccionar todos 

  Ao selecciona-lo, incluem-se todos os elementos da lista de fabricação que apareçam 
no painel da direita. 



 

Exportar a tabela global de fabricação 

Ao exportar toda ou parte da tabela global de fabricação (tal como se mencionou no capítulo anterior) 
para outro ficheiro .tfb, pode seleccionar-se como ficheiro de destino um ficheiro novo ou outro já 
existente. Neste último caso, deverá ter em conta o seguinte: 

◼ Se o ficheiro existente procede de outra estrutura diferente da actual, não se permite a exportação, 
aparecendo a seguinte mensagem: 

 

◼ Se algum dos elementos que se desejam exportar já foram exportados anteriormente para o ficheiro 
de destino, aparece a seguinte mensagem: 

 

o Se responder Sim, adicionam-se as novas linhas de fabricação às já existentes (que podem ter 
a mesma ou diferente informação se procedem de diferentes cálculos da estrutura, por 
exemplo). Pode voltar a aparecer esta mensagem se encontrar outro elemento a exportar que 
também foi exportado anteriormente, salvo que se seleccionar Sempre Sim, em cujo caso é 
como se seleccionasse Sim para todos os elementos. 

o Se responder Não, abandona-se o processo de exportação sem modificar o ficheiro para o qual 

se pretendia realizar a exportação. 

 

Dividir e reagrupar elementos da tabela de fabricação 

Como já se indicou na introdução, cada elemento (registo) da tabela de fabricação pode associar-se com 
um determinado lote de fabricação (um elemento da tabela de lotes). Em alguns casos pode ser necessário 
associar um mesmo elemento desta tabela (a betonagem de uma determinada laje, por exemplo) a 
diferentes lotes (diferentes lotes de betão). Para isso,  permite dividir um registo da tabela de 

fabricação em vários registos, cada um deles, com uma parte da medição inicial (no exemplo, uns 
determinados m3 de betão) e associado a um lote de fabricação diferente. 



  

Ao seleccionar um elemento (registo) da tabela de fabricação e seleccionar o ícone de Dividir / 

Reagrupar…, aparece a seguinte janela: 

 

 
O campo Quantidade inicial apresenta a medição do registo de fabricação inicial (20,020 m² no exemplo) 
e não se modifica pela divisão ou reagrupamento que se realize. 

O campo Quantidade actual apresenta a soma de medições da divisão actual. 

O campo Diferença mostra a diferença entre as quantidades anteriores. Se activar o campo Ajustar 

automaticamente a quantidade da última subdivisão, o programa ajustará a medição da última medição 
de forma que o campo Diferença seja zero, mesmo que se modifique a medição de uma das divisões. 

Para dividir o registo (ou refazer uma divisão), selecciona-se o critério de divisão e o botão Dividir. Existem 
três possíveis critérios: 

◼ Por percentagem. Criam-se tantas divisões como a percentagem definida da medição total, como for 
possível (sem superar os 100%). Adiciona-se no final uma última divisão com o resto da medição. 

◼ Por quantidade. Criam-se tantas divisões com a medição definida, como for possível (sem superar a 
medição total). Adiciona-se no final uma última divisão com o resto da medição. 

◼ Por número. Divide-se a medição no número fixado. 

Por exemplo, se na imagem anterior se seleccionar Dividir, o resultado é o seguinte: 



 

 

 
Pode então editar os campos de Elemento e Medição (que neste caso é Betão em m3, mas pode ser Aço 

em Kg) de cada uma das linhas. Se modificar uma medição, recalcula-se o campo Quantidade actual e 
dependendo de ter activado ou não a opção Ajustar automaticamente a quantidade da última subdivisão, 
recalcula-se o campo Diferença ou a medição da última subdivisão. 

Se seleccionar Reagrupar, perde-se a divisão actual e o registo voltará a ser um único. 

Ao seleccionar Aceitar, guarda-se a divisão ou agrupamento que se tenha realizado. 

 recorda quando um determinado registo da tabela de fabricação procede da divisão de outro, 

pelo que se seleccionar o botão Dividir / Reagrupar…, na janela de divisão / reagrupamento recuperam-
se todos os registos que procedem do mesmo registo inicial. 

A tabela de Entidades 

Ao seleccionar a função Entidades do menu principal do programa, aparece a seguinte janela. 



  

 

 

O campo  permite procurar por qualquer das 

colunas do directório de entidades. Para isso, basta seleccionar o cabeçalho da coluna, pela qual desejamos 
procurar e o texto modifica-se pelo da coluna seleccionada, podendo aparecer os seguintes textos: 

 

 

 

O campo  permite introduzir um filtro para seleccionar que 

grupo de códigos de entidades pretende apresentar. Por exemplo, se queremos mostrar apenas as 
subcontas de fornecedores teclamos o filtro 221 e seleccionamos o botão Aplicar. 

A zona Coincidir, permite indicar a que zona do campo seleccionado de procura, se pretende encontrar o 
texto indicado no campo Procurar por..., podendo ser no Início do campo ou em Qualquer parte do campo. 

O botão Nova permite definir uma entidade nova, que não esteja definida dentro do ficheiro seleccionado. 
Aparecerá a seguinte caixa de diálogo: 



 

 

 
Os principais dados a introduzir para cada entidade são: 

Dato Descrição 

Código Neste campo introduz-se o código da entidade a criar ou modificar. Não pode haver 
mais de uma entidade com o mesmo código. 

Nome Neste campo introduz-se o nome da entidade, com um máximo de 256 caracteres de 
extensão. 

NIF/CIF Nº de NIF ou CIF da empresa. 

O botão Modificar permite modificar qualquer conteúdo de uma entidade já criada. 

O botão Eliminar permite eliminar uma entidade já criada. 

Importação de Entidades 

Ao seleccionar o botão Importar da janela de entidades fornecedoras, aparece uma caixa para seleccionar 
o ficheiro de onde as importar. É possível seleccionar dois tipos de ficheiro: 

 



  

◼ Ficheiros de Constructo (*.G10). 

◼ Ficheiros de Fabricação de Tricalc (*.tfb). 

Se pretende importar uma entidade com um código já existente, aparecerá uma mensagem similar à 
seguinte: 

 

Importação de Entidades desde ficheiros de Constructo 

 permite importar entidades de ficheiros de  da versão 10. Para isso é necessário 

ter instalado, no equipamento em que se esteja a trabalhar com , a revisão 10.1.02 ou superior 

de , ,  ou . O que em  se denomina Entidades, em 

 encontra-se em Ferramentas > Comercial, também denominadas Subcontas. 

Ao seleccionar um ficheiro g10 que pretende importar com os dados desejados, para o programa que 
tenha instalado de gestão, aparecerá a seguinte caixa de diálogo de ligação: 

 
Como dados de Saída > Projecto, aparecerá o ficheiro g10 que foi seleccionado, apesar de aqui poder 
modifica-lo e escolher qualquer outro ficheiro g10, através do ícone da Pasta de ficheiros situado à sua 

direita. 

Defina em Código o código da entidade, fornecedor ou subconta que deseje importar e seleccione o botão 
Responder para assim importa-lo como entidade de . 

Para procurar e seleccionar uma das entidades do ficheiro g10, proceda do seguinte modo: 

◼ Em Código pode definir um filtro de procura (com caracteres universais * e ?) para o código da entidade 
ou fornecedor. Dado que normalmente, em  os fornecedores estão associados à conta 221 

do Plano Geral Contabilístico, será habitual colocar aqui 221*. 

◼ Seleccione o ícone  e aparecerá a janela de Procura de subcontas (consulte o manual de  

para mais informação sobre o funcionamento desta janela). 



 

 
◼ Seleccione uma das entidades e depois o Botão Aceitar para assim copiar o seu código para a caixa de 

diálogo de ligação, na qual pode seleccionar o botão Responder para importa-la para . 

As entidades comerciais ou subcontas de  têm mais dados que as entidades de , 

pelo que parte da informação se perde na importação. Também aquilo que em  se denomina 

Subconta, em  guarda-se como Código. 

Importação de Entidades desde outro ficheiro de Fabricação 

Ao seleccionar para importar outro ficheiro de fabricação, aparecerá uma caixa com as suas entidades, na 
qual pode seleccionar uma ou mais entidades e seleccionar Aceitar para importa-las. 

A tabela de Lotes 

Ao seleccionar a função Lotes do menu principal do programa, no botão Lotes da tabela de fabricação, 
aparecerá a seguinte janela. 



  

 

 
Nela poderá definir os lotes em que os diferentes materiais e produtos chegam à obra para executar a 
estrutura. Posicionando-se no campo que deseje, pode introduzir ou modificar os dados que pretenda. 
Cada lote tem os seguintes dados: 

Código É o código (até 15 caracteres) que identifica o lote, pelo que não pode haver mais 
de um lote com o mesmo código. Pode ser por exemplo o código da guia de entrega 
do material na obra. Se utilizar  ou , equivale ao campo 

Documento de uma guia de entrada de material. 

Descrição Texto descritivo do lote, de até 127 caracteres. 

Entidade No campo Código, pode introduzir o código correspondente a uma das entidades da 
tabela de entidades ou seleccionar o botão situado no lado direito do campo, 
aparecendo na tabela de entidades para seleccionar uma delas. O campo Nome 
mostra o nome da entidade. Se introduzir um código de entidade inexistente, 
aparecerá uma mensagem que pergunta se deseja criar essa entidade. 

Material Permite seleccionar o material do lote: aço de armar, betão, aço estrutural ou 
madeira. O campo Unidades preenche-se automaticamente em função do material 
seleccionado. 

Data Define a data associada ao lote. Ao criar o lote,  atribui-lhe a data desse 

momento, mas pode modificar-se se for necessário. 

Total fornecido Permite definir a quantidade fornecida do material associado a este lote. 

Total gasto Este campo preenche-se de forma automática a partir dos elementos da tabela de 
fabricação que tenha associada a este lote. Logicamente, não deve superar a 
quantidade indicada no campo Total fornecido. 

Na zona superior da janela existem as seguintes funções: 

Função Descrição 

 Eliminar lote Elimina o lote que esteja seleccionado (aparecerá uma mensagem de confirmação). 

 Seleccionar lote a atribuir 

  Ao seleccionar esta função, o lote que esteja seleccionado copia-se na lista 
desdobrável de lotes da janela de elementos de fabricação, como mostra a seguinte 
imagem: 

   



 

Relatórios 

O programa permite obter um relatório de fabricação do ficheiro actual. Para isso: 

◼ Configure a impressora que deseja utilizar (incluindo a orientação das páginas) através da função 
Ficheiro > Configurar impressora. 

◼ Configure os tipos de letra, margens e outras opções através a função Ficheiro > Configurar página. 

◼ Seleccione o tipo de relatório no menu principal do programa, entre: 

o Por lotes. Neste caso, ao solicitar o relatório aparecerá a tabela de lotes para seleccionar o lote 
ou lotes dos quais deseja obter o relatório. 

o Por elementos. Neste caso, aparecerá primeiro uma caixa de diálogo onde selecciona os 
materiais (betão, armaduras, aço estrutural ou madeira) dos quais deseja obter o relatório, 
seguidamente, numa caixa de diálogo deve indicar que ramo ou ramos da tabela de fabricação 
constituirão o relatório. 

◼ Solicitar o relatório através a função Ficheiro > Imprimir. 

 



  

Extracto de um relatório por lotes 
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Prólogo 

Este manual de instruções do , de pré-dimensionamento e criação de orçamentos de 

andaimes, foi concebido para facilitar a utilização a todas as pessoas que possam converter-se em suas 
futuros utilizadores. Foi nossa intenção de criar um documento útil, tanto para pessoas pouco familiarizadas 
com a utilização de computadores pessoais, como para quem tenha já uma grande experiência na utilização 
dos mesmos. Pretendemos que o programa e este manual, sirvam tanto aos que desejem aplica-los em 
toda a sua complexidade, como o utilizadores que pretendam realizar com eles cálculos não 

excessivamente complexos. 

Tanto o programa como este manual estão realizados a pensar em proporcionar ferramentas de trabalho 
fáceis de operar pelos utilizadores. A melhor forma de consegui-lo é recolhendo quantas sugestões e 
correções que nos façam, as quais agradeceremos sinceramente.  

Com o nosso agradecimento antecipado e na esperança de que os nossos programas e este manual sejam 
úteis, os nossos cumprimentos. 
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Capítulo 1  

Instalação e Ficheiros 

Processo 

Remite-se ao processo geral de instalação de Tricalc no capítulo 1 do seu Manual de Instruções do Guia 
de Início. No caso de configuração integrada do módulo Tricalc.Andaimes em Tricalc, todas as suas 

funções estão dentro do mesmo menu de Tricalc. O programa chama-se TRICALC.EXE. 

No caso de uma configuração independente de Tricalc.Andaimes, apenas as suas funções específicas, 
são instaladas num ficheiro de nome T-ANDAIMES.EXE, onde encontram-se todas as suas funções. 

Ficheiros fornecidos 

Os ficheiros relacionados com Tricalc.Andaimes são os identificados de seguida, assim como as pastas 
onde se instalam por defeito 

Pasta do programa (geralmente C:\Arktec\Tricalc X.X) 

Ficheiros específicos de Tricalc.Andaimes: 

Ficheiros de planos predefinidos 

              FileCmpDef_XXX.cmp são folhas de composição predefinidos com quarto folhas, 
duas de tamanho DINA3 e outros 2 em tamanho DINA4, horizontal (Landscape) ou 
vertical (portrait). Cada um dos quarto planos contém 4 desenhos: “3D3L Gráfico de 
geometria”, “2D3L Plano do andaime”, “Caj3 Legenda” e “Ley3, legenda”. XXX é o 
idioma. 

Logotipo Empresa Logogenerico.JPG, é um ficheiro exemplo de logotipo que se inclui nas folhas de 
composição. 

Logotipo Modelos ABRAZ_generic.jpg, ROSETA_generic.jpg, ADAPT_Metalusa.jpg, NOR48-
Metalusa.jpg. Imagens de modelos de andaimes utilizados. 

Modelo-Modelos de Relatório em XLS 



 

 PLINFOA_XXX.XLS, onde XXX é a idioma. São os modelos em XLS, com as folhas 
1 e 2, que se utilizam para a obtenção da listagem “Listagens->Medição Andaime 
XLS”. 

 

Pasta ‘Ajuda’ 

Ficheiros específicos da Memória estrutural de Tricalc.Andaimes: 

Manual TIVVVE.pdf e TIVVVP.pdf. O manual de Instruções de Tricalc e de Tricalc.Andaimes 

é um capítulo individual no Manual de instruções de Tricalc (versão VVV). 

Memórias              MemoCalAnda_XXX.mctr contém uma memória específica da definição e cálculo 
do andaime, onde XXX é a idioma. 

Pasta ‘Base de dados’ 

Ficheiros específicos de Tricalc.Andaimes: 

Base de dados de elementos de andaimes  

              BDEleAnda.batr, ficheiro em formato próprio de Tricalc com as características de 
todos os elementos a utilizar nos andaimes. 

              BDEleAnda.XLS, ficheiro em formato Excel com as características de todos os 
elementos a utilizar nos andaimes, o qual foi importado em Tricalc e gerado o ficheiro 
BDEleAnda.batr. 

Perfis PS.PRF, série de perfis circulares ocos, utilizados na modelação estrutural dos 
elementos de andaime. Contém os perfis 32_1.5, 38_2.0, 38_3.2, 38_4.0, 42_1.5, 

48_2.6 e 48_3.2. 

 RS.PRF, série de perfis retangular 

Pasta ‘Legendas’ 

Ficheiros específicos de Tricalc.Andaimes: 

Legendas              LegendA4_XXX.let e LegendA3_XXX.let são legendas utilizadas nas folhas de 
composição criados nos ficheiros *.CMP, em tamanhos DIN A4 e DIN A3 e para 4 
idiomas (XXX). 

Legenda DWG Legend.DWG e Legend.DBX é o desenho com a definição da legenda. 

 

Ficheiros gerados 

Os modelos de andaimes criados com Tricalc.Andaimes guardam-se no formato e estrutura de ficheiros 
de Tricalc. 

Ficheiros contentores de modelos 

Com o assistente de criação de modelos de andaimes, podem exportar-se os modelos para ficheiros 
contentores de vários modelos de andaimes, ficheiros de extensão .tran. Por exemplo, MyAndaimes.tran 
pode conter diferentes propostas de andaime. Estes contentores podem ser utilizados para intercambiar 
modelos de andaimes entre utilizadores ou para criar bibliotecas predefinidas de modelos de andaimes. 

Os ficheiros .tran são os utilizados pela função “Importar” do assistente de andaimes. 



  

 



 

Capítulo 2  

Pré-dimensionador e  
Gerador de Orçamentos de Andaimes 

 

Introdução 

 é uma ferramenta para a definição e criação de orçamentos de diferentes tipos de 

andaimes. O objetivo do programa é realizar de forma ágil e rápida a criação de uma solução baseada nos 
tipos de andaimes possíveis, para obter rapidamente uma documentação para apresentar. A sua finalidade 
é dupla: 

- Processar rapidamente o grande número de orçamentos que se realizam na área comercial das 
empresas de andaimes. A informação que se obtém de cada orçamento é: 

Listagem de elementos a utilizar Esquema da solução 

 

 

 

 

Folha com vários desenhos da solução Imagens 3D em sólido da solução 



  

 

 

 

 

- Servir de pré-processador de geometrias de andaimes aos gabinetes técnicos que têm que 
verificar a segurança estrutural dos andaimes que se vão construir.  

Desde a definição até ao cálculo estrutural 

Tricalc.Andaimes permite gerar múltiplos tipos de andaimes de forma ágil. A definição a verificar 
estruturalmente, pode ser recuperada em Tricalc para o seu cálculo.  

 

As funções de Tricalc.Andaimes para o pré-dimensionamento e criação de orçamentos de andaimes, 
podem utilizar-se numa configuração que inclui apenas essas funções ou também numa configuração 
integrada dentro das demais funções de Tricalc, como se fosse um módulo mais entre os disponíveis em 
Tricalc. 

 

Configuração Independente de Tricalc.Andaimes 

Menu de Tricalc.Andaimes configuração independente. Apenas com as funções necessárias para a pré-
dimensionar e com o assistente de modelos de andaimes. 



 

 

Configuração Integrada de Tricalc.Andaimes em Tricalc 

Menu geral de Tricalc, onde se integram as funções específicas de Tricalc.Andaimes, configuração 
integrada. Na imagem, do menu de Geometria, as funções de Tricalc.Andaimes encontram-se no submenu 
Geometria/Andaimes… 

 

 



  

 

 

Tipos de Elementos utilizados 

O programa conta com uma base de dados de tipos de elementos a utilizar nos andaimes. Existem 56 
tipos de elementos a utilizar na pormenorização de um andaime. 

 

 

 

A função Secções e dados/Elementos de Andaimes… mostra a base de dados para sua modificação: 



 

 

Os elementos podem importar-se de um ficheiro XLS, quer seja para criar uma nova base de dados como 
para atualizar a existente. 

Cada um dos elementos ou tipos de elemento tem uma ficha de características, onde se define o seu 
tipo, descrição, dimensões e secção de elemento a utilizar no cálculo estrutural, no caso de o elemento 

ser considerado “estrutural”. 

 

Remite-se ao capítulo ”Bases de dados” para uma descrição detalhada de todos os dados que definem 
cada tipo de elemento.  



  

Armazenamento dos andaimes 

Ficheiro de Tipos de Andaimes: mesmo formato que Tricalc. Guarda 1 andaime. Não pode comunicar 
com Tricalc para realizar o cálculo estrutural. 

Ficheiro de Estruturas de Andaimes, calculáveis com Tricalc: mesmo formato que Tricalc. Guarda 1 
andaime. Não pode comunicar com Tricalc para realizar o cálculo estrutural. 

Ficheiro de Armazém de Andaimes: “Contentor” de várias definições de andaimes, de diferentes tipos 

Exemplo: 
ARMAZÉM 1: Andaime para um projeto 

. Andaime linear fachada principal 

.Andaime linear auxiliar 

.Torre de acesso tipo 

.Torre de carga para trabalhos de ... 
 
ARMAZÉM 2: Andaime para um projeto 

. Andaime linear fachada principal 

.Andaime linear auxiliar 

.Torre de acesso tipo 

.Torre de carga para trabalhos de ... 

  



 

 

Capítulo 3  

Menu Ficheiro 

Introdução 

Neste menu encontram-se todas as funções para gestão dos ficheiros de andaimes…  

Funções do menu 

Neste menu encontram-se todas as funções para gestão dos ficheiros de andaimes…  

 

 



  

Na função Propriedades existem umas variáveis que são utilizadas na memória estrutural e nas folhas 
(legendas). O tipo do modelo de andaime definido em “Comentários”, será indicado também nas folhas 
da composição 

 
 
Legenda das folhas da composição: 

 



 

Capítulo 4  

Menu Geometria 

Introdução 

No submenu “Geometria>Andaime” encontram-se todas as funções para a modelação e orçamentação dos 
tipos de andaimes. 

Caso disponha da configuração independente de Tricalc.Andaimes, no menu Geometria encontrará 
somente o submenu “Geometria>Andaime”, que permite a criação de novos modelos, a importação de 
modelos criados anteriormente e a modificação do modelo atualmente aberto. 

As funções deste submenu são as seguintes: 

• Definir andaime.- Permite criar um novo andaime, através do assistente, definindo os seus dados. 

• Modificar andaime.- Permite modificar o andaime que se selecionar, mostrando-se o assistente, 
com os dados que o andaime tenha nesse momento. 

• Eliminar andaime.- Permite apagar o andaime que se selecionar. 

• Introduzir elemento.- Permite introduzir novos elementos nos andaimes existentes. 

• Eliminar elemento.- Permite eliminar individualmente um ou vários dos elementos que compõem 
cada andaime. 

• Verificar modelo.- Permite verificar a coerência dos dados introduzidos. 

• Desenhar modelo.- Permite ativar ou desativar a representação em ecrã dos andaimes. É útil 
quando não se pretende visualizar simultaneamente a representação do modelo estrutural e do 
modelo do andaime. 

• Criar modelo Tricalc.- Com esta função cria-se, a partir do modelo de andaime existente, um 
modelo estrutural de cálculo, formado por nós e barras. 

Modelo de definição e Modelo estrutural  

Cada um dos modelos de andaime criados com os assistentes são modelos que incluem todos os elementos 
necessários para a sua construção: prumos, barras horizontais, diagonais, rodapés, plataformas, escadas, 
barras de segurança… a relação de todos estes elementos permite fazer uma lista de componentes e um 
orçamento. 

A partir deste modelo de definição de andaime é possível obter um modelo de cálculo estrutural, válido 
para ser analisado com Tricalc. O modelo estrutural será composto por barras, nós, secções ou perfis das 
barras, e ações, tanto gravíticas como de vento. Nem todos os elementos do modelo são transformados 



  

em elementos estruturais. Em particular, não se introduzem no modelo estrutural os rodapés, guarda-
corpos, plataformas, escadas, portas.. 

As secções e perfis utilizados para converter um elemento do modelo de definição em modelo estrutural 
estão definidos na base de dados, onde se inclui a série (ficheiro PRF de Tricalc), e o perfil a utilizar (Ver 
capítulo 2) 

Ficheiro e recuperação de modelos de andaimes  

Cada um dos modelos de andaime criados são guardados no formato de Tricalc, como se fosse uma 
estrutura. Ao abrir a estrutura apresenta-se em ecrã o modelo. 

Existe a possibilidade de criar uma base de dados contentora de vários modelos de andaimes. Esta base 
pode ser enviada para outros utilizadores que disponham de Tricalc.Andaimes e de Tricalc. O ficheiro desta 
base de dados tem a extensão .tran, e pode guardar modelos através do comando “Exportar…” que 
existe no assistente de criação de andaimes. Por exemplo, MisAndaimes.tran pode conter andaimes 
utilizados em determinadas obras; ObraRehabilitacionPalacio.tran, pode conter todos os modelos de 
andaimes utilizados um projeto. 

Quando se abre um ficheiro .tran, mostram-se todos os modelos de andaimes contidos nele: 

 

 

Para abrir os ficheiros .tran, no assistente de andaimes, o botão “Importar…” situado no ecrã inicial, 
permite mostrar os andaimes contidos numa base de dados .tran. 



 

 

 

Comunicação de modelos entre Tricalc.Andaimes e Tricalc 

Se utilizar Tricalc.Andaimes na sua configuração independente e pretende passar os modelos para Tricalc 
para seu cálculo, a única forma de o realizar é através das bases de dados de andaimes dos ficheiros 
.tran. Para abrir os ficheiros .tran, no assistente de andaimes, o botão “Importar…” situado no ecrã 
inicial, permite mostrar os andaimes contidos numa base de dados .tran. 

 

Modelos de andaimes  

O programa Tricalc.Andaimes está preparado para utilizar os 2 modelos ou tipologias de andaimes 
mais disseminados no mercado.  
◼ TIPOLOGIA ROSETA os andaimes baseados na utilização de elementos verticais, montantes, com 

rosetas onde se unem as barras horizontais e diagonais. 



  

◼ Tipologia ABRAÇADEIRA Os andaimes que utilizam abraçadeiras para unir as barras entre si. 

Inclui-se os 2 modelos de mercado, da empresa METALUSA www.metalusa.pt, o modelo ADAPT e o modelo 
NOR48, com as suas descrições e referência de elementos. 

Componentes ADAPT http://www.metalusa.pt/images/metalusa/catalogos/adapt_es.pdf  

Componentes NOR48 http://www.metalusa.pt/images/metalusa/catalogos/nor48_es.pdf  

 

http://www.metalusa.pt/
http://www.metalusa.pt/images/metalusa/catalogos/adapt_es.pdf
http://www.metalusa.pt/images/metalusa/catalogos/nor48_es.pdf


 

Andaime Linear  

 
Ao fazer a seleção deste tipo de andaime linear, é possível utilizar os seguintes sistemas, definidos na 
parte inferior da caixa de diálogo: 

ADAPT Inclui as características de todos os elementos ADAPT da empresa METALUSA 

Genérico com Roseta  Permite utilizar qualquer fabricante de andaimes com nós tipo roseta 

NOR48 Inclui as características de todos os elementos NOR48 da empresa METALUSA 

Genérico Abraçadeira Permite utilizar qualquer fabricante de andaimes com nós tipo roseta  

Andaime Linear: Tipo 

No ecrã inicial do assistente, no caso de selecionar ADAPT ou “Genérico com roseta”, podem selecionar-
se diferentes opções de “Tipo de Andaime”, que afetam a definição dos elementos horizontais de 
segurança do andaime, tanto exteriores como interiores. A opção de “Separação máxima entre andaime 
e parede” da caixa Andaime Linear/Dimensões, afeta a colocação das proteções interiores para valores 
de separação maior que 25cm. 



  

 
 
Tipo de Andaime 

Andaime standard com barras de segurança 

 Com esta opção utilizam-se 2 barras de segurança 

Andaime com guarda-corpos de montagem definitivos 

 Com esta opção pode selecionar-se entre “Guarda-corpos frontais e laterais” ou 
“Guarda-corpos frontais e barras de segurança laterais” 

 



 

Andaime Linear: Dimensões 

Nesta caixa definem-se aspetos relativos às dimensões gerais do andaime, da passagem de peões e a sua 
separação interior da fachada. 

 

Os dados incluídos nesta caixa são os seguintes: 

Dimensão longitudinal 

Comprimento de fachada(cm) Define a comprimento total horizontal do andaime 

Comprimento do módulo(cm) Permite selecionar um valor igual de módulo para todo o andaime, que 
logo pode ser modificado. Os valores permitidos são 70, 100, 150, 200, 250 e 300 
cm. Em princípio todos os comprimentos são iguais, mas podem modificar-se 
individualmente. 

Ajustes 

Forçar Medida quando se ativa esta opção, arredonda-se o número de módulos até que se consiga uma 
dimensão horizontal maior ou igual ao comprimento da fachada 

Utilizar módulo de comprimento diferente  

 Esta opção é incompatível com “Forçar medida”. Quando está ativada utiliza módulos 
de comprimento diferente para aproximar-se ao comprimento de fachada. 

Comprimento de cada um dos tramos. Total XXXX cm 

 Nesta caixa apresentam-se todos os módulos, da esquerda à direita do andaime. Em 
cada um dos módulos pode definir-se diferente comprimento, entre os permitidos: 
70, 100, 150, 200, 250 e 300. Quando se modificam estes valores, a soma deles pode 
ser maior que a valor definido como ‘Comprimento da fachada’ 

Altura 



  

Altura da plataforma mais alta(cm) Define o seu valor. O valor arredonda-se a metros por excesso, apenas 
para os casos de andaimes linear e circular. 

Incluir passagem de peões 

 No tipo ADAPT ou Genérico Roseta, quando se ativa esta opção é possível que o 
programa introduza automaticamente a passagem de peões na sua parte inferior, 
com as opções “Com viga de carga”, “Com barra reforçada” e “Com barra reforçada 
+barra standard”. No tipo NOR48 introduz-se um elemento específico de largura 
determinada. 

Largura (da passagem de peões) 

 Permite selecionar a largura da passagem de peões com os valores predefinidos de 
100, 150, 200, 250 e 300 cm. Apenas disponível para ADAPT ou Genérico roseta. 

Colocar duplo prumo Esta opção permite que se coloque duplo prumo nos dois lados da passagem de 
peões. Apenas disponível para ADAPT ou Genérico roseta, já que em NOR48 e 
Genérico roseta é um elemento determinado. 

Prumos interiores sem continuidade a XX cm 

 Esta opção permite definir uma distância entre o prumo interior e a lado interior da 
passagem de peões. Disponível para todos os modelos. 

Largura 

Largura Permite definir a largura do andaime entre os valores predefinidos de 73 e 106 cm, 
para ADAPT e Genérico roseta e 70 e 100cm para NOR48 e Genérico abraçadeira. 

Separação máxima andaime e a parede (cm) 

 Este valor define a distância entre a face interior do andaime e a parede. O seu valor 
afeta a comprimento das fixações. Para além disso, se esta separação for maior que 
25cm coloca-se proteção, segundo o tipo definido na caixa inicial, na parte interior 
do andaime; no caso de ser menor que 25cm não se colocam proteções interiores, 
apenas exteriores. 

 



 

Andaime Linear: Diagonais e fixações 

Nesta caixa definem-se as diagonais, o tipo e número de fixações à fachada. 

 

Os dados definíveis nesta caixa são os seguintes: 

Diagonais 

Colocar uma diagonal cada x vãos  Define a alternância de vãos para colocar as fixações. No caso de 
selecionar um(1) vão, coloca-se em todos. No entanto no primeiro e no último vão 
coloca-se sempre a diagonal. 

Vãos com diagonais 

A opção anterior determina os vãos com diagonais que podem ser modificados 
manualmente, verificando cada vão. 

Protetores 

Protetor de cascalho quando se ativa esta opção, ativa-se a colocação do Protetor. 

Cota de colocação(cm) Define a cota de colocação do Protetor. No caso da existência de passagem de 
peões, a cota apenas se considera se estiver acima da passagem de peões. 



  

 

Imagem: Protetor de cascalho colocado em cota 200cm 

 

Fixações 

Colocar fixações Se ativar esta opção para colocar as fixações à fachada. As opções de fixação por defeito 
são as seguintes 4 tipos, que se explicam no gráfico adjunto. 

“Tipo 1 1/6m2 Todos” 

 “Tipo 2 1/12m2 Filas 4m Alternadas” 

 “Tipo 3 1/12m2 Filas 4m e Colunas Alternadas” 

 “Tipo 4 1/12m2 Filas 8m e Colunas Alternadas” 

 
Imagem: Gráfico de colocação dos 4 tipos de fixações. Imagem procedente de documentação técnica de Metalusa 



 

 

Andaime Linear: Acessos, Laterais e primeiro Nível 

Nesta caixa definem-se os acessos em altura, os laterais e opções para a plataforma do primeiro nível. 

 

Os dados definíveis nesta caixa são os seguintes: 

Acessos Apenas está disponível a definição de acessos externos, se não existir passagem de 
peões definido em ‘Andaime Linear:Tipo’ 

Número de acessos Define o número de acessos (ou vãos com acesso) totais. Não é possível a colocação 
de acesso externo quando se tenha definido com passagem de peões. Por defeito, o 
programa considera como mínimo 1 acesso cada 25 m de comprimento de andaime. 

Vãos com acesso A opção anterior determina os vãos com acesso que podem ser modificados 
manualmente, verificando cada vão. Quando está definida passagem de peões, não 

se podem adicionar acessos exteriores. 

Modificar… Este botão permite selecionar entre 3 tipos de acessos, para o modelo 
ADAPT/Rosetas: Acesso interior, Acesso exterior com plataforma e Acesso exterior 
com escada. 



  

Tipos de acesso 

 

 

Tipos de acesso ADAPT/Roseta e NOR48/Abraçadeira 

   

Acesso interior Acesso exterior com plataforma  Acesso exterior com escada 

 

Acessos Laterais 

Direito e Esquerdo Permite-se a opção de “Aberto” e “Fechado”. 

Tipos ADAPT e Genérico Roseta 

 
 

Lateral Aberto Lateral Fechado  

  



 

Tipos NOR48 e Genérico Abraçadeira 

  

Lateral Aberto Lateral Fechado  

Elementos do primeiro nível 

Colocar Plataformas  

Colocar Barras de Segurança 

Tipos primeiro nível: ADAPT e roseta genérico 

  
 

Sem elementos Colocar Plataformas Colocar Plataformas e Barras 

Tipos primeiro nível: NOR48 e abraçadeira genérico 

   

Sem elementos Colocar Plataformas Colocar Plataformas e Barras 



  

Andaime Linear: Esquadros de montagem 

Nesta caixa definem-se os esquadros de montagem em cada nível ou plataforma. 

 

Selecionando a planta e selecionando o botão “Modificar…” permite definir-se a largura de cada 
plataforma em cada planta: 

 

As larguras das plataformas permitidas podem ser de 45, 75 ou 100cm. 



 

Andaime Linear: Pormenorização do Andaime 

Nesta caixa incluem-se os elementos que compõem o andaime e os elementos adicionais definidos pelo 
utilizador que também se devem incluir no andaime. 

 

Ao selecionar cada uma das linhas da lista de elementos do andaime, este salienta-se com uma cor 
diferente na janela. Por exemplo, na janela inferior selecionou-se a linha 2 que inclui os 53 prumos de 
2,0m de comprimento, que são destacados na janela: 



  

 

Cada uma das colunas da janela “Elementos do andaime” tem o seguinte significado: 

Núm É o número de elementos iguais 

Tipo Indica a tipo de elemento do programa, segundo a lista de tipos do capítulo “Menu: 
bases de dados”. 

Código  É o código de elemento da base de dados de elementos do programa, que identifica 
de forma única um elemento. Pode ser o código de produto do fabricante utilizado. 
Quando na base de dados existem vários elementos que cumpram com as condições 
geométricas (comprimento, tipo..), o programa mostra uma lista desdobrável para 
que o utilizador selecione o elemento a utilizar; por defeito seleciona-se o primeiro 
encontrado. 

Descrição É o texto associado ao código do elemento na base de dados. O idioma deste texto 
é o do idioma selecionado no programa. Na seguinte caixa pode definir-se um 
idioma diferente para a obtenção das listagens e desenhos. 

 



 

 

Mais colunas: 

Peso É o peso unitário em Kg, de cada elemento, recuperado da base de dados. 

Preço É o preço unitário de cada elemento, recuperado da base dados. 

Total  É p valor de cada linha. A moeda utilizada é a selecionada no separador seguinte, 
entre as disponíveis. EUR€, USD$, MXN$, ARG$ e BRA$. 

Seleção de elementos de cada tipo 

No caso de existirem vários elementos na base de dados que possam ser utilizados para o mesmo tipo, o 
programa mostra numa lista desdobrável na coluna “Código”, com os códigos dos elementos possíveis, 
com o objetivo do utilizador selecionar um deles. 



  

 
Para o “Nivelador de base”, existem 2 elementos na base de dados que podem ser selecionados, o P0101060500G o P0101060800G. O 
utilizador deve decidir qual utilizar. 

 

Visualização seletiva de elementos 

Quando se seleciona cada uma das linhas, no modelo 3D identificam-se esses elementos com uma cor 
magenta: 



 

 

Inclusão adicional de outros elementos na pormenorização 

Na parte inferior está a janela “Elementos adicionais”, que permite adicionar manualmente outros 
elementos. Selecionando a botão “Adicionar”, apresenta-se a base de dados, onde podemos selecionar 
qualquer elemento: 



  

 
 

  
 



 

Exportação da pormenorização 

A função “Exportar tabela..” permite obter de forma rápida o conteúdo das duas tabelas em ecrã, a de 
“Elementos do andaime” e a de “Elementos adicionais”, em formato HTM que pode ser aberto por 
qualquer navegador ou por EXCEL. 
 
As funções Resultados->Relatório->Medição Andaime e Resultados->Relatório->Medição Andaime XLS, 
permitem obter esta informação com duas apresentações: standard ou incluída dentro de um ficheiro 

XLS predeterminado com outra informação: empresa, logotipos, cliente, condições contratuais... 

Acesso à base de dados 

Desde o botão Base de dados… que existe nesta caixa pode aceder-se à base de dados de elementos, ao 
igual que acede-se com a função Secções e dados->Elementos de Andaimes… 
Remete-se ao capítulo específico deste manual relativo à gestão da base de dados de elementos de 
andaimes. 
A base de dados geral encontra-se no ficheiro BDEleAnda.batr, que se encontra por defeito na pasta 
…/Bases de dados dentro da pasta de trabalho de Tricalc. 

 
 



  

Andaime Linear: Opções adicionais 

Nesta caixa definem-se as opções adicionais, exportação do andaime, criação de desenhos… 

 
Caixa da configuração independente de Tricalc.Andaimes. A configuração integrada inclui ainda dados para a inserção do modelo no 
sistema de coordenadas (Xg,Yg,Zg): origem e vetor direção. 

 

As opções desta caixa têm o seguinte significado: 

Reiniciar o ficheiro de folhas de composição da estrutura 

 Esta opção permite utilizar os desenhos por defeito que se encontrem nos ficheiros 
FileCmpDef_XXX.cmp, onde XXX é a idioma ESP, POR, FRA ou ENG. Estes ficheiros 
contêm tamanhos pré-definidos de folhas, margens, legendas e desenhos. O 
utilizador pode modificar estes ficheiros com sua definição de desenhos, renomeando 
cada ficheiro com o nome IMPRIMIR.CMP, procedendo à modificação e depois 
guardar o ficheiro com o nome inicial. Mais informação no capítulo correspondente a 
Resultados/Composição deste manual. 

Ajustar a escala ao tamanho dos desenhos  

                                    Esta opção permite que no espaço desejado a cada desenho nas folhas de 
composição se calcule uma nova escala para incluir toda a informação do desenho 

Reiniciar o ficheiro de memória estrutural com o modelo de andaimes 

 Esta opção permite que para esta estrutura se utilize uma memória estrutural 
específica de andaimes, contida nos ficheiros MemoCalAnda_XXX.MCTR, onde XXX é 
a idioma selecionado, com o mesmo critério explicado na opção referente às folhas 
de composição. O programa copia o ficheiro da memória estrutural correspondente 



 

para dentro da estrutura. Ver mais comentários no apartado ‘Memória Estrutural’ da 
parte de Tricalc.Andaimes. 

 

Folhas de composição utilizadas por defeito, contidas nos ficheiros FileCmpDef_XXX.cmp de cada idioma 

 

Idioma  Permite definir um idioma de saída de resultados, listagens e folhas, diferente do 
utilizado nos menus do programa. O idioma (XXX) pode ser ESP (espanhol), POR 
(português), FRA (francês) e ENG (inglês). 

Relação entre o idioma e os ficheiros utilizados 

Para as folhas de composição utilizam-se os ficheiros FileCmpDef_XXX.cmp 

Para as listagens em XLS utilizam-se os ficheiros PLINFOA_XXX.xslx 

As legendas utilizadas nas folhas de composição e incluídas em cada um dos ficheiros 
FileCmpDef_XXX.cmp utilizam os ficheiros LegendA4_XXX.let e 
LegendA3_XXX.let, para os tamanhos de papel DIN-A3 e DIN-A4.  

Os ficheiros devem de se encontrar na pasta do programa especificada na função Ficheiros-
>Preferências->Pastas 

Exportar Modelo Define um texto identificativo para guardar nesta proposta na base de dados de 
andaimes, ficheiro de extensão tran. Uma base de dados de andaimes pode conter 
num mesmo ficheiro múltiplos modelos. 



  

 
 
Selecionando a botão “Exportar…” guarda-se este modelo numa base de dados de andaimes. 

 
Outras opções desta caixa têm a seguinte significado: 

Gerar relatório XSLX 
Este botão permite exportar a lista de elementos de andaimes para um ficheiro 
XLSX. Fornecem-se vários ficheiros de modelo, que devem de ser modificados pelo 
cliente como o seu logotipo, morada… 

 
Pode selecionar-se um dos modelos por defeito ou qualquer outro ficheiro. Os nomes dos modelos por 
defeito são PLINFOA_XXX.XLSX, onde XXX é a idioma ESP, POR, FRA ou ENG. 
Para mais informação sobre a formato dos modelos XLSX para obter os relatórios, remetemos para o 
capítulo de Resultados/Relatórios. 
 
Uma vez selecionado a botão “Finalizar”, cria-se o modelo de andaime na janela geral 3D do programa, 
finalizando o assistente. 



 

Tricalc Andaimes, configuração integrada em Tricalc 

Se dispuser do módulo Tricalc.Andaimes na configuração integrada de Tricalc, formando parte das funções 
do mesmo menu de Tricalc, então a caixa de “Opções adicionais” tem alguns campos adicionais.  

 
As opções desta caixa têm a seguinte significado: 

Posição Inclui a definição de um ponto para inserção do andaime, do ponto do andaime que 
se posicionará nesse ponto “Ponto de inserção>>>”, e um vetor de direção.  

Origem Define as coordenadas de um ponto onde se situa o ponto de inserção definido (ver 
de seguida “Ponto de inserção”). 

Direcção No caso do andaime linear, é o vetor que se utiliza para colocar o sentido longitudinal 
paralelo à fachada, assim como nas torres de acesso, torre de carga e torre industrial. 
No caso de andaime circular, o vetor coincide com o sentido longitudinal do lado 1 
do andaime. 

Ponto de inserção >> Esta opção permite definir o ponto do andaime que se colocará no ponto 
“Origem” definido. Como pode ver-se na seguinte imagem, o ponto do andaime por 
defeito marca-se com 2 círculos de cor verde. 

 



  

 
Ponto de inserção definido no andaime, que coincidirá com a “Origem” 

 
 IMPORTANTE: CÁLCULO ESTRUTURAL DO ANDAIME 
Se dispuser da configuração independente de Tricalc.Andaimes, todos os modelos de andaimes que 
pretendam ser recuperados por Tricalc para o cálculo da segurança estrutural, devem de ser exportados 
com esta função “Exportar..” Ao utilizar em Tricalc a função “Geometria/Andaime/Importar..”, mostram-
se todos os modelos existentes numa base de dados de andaimes, ficheiro de extensão .tran., podendo 
selecionar qual se pretende importar para realizar o cálculo estrutural. 

 
 



 

Andaime Circular 

 
Ao fazer a seleção deste tipo de andaime circular, apresentam-se as mesmas opções de tipo de andaime 
que no andaime linear. É possível utilizar os seguintes sistemas, definidos na parte inferior da caixa de 
diálogo: 

ADAPT Inclui as características de todos os elementos ADAPT da empresa METALUSA 

Genérico com Roseta Permite utilizar qualquer fabricante de andaimes com nós tipo roseta 

NOR48 Inclui as características de todos os elementos NOR48 da empresa METALUSA 

Genérico Abraçadeira Permite utilizar qualquer fabricante de andaimes com nós tipo roseta  

 

Andaime Circular: Tipo 

No caso de selecionar ADAPT ou “Genérico com roseta”, podem selecionar-se diferentes opções de “Tipo 
de Andaime”, que afetam a definição dos elementos horizontais de segurança do andaime, tanto 
exteriores como interiores. A opção de “Separação máxima entre andaime e parede” da caixa Andaime 
Circular/Dimensões, afeta a colocação das proteções interiores para valores de separação maiores que 
25cm. 



  

 
Tipo de Andaime 

Andaime standard com barras de segurança 

 Com esta opção utilizam-se 2 barras de segurança 

Andaime com guarda-corpos de montagem definitivos 

 Com esta opção pode-se selecionar entre “Guarda-corpos frontais e laterais” ou 
“Guarda-corpos frontais e barras de segurança laterais” 

 

Andaime Circular: Dimensões 

Nesta caixa definem-se aspetos relativos às dimensões gerais do andaime, da passagem de peões e a sua 

separação interior à fachada. 

 



 

Os dados incluídos nesta caixa são os seguintes: 

Diâmetro da estrutura(cm) 

Valor(cm) Define a valor do diâmetro do andaime. 

Posição  Define-se ‘Exterior’ ou ‘Interior’ como critério para medir a valor do diâmetro. 

Comprimento  

do módulo Permite selecionar entre as dimensões existentes: 70, 100, 150, 200, 250, 300, 
500, 550 e 600. Em centímetros. 

Separação entre o andaime e a parede(cm) 

Mínima  O utilizador define este valor mínimo e o programa calcula a separação máxima em 
função do comprimento do módulo. 

Máxima Este valor é calculado pelo programa, segundo o critério expresso no ponto anterior. 
Nunca é modificável. 

Ajustes 

Forçar Medida  Quando se ativa esta opção, recalcula-se a separação entre os módulos, para que 
seja idêntica. Esta opção implica que a ‘Ligação interior entre módulos’ tenha a opção 
‘Tubo e abraçadeira’. Na opção ‘Passagem entre módulos’ não se admite ‘Plataforma 
de compensação’. Esta opção não é compatível com ‘Utilizar módulos de 
comprimento diferente’. 

Utilizar módulo de comprimento diferente  

 Esta opção é incompatível com “Forçar medida”. Quando está ativada o programa 
recalcula a comprimento do último, ou dos últimos módulos, para ajustar o andaime 
à fachada. Esta opção implica que a ‘Ligação interior entre módulos’ tenha a opção 
‘Ligador de prumos’. 

Passagem entre módulos 

 Opções ‘Madeira’, ‘Prancha Metálica’, ‘Plataforma angular fixa’ e ‘Plataforma de 
compensação’. Com ‘Plataforma de compensação’ não se pode utilizar a opção ‘Forçar 
medida’.  

Passagem entre módulos 

  

Madeira Prancha metálica  



  

  

Plataforma angular fixa Plataforma de compensação  

Ligação exterior entre módulos 

 Opção apenas ativa quando a opção anterior “Passagem entre módulos” não é 
“Plataforma de compensação”. 

  Para ADAPT e roseta, opções ‘Barra extensível’ e ‘Tubo e abraçadeira’. Quando se 
utiliza ‘Barra extensível’ a opção ‘Ligação à altura de plataforma cada’ e se define 
valores entre 200, 400, 600 e 800 cm. Quando se utiliza ‘Tubo com abraçadeiras’ a 
opção ‘Ligação à altura da plataforma cada xx cm´ está desativada porque não é 
necessário a ligação. 

    Para NOR48 e abraçadeira, apenas existe a opção de “Tubo e abraçadeira” 

Ligação exterior entre módulos 

  

Tubo e abraçadeira, ADAPT e Roseta Barra extensível, ADAPT e Roseta 



 

 

 

Tubo e abraçadeira, NOR48 e abraçadeira  

 

Ligação interior entre módulos 

 Esta opção não é modificável; é apenas informativa. Pode mostrar os textos ‘Ligador 
de prumos’, ‘Barra extensível’ ou ‘Tubo com abraçadeira’ em função das opções 
‘Forçar medida’ e ‘Plataforma de compensação’.  

Ligação à altura da plataforma cada XX cm 
Quando se utiliza ‘Barra extensível’  a opção ‘Ligação à altura de plataforma cada xx 

cm’ e se define valores entre 200, 400, 600 e 800 cm. Quando se utiliza ‘Tubo com 
abraçadeiras’ a opção ‘Ligação à altura de plataforma cada xx cm’ está desativada 
porque não é necessária a ligação. 



  

Altura 

Altura da plataforma mais alta (cm)  

Define-se o seu valor. O valor arredonda-se a metros por excesso, apenas para os 
casos de andaimes linear e circular. 

 

Passagem de peões 

Incluir passagem de peões 

 No tipo ADAPT ou Genérico Roseta, quando se ativa esta opção, é possível que o 
programa introduza automaticamente a passagem de peões na sua parte inferior, 
com as opções “Com viga de carga”, “Com barra reforçada” e “Com barra reforçada 
+barra standard”. No tipo NOR48 introduz-se um elemento específico de 
determinada largura. 

 Largura (da passagem de peões) 

 Permite selecionar a largura da passagem de peões com os valores prédefinidos de 
100, 150, 200, 250 e 300 cm. Apenas disponível para ADAPT ou Genérico roseta. 

Colocar duplo prumo Esta opção permite que se coloque um duplo prumo nos dois lados da passagem de 
peões. Apenas disponível para ADAPT ou Genérico roseta, já que em NOR48 e 
Genérico abraçadeira é um elemento determinado. 

Fila de prumos sobre o prumo interior 

 Esta opção permite que os prumos interiores que estão acima da passagem de peões, 
se alinhem com o prumo interior da passagem de peões. Com esta opção, os prumos 
interiores encima da passagem de peões, vão sobre o prumo interior da passagem 
de peões. 



 

Opções de passagem de peões: ADAPT, Genérico Roseta 

Passagem de peões, com viga de carga 
ADAPT, Genérico Roseta 

Passagem de peões, com barra reforçada 

ADAPT, Genérico Roseta 

  

Passagem de peões, com barra reforçada + 
barra standard 

ADAPT, Genérico Roseta 

Passagem de peões, com barra reforçada + 
barra standard (ampliação) 

ADAPT, Genérico Roseta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Opção ‘Colocar duplo prumo’ 

ADAPT, Genérico Roseta  

  

Opções Passagem de peões: NOR48, Genérico Abraçadeira 

Passagem de peões  

NOR48, Genérico Abraçadeira 

 

 

 

Largura 

Largura Permite definir a largura do andaime entre os valores pré-definidos de 73 e 106 cm, 
para ADAPT e Genérico roseta, e 70cm e 100cm para NOR48 e Genérico abraçadeira. 



 

Andaime Circular: Diagonais e fixações 

Nesta caixa definem-se as diagonais, o tipo e número de fixações à fachada. 

 
Os dados definíveis nesta caixa são os seguintes: 

Diagonais 

Colocar uma diagonal cada x vãos  Define a alternância de vãos para colocar as fixações. No caso de 
selecionar um(1) vão, coloca-se em todos. No entanto no primeiro e no último vão 
coloca-se sempre diagonal. 

Vãos com diagonais A opção anterior determina uns vãos com diagonais que podem ser modificados 
manualmente, verificando cada vão. 

Protetor 

Protetor de cascalho Quando se ativar esta opção, ativa-se a colocação do Protetor. 

Cota de colocação(cm) Define a cota de colocação do Protetor. No caso de existência de passagem para 
peões, a cota apenas se considera se estiver acima da passagem de peões. 

Fixações 

Colocar fixações Se ativar esta opção, são colocadas as fixações à fachada. As opções de fixação por 
defeito são as seguintes de 4 tipos, que se explicam no gráfico adjunto. 

“Tipo 1 1/6m2 Todos” 

 “Tipo 2 1/12m2 Filas 4m Alternadas” 

 “Tipo 3 1/12m2 Filas 4m e Colunas Alternadas” 

 “Tipo 4 1/12m2 Filas 8m e Colunas Alternadas” 



  

 
Imagem: Gráfico de colocação dos 4 tipos de fixações. Imagem procedente de documentação técnica de Metalusa 
 

Andaime Circular: Acessos e primeiro Nível 

Nesta caixa definem-se os acessos em altura, as opções para a plataforma do primeiro nível e a 
colocação de torres adicionais de acesso. 

 

 
 
 



 

Os dados definíveis nesta caixa são os seguintes: 

Acessos 

Número de acessos  Define o número de acessos (ou vãos com acesso) totais. Não é possível a colocação 
de acesso quando se tenha definido com passagem de peões. Por pré-definição, o 
programa considera como mínimo 1 acesso a cada 25 m de comprimento de andaime. 

Vãos com acesso A opção anterior determina vãos com acesso que podem ser modificados 
manualmente, verificando cada vão. 

Modificar… Este botão permite selecionar entre 3 tipos de acessos, apenas para a tipo 
ADAPT/Rosetas: Acesso interior, Acesso exterior com plataforma e Acesso exterior 
com escada. Quando está definido passagem de peões, não se podem adicionar 
acessos exteriores. No caso de NOR48/Abraçadeira, apenas há um tipo de acesso 
possível. 

 

 
 

Tipos de acesso ADAPT/Rosetas 

  
 

Acesso interior Acesso exterior com plataforma  Acesso exterior com escada 

 
  



  

Tipos de acesso NOR48/Abraçadeiras 

 

  

 

Elementos do primeiro nível 

Colocar Plataformas - Colocar Barras 

Tipos primeiro nível ADAPT/Roseta 

 
  

Sem elementos Colocar Plataformas Colocar Plataformas e Barras de 
segurança 

 

Tipos primeiro nível NOR48/Abraçadeiras 

  
 

Sem elementos Colocar Plataformas Colocar Plataformas e Barras de 
segurança 



 

Andaime Circular: com Torres Adicionais 

Na parte inferior da caixa de “Acessos e primeiro Nível”, inclui-se a possibilidade de colocar torres 
adicionais de acesso, anexas ao andaime circular. Essas torres podem ser do tipo “Torre de Acesso” 
“Torre de Carga” e “Torre Industrial”, os 3 tipos permitidos pelo programa como torres externas, mas 
que neste caso se introduzem conjuntamente com o andaime circular. 

 

Os dados definíveis nesta caixa são os seguintes: 

Adicionar… 

Número de vão  Define-se o número do vão onde se quer adicionar a torre. 

Tipo de torre Permite-se selecionar entre os tipos de “Torre de Acesso” “Torre de Carga” e “Torre 
Industrial”. Uma vez selecionado a tipo de torre, o assistente passa à definição de 
cada uma das caixas da torre. Para ver estas características, remete-se à parte 
deste manual dedicada especificamente a cada torre. 

Modificar… Este comando permite abrir o assistente para modificação da torre selecionada. 
Pulse “Finalizar” no assistente da torre, para voltar ao assistente do andaime 
circular. 

Eliminar… Este comando permite eliminar a torre da fila selecionada. 

 



  

 
 

 
Assistente de ‘Torre de Acesso’ que se abre ao ‘Adicionar’ ou ‘Modificar’ torres adicionais no andaime circular 
 



 

Andaime Circular: Esquadros de montagem 

Nesta caixa definem-se as esquadros de montagem em cada nível ou plataforma. Para ADAPT/Roseta 
permite-se larguras de 45, 75 e 100cm. Para NOR48/Abraçadeiras permitem-se larguras de 35, 70 e 100 
cm. 

 

Esquadro de montagem na cota 1200, de 100cm de largura, modelo ADAPT/Roseta 

 



  

 
Esquadro de montagem na cota 600, de 100cm de largura, modelo NOR48/Abraçadeira 

 



 

Andaime Circular: Pormenorização do Andaime 

Nesta caixa incluem-se os elementos que compõem o andaime e os elementos adicionais definidos pelo 
utilizador que também se devem de incluir no andaime. Remete-se para as explicações operativas do 
andaime linear. 

 

Ao selecionar cada uma das linhas da lista de elementos do andaime, mostra-se com uma cor diferente 
na janela. Por exemplo, na janela inferior se selecionar a linha 1 que inclui os 288 prumos de 2,0m de 
comprimento, estes são representados na janela em cor magenta. 

Andaime Circular: Opções adicionais 

Nesta caixa definem-se as opções adicionais, exportação do andaime, criação de planos… . Remete-se 
para as explicações operativas do Andaime Linear, por ter idêntico significado. 

 

 

  



  

Torre de Acesso 

Descrição de todas as funções deste tipo no assistente 

 
Ao fazer a seleção deste tipo de andaime linear, é possível utilizar os seguintes sistemas, definidos na 
parte inferior da caixa de diálogo: 

ADAPT Inclui as características de todos os elementos ADAPT da empresa METALUSA 

Genérico com Roseta  Permite utilizar qualquer fabricante de andaimes com nós tipo roseta 

 



 

Torre de Acesso: Dimensões 

A primeira caixa deste tipo mostra as opções relativas às dimensões da torre de acesso. 

 

Opções 

Número de pés Possibilidade de selecionar 4 ou 8 pés ou prumos de apoio 

4 pés 8 pés 

 
 

 

Comprimento Valores de 250 e 300cm 



  

Largura Quando a torre é de 8 pés, são possíveis larguras de 60 e 90 cm 

Altura da plataforma mais alta 

 Define a altura da última plataforma. Permitem-se alturas múltiplas de 1,00m e de 
0,50m. 

 

Altura da plataforma mais alta 

 

 

Proteção inicial Permitem-se as opções ‘Sem proteção’, ‘Com plataformas’, ‘Com barras’ e ‘Com 
barras e porta’. 

Proteção inicial 8 pés 

Proteção inicial: sem proteção Proteção inicial: com plataformas 

  

Proteção inicial: com barras (8 pés) Proteção inicial: com barras e porta (8 pés) 



 

  

Proteção inicial 4 pés 

Proteção inicial: com plataformas (4 pés) Proteção inicial: com barras e porta (4 pés) 

 

 

Proteção inicial: sem proteção (4 pés) Proteção inicial: com barras (4 pés) 

 

 

 



  

Tipo Escada  Permitem-se as opções ‘Aço’ ou ‘Alumínio’. Para 4 pés apenas se permite aço. 

Tipo de base ‘Nivelador de base’ ou ‘Roda com regulação’. A partir de uma altura maior ou igual a 
500cm, apenas se permite a opção de ‘Nivelador de base’. 

Fixações 

Colocar fixações  Ativa-se esta opção para colocar as fixações à fachada. As opções de fixação pré-
definidas são as seguintes 4, que se explicam no gráfico adjunto. 

“Tipo 1 1/6m2 Todos” 

 “Tipo 2 1/12m2 Filas 4m Alternadas” 

 “Tipo 3 1/12m2 Filas 4m e Colunas Alternadas” 

 “Tipo 4 1/12m2 Filas 8m e Colunas Alternadas” 

 

Torre de Acesso: Pormenorização do andaime 

Remete-se para o comentado no Andaime Linear: Pormenorização do andaime 

 

Torre de Acesso: Opções adicionais 

Remete-se para o comentado em Andaime Linear: Opções adicionais 

 



 

Torre de Carga 

Descrição de todas as funções deste tipo no assistente 

 
Ao fazer a seleção deste tipo de andaime linear, é possível utilizar os seguintes sistemas, definidos na 
parte inferior da caixa de diálogo: 

ADAPT Inclui as características de todos os elementos ADAPT da empresa METALUSA 

Genérico com Roseta  Permite utilizar qualquer fabricante de andaimes com nós tipo roseta 

 



  

Torre de Carga: Dimensões 

A primeira caixa deste tipo de andaime mostra as opções relativas às dimensões da torre de carga. 

 

Opções 

Capacidade de ação Possibilidade de selecionar “Torre standard” ou “Torre de 1000Kg/m2” 

Torre standard, sem vigas de carga Torre de 1000Kg/m2, sem vigas de carga 

 
 

 

  



 

Colocar Vigas de carga nos elementos das plataformas  

                              Esta opção adiciona vigas de carga, como mostram as imagens, para os dois tipos 
anteriores. 

Torre standard, com viga de carga Torre de 1000Kg/m2, com viga de carga 

  

Direção das plataformas 

 Opções “Longitudinal” ou “Transversal”, segundo se coloquem as plataformas 
paralelas à dimensão “Comprimento” ou à “Largura” 

Plataformas segundo “Longitudinal” Plataformas segundo “Transversal” 

  

 

Comprimento Valores de 200, 250 e 300cm 

Largura Valores de 75, 100, 150, 200, 250 e 300 cm 

Altura da plataforma mais alta 

 Define-se a altura da última plataforma. Permitem-se alturas a múltiplos de 1,00m e 
de 0,50m. 

Separação entre barras horizontais 



  

                                    Quando se define “Torre de 1.000kg/cn2”, permite-se definir as separações das 
barras horizontais, entre 1 metro e 2 metros. 

Barras Horizontais a 1 metro  
(Torre de 1.000kg/cm2) 

Barras Horizontais a 2 metros  
(Torre de 1.000kg/cm2) 

  

 

Colocar iniciadores Esta opção permite a colocação de estes elementos 

Sem iniciadores Com iniciadores 

  

 



 

Fixações 

Colocar fixações Permite ativar a colocação de fixações. Na plataforma superior e acima dos 65m de 
altura da torre coloca-se fixação a cada 2m e por baixo dos 65m de altura a cada 
4m. 

Tipos de fixações Tubo e abraçadeira, Ligador de prumos e Encaixe para rosetas 

Fixação: Tubo e abraçadeira Fixação: Ligador de prumos 

 
 

Fixação: Encaixe para rosetas  

 

 

 

 



  

Torre de Acesso:Pormenorização do andaime 

Remete-se ao comentado em Andaime Linear: Pormenorização do andaime. 

 

Torre de Acesso:Opções adicionais 

Remete-se ao comentado em Andaime Linear: Opções adicionais 



 

 



  

Torre Industrial 

Descrição de todas as funções deste tipo de andaime no assistente: 

 
Ao fazer a seleção deste tipo de andaime linear, é possível utilizar os seguintes sistemas, definidos na 
parte inferior da caixa de diálogo: 

ADAPT Inclui as características de todos os elementos ADAPT da empresa METALUSA 

Genérico com Roseta  Permite utilizar qualquer fabricante de andaimes com nós tipo roseta 

 



 

Torre Industrial: Dimensões 

A primeira caixa deste tipo de andaime mostra as opções relativas às dimensões da torre industrial: 

 

Opções 

Plataforma Possibilidade de selecionar “Na última cota” ou “Em todas as cotas” 

Plataforma: na última cota Plataforma: em todas as cotas 

 
 

 



  

Comprimento (cm) Possibilidade de selecionar valores de 200cm, 250cm e 300 cm 

Largura (cm) Possibilidade de selecionar valores de 75cm, 100cm, 150cm, 200cm, 250cm e 300cm 

Comprimento de 200cm e largura de 75cm Comprimento de 300cm e largura de 300cm 

 
 

Altura da plataforma mais alta(cm) 

 Introduz-se o seu valor em cm 

Elemento de suporte de plataformas 

 Pode ser de dois tipos “Barra standard”, “Barra reforçada” e “Viga de carga” 

Suporte de plataformas com “Barra standard” Suporte de plataformas com “Barra reforçada” 

  

  



 

Suporte de plataformas com “Viga de carga”  

 

 

 

 

Proteção inicial Permite-se “Sem Proteção” e “Com proteção” 

Proteção inicial “Sem proteção” Proteção inicial “Com proteção” 

 
 

 

Tipo de base Pode ser de dois tipos: “Nivelador de Base” e “Roda com regulação” 

 

 

 

 

 



  

Base “Nivelador de base” Base “Roda com regulação” 

  

 

Fixações 

Colocar fixações Permite ativar a colocação de fixações na plataforma superior. 

Tipos de fixações Utilizam-se os mesmos tipos que no andaime linear:  

“Tipo 1 1/6m2 Todos” 

 “Tipo 2 1/12m2 Filas 4m Alternadas” 

 “Tipo 3 1/12m2 Filas 4m e Colunas Alternadas” 

 “Tipo 4 1/12m2 Filas 8m e Colunas Alternadas” 

 

  



 

“Tipo 1 1/6m2 Todos”. Coloca-se em todas as cotas e colunas 

 

  



  

“Tipo 2 1/12m2 Filas 4m Alternadas”. Coloca-se em cotas alternadas e em todas as 
colunas 

 

  



 

“Tipo 3 1/12m2 Filas 4m e Colunas Alternadas”. Coloca-se em cotas e colunas 
alternadas. 

 

  



  

“Tipo 4 1/12m2 Filas 8m e Colunas Alternadas”. Coloca-se em todas as cotas e colunas. 

 



 

Torre Industrial:Pormenorização do andaime 

Remete-se ao comentado em Andaime Linear: Pormenorização do andaime. 

 

 



  

Torre Industrial: Opções adicionais 

Remete-se ao comentado em Andaime Linear: Opções Adicionais 

 

Modificar andaime 

A função “Geometria>Andaime>Modificar andaime” permite modificar o andaime que se selecionar, 
mostrando-se o assistente utilizado para a sua criação, com os dados do andaime atualmente 
selecionado. 

Mover andaime 

A função “Geometria>Andaime>Mover andaime” permite mover o andaime que selecionar, através da 
definição de um vetor de deslocamento, definido clicando num ponto inicial e num ponto final.  
Normalmente o ponto inicial coincide com um dos nós do andaime. 

Eliminar andaime 

A função “Geometria>Andaime>Eliminar andaime” permite eliminar o andaime que se selecionar. 



 

Introduzir elemento 

A função “Geometria>Andaime>Introduzir elemento” permite adicionar elementos adicionais aos 
andaimes existentes. 
Ao executar-se a função, mostra-se uma caixa de diálogo que permite selecionar o elemento a introduzir. 

 
Os elementos disponíveis são os seguintes: 

• Elementos ADAPT ou genérico rosetas: 
o Prumos: Pode-se introduzir o prumo colocando-o sobre outro prumo, sobre um 

inicializador ou sobre uma esquadria de montagem. Também se pode introduzir o 
prumo como paralelo a um existente e selecionando um ponto para determinar a sua 
posição paralela. A cota a que se situa este prumo paralelo é a mesma que a do prumo 
original, ou pode diferenciar-se dela em valores múltiplos da separação entre as 
rosetas. 

o Inicializadores de base: Criam-se do mesmo modo que os prumos. 
o Niveladores: Criam-se do mesmo modo que os prumos. 
o Bases com rodas: Criam-se do mesmo modo que os prumos. 
o Barra: Criam-se através da seleção dos seus dois extremos. 
o Guarda-corpos: Criam-se através da seleção dos seus dois extremos. 

o Rodapés: Criam-se através da seleção dos seus dois extremos. 
o Diagonais: Criam-se através da seleção dos seus dois extremos. 
o Vigas de carga: Criam-se através da seleção dos seus dois extremos. 
o Barras reforçadas: Criam-se através da seleção dos seus dois extremos. 
o Barra em Z: Criam-se através da seleção dos seus dois extremos. 
o Protetor de cascalho: Para criá-lo, seleciona-se um prumo, e o programa coloca o 

protetor de cascalho no prumo selecionado, 30 cm acima da roseta inferior do tramo 
entre rosetas que se tenha selecionado. A direção é sempre a oposta à fachada. 

o Plataformas: Selecionam-se as duas barras dos extremos da plataforma. Após 
selecionar a primeira, o programa assina-la as barras situadas a uma distância igual à 
dimensão da plataforma. A segunda barra que se selecione tem de ser uma das 
assinaladas. Sobre uma barra podem-se situar várias plataformas em paralelo. 
Dependendo do comprimento da barra e da largura da plataforma selecionada, o 



  

programa calcula quantas cabem ao longo da barra e em que posições se podem 
colocar-se. Portanto, quando se seleciona um ponto ao longo da barra, o programa 
coloca a plataforma automaticamente em uma dessas posições. Também é possível 
introduzir plataformas sobre vigas de carga e barras reforçadas. 

o Plataformas de serviço: A introdução da escada junto com a plataforma de serviço 
é opcional. A abertura da plataforma de serviço situa-se ao lado da primeira barra que 
se selecionar. As possíveis posições das plataformas de serviço calculam-se sabendo 
que a largura da plataforma de serviço é de 60 cm e supondo que, além da plataforma 
de serviço, se podem colocar plataformas de largura 30 cm. No restante o 

funcionamento é igual ao das plataformas. 
o Fixadores: Ao introduzir fixadores, introduz-se também uma abraçadeira e, 

opcionalmente, cânhamo e taco. Aparece una segunda caixa de diálogo, na qual se 
seleciona a ficha destes elementos. Para definir a posição do fixador seleciona-se a 
roseta abaixo da qual se coloca. 

o Esquadria de montagem: Seleciona-se a roseta na qual se situa. A direção é sempre 
para a fachada. 

o Prancha de madeira e prancha metálica: São similares às plataformas. Neste 
caso, não é necessário que as barras sobre as que se colocam sejam paralelas, como 
sucede com as plataformas. O número de pranchas que cabem sobre duas barras e, 
portanto, as possíveis posições das pranchas, dependem também do ângulo que 
formam as barras. Para poder colocar uma plataforma sobre duas barras, o programa 
comprova que, pelo menos, restam 30 cm a cada lado para apoiar a plataforma. 

o Base de prumo sobre passagem de peões: Seleciona-se uma barra e define-se a 
distância em que se coloca o elemento, desde a origem ou do final da barra. 

o Prumo com abraçadeira: Seleciona-se uma barra e define-se a distância à qual se 
coloca o elemento, desde a origem ou no final da barra. 

o Disco com abraçadeira: Seleciona-se uma barra e define-se a distância na que se 
coloca o elemento, desde a origem ou do final de la barra. 

o Escada em Z: Opcionalmente, introduz-se também o seu corrimão. É a única forma 
de introduzir este tipo de corrimões (não se podem introduzir corrimões de forma 
isolada). Selecionam-se duas barras, a do princípio e a do final da escada. Tal como 
com as plataformas, se na primeira barra selecionada couber mais de uma escada o 
programa coloca a escada tendo em consideração, para calcular a posição da mesma, 
o número de escadas que cabem sobre a barra e o ponto que se selecionou. Quando 
existe corrimão, este coloca-se no lado da escada mais perto do centro da barra. 

o Escada de aço e escada de alumínio: Similar à escada em Z exceto que neste caso 
nunca existe corrimão. 

o Tubo de ligação: Junto com os tubos, introduzem-se sempre duas abraçadeiras,                                                                                  
uma em cada lado, para a ligação do tubo nos prumos. Os tubos de ligação unem 
sempre dois prumos. Para a introdução dos tubos de ligação selecionam-se dois 
prumos. Após selecionar o primeiro, o programa assinala os prumos que existem a 
uma distância menor que o comprimento do tubo que se está a introduzir. É 
necessário selecionar um deles como ponto final. O tubo de ligação coloca-se sempre 
horizontal, e por baixo da roseta mais próxima ao ponto selecionado no primeiro 
prumo. 

o Porta: Selecionam-se as duas rosetas que definem o espaço que tapa a porta. 
o Suporte de plataforma: Selecionam-se duas barras e define-se a distância onde se 

colocará o elemento, referido ao extremo inicial ou final da primeira barra selecionada. 
Após selecionar a primeira barra, o programa assinala as barras situadas a uma 
distância igual ao comprimento do suporte da plataforma que se está introduzindo. É 



 

necessário selecionar uma delas como segunda barra. As duas barras têm que estar na 
mesma cota. 

o Barra reforço de plataformas: Selecionam-se duas barras. Após selecionar a 
primeira barra, o programa assinala as barras situadas a uma distância igual ao 
comprimento do reforço da plataforma que se está introduzindo, e é entre estas que 
se pode selecionar a segunda barra. As duas barras têm de estar na mesma cota. Não 
se define a distância ao extremo da barra; o reforço da plataforma coloca-se no ponto 
da barra em que se seleciona a primeira barra. 

o Barra extensivel: Selecionam-se duas rosetas, que terão que estar à mesma altura. 

Após selecionar la primeira roseta, o programa assinala as rosetas cuja distância à 
selecionada está dentro do intervalo dos comprimentos permitidos pela barra. 

o Ligador de prumos: Para a introdução dos ligadores de prumos, selecionam-se dois 
prumos. Após selecionar-se o primeiro prumo, o programa assinala os prumos 
existentes a uma distância igual ao comprimento do ligador que se está introduzindo, e 
é entre esses prumos que deve selecionar-se o segundo prumo. O ligador coloca-se 
sempre horizontal, e por baixo da roseta mais próxima do ponto selecionado no 
primeiro prumo. O comprimento do ligador de prumos é de 13,1 cm. 

o Engate duplo para rosetas: Selecionam-se duas rosetas, que têm que estar à 
mesma cota e separadas 17 cm. Após selecionar-se a primeira roseta, assinalam-se as 
situadas a esta distância para que selecionemos uma delas. 

o Plataforma angular fixa: Selecionam-se as duas rosetas de onde parte a plataforma 
angular. Primeiro seleciona-se a roseta do lado exterior da plataforma e depois, a do 
lado interior. 

o Escada para plataforma de serviço: Seleciona-se a plataforma de serviço a qual se 
quer adicionar aa escada. 

o Plataforma de compensação variável: Selecionam-se as quatro rosetas dos quatro 
extremos da plataforma de compensação variável na seguinte ordem: esquina exterior 
do primeiro lado, esquina interior do primeiro lado, esquina exterior do segundo lado e 
esquina interior do segundo lado. A distância entre a primeira e a segunda rosetas, e a 
distância entre a terceira e a quarta, hão-se de ser iguais à largura da plataforma. A 
distância entre a primeira e a terceira rosetas há de ser igual ao comprimento da 
plataforma, que é sempre de 144,2 cm. Ao ir-se selecionando cada um dos pontos, o 
programa vai assinalando os que se pode selecionar de seguida. 

o Guarda-corpos para plataforma de compensação: Selecionam-se as duas rosetas 
dos extremos do elemento. A separação entre elas deve ser de 144,2 cm. Após 
selecionar la a primeira roseta, assinalam-se no modelo as que estão a esta distância. 

o Rodapé para plataforma de compensação: Selecionam-se as duas rosetas dos 
extremos do elemento. A separação entre elas deve ser de 144,2 cm. Após selecionar 
a primeira roseta, assinalam-se no modelo as que se encontram a esta distância. 

Copiar e colar elementos 

As funções “Copiar”, “Copiar a”, “Colar” e “Colar desde” permitem também copiar e colar elementos 
individuais de andaimes. 

Com as funções “Copiar” ou “Colar desde”, quando se vai copiar elementos soltos e na estrutura já existe 
algum andaime definido, mostra-se a seguinte caixa de diálogo: 



  

 
Aqui, pode decidir-se a que andaime se pretende adicionar os elementos que se estão colando. Caso se 
selecione a opção “Um novo andaime igual ao seu andaime original” cria um novo andaime igual ao 
original em que se copiarão os elementos, com os mesmos parâmetros e opções. Caso se selecione a 
opção “Um dos andaimes já existentes na estrutura”, pode selecionar-se um deles, de modo a que os 
elementos colados se adicionem ao andaime selecionado. Caso se modifique posteriormente esse 
andaime, e a modificação implique um recálculo dos elementos que o compõem, perder-se-ão os 
elementos que se tenha madido. 

Eliminar elemento 

A função “Geometria>Andaime>Eliminar elemento” permite eliminar de forma individual cada um dos 
elementos que compõem um andaime, que podem selecionar-se graficamente no modelo tridimensional. 
Alguns elementos estão vinculados, de modo que: 

• Ao eliminar-se um fixador elimina-se também o seu cânhamo, taco (se existir) e abraçadeira. 
• Ao eliminar-se um tubo, elimina-se também as abraçadeiras dos lados. 
• Ao eliminar-se uma plataforma de serviço, elimina-se também a sua escada. 

Verificar modelo 

A função “Geometria>Andaimes>Verificar modelo” permite rever a coerência dos dados introduzidos nos 
distintos andaimes. A função procura elementos duplicados ou que se sobreponham. De um modo similar 
à verificação da geometria, mostra-se uma lista com os erros encontrados e é possível fazer duplo clique 

neles para localizá-los no modelo 3D. 
De todas as formas, no mesmo momento em que se criam novos elementos, o programa avisa também 
das possíveis incoerências que possam existir com o elemento que se introduz. 

Desenhar modelo 

A função “Geometria>Andaime>Desenhar modelo” permite ativar ou desativar o desenho em ecrã dos 
andaimes. É útil quando não se quer ver simultaneamente a representação do modelo estrutural e do 
modelo do andaime. 



 

Vários andaimes em um modelo único 

Uma vez criado o primeiro andaime, é possível criar outros adicionais e coloca-los em qualquer posição 
do espaço, o que permite definir vários andaimes formando geometrias complexas. Cada um dos 
andaimes que formam o modelo conta com o seu próprio nome (de até 8 caracteres), que o identifica 
nas saídas de resultados. 

 
No momento em que se pretenda criar um novo andaime, o botão “Capturar>>” permite capturar a 
geometria de outro andaime existente, para o caso em que se pretende criar um similar. 

Criar modelo de Tricalc 

A função “Geometria>Andaime>Criar modelo Tricalc” permite criar, a partir do modelo de andaime 
existente, um modelo estrutural de cálculo, formado por nós e barras. As opções de criação do modelo 
estrutural são independentes para cada andaime. Quando se vai criar o modelo estrutural mostra-se uma 
caixa de diálogo com a lista de andaimes, na qual se vão definindo as opções de criação do modelo 
estrutural para cada andaime de forma separada. 

 
 



  

 
No capítulo 7 explicam-se com detalhe estas opções. 

Nomes de conjuntos automáticos 

Ao criar-se o modelo de cálculo de Tricalc a partir de um modelo de andaime, os nomes dos conjuntos de 
barras que se geram automaticamente incluem o nome de cada andaime. 

Peso próprio das plataformas dos andaimes ao criar o 
modelo Tricalc 

Ao criar o modelo de cálculo de Tricalc a partir de um modelo de andaime, pode-se adicionar opcionalmente 
o peso próprio das plataformas. Contam-se as plataformas e plataformas de serviço que existem num piso 
e calcula-se o peso superficial médio no piso. O peso de cada plataforma lê-se a partir da base de dados. 



 

 

Peças de ligação de vigas de carga 

Quando se introduz, num andaime existente, uma viga de carga, o programa introduz também, de forma 
automática, engates duplos e cavilhas de segurança, no caso de ser necessário. 



  

 

Vigas de carga e barras reforçadas perpendiculares à 
fachada 

Em andaimes lineares do modelo ADAPT e genéricos de rosetas, inclui-se uma nova opção no assistente 
para especificar o tipo de barra de suporte de plataformas. 



 

 

Pode selecionar-se entre “Barra standard”, “Barra reforçada” e “Viga de carga”. 

Passagens para camiões  

No assistente de andaimes, incluem-se novas opções que permitem a introdução de passagens para 
camiões. 



  

 

O botão “Adicionar” ou “Modificar” permite aceder a uma caixa de diálogo para definir os seguintes dados: 

 

Devem-se respeitar os seguintes critérios: 

• O vão inicial deve ser sempre igual ou inferior ao vão final. 

• Um mesmo vão não pode pertencer a duas passagens de camiões distintas. 



 

• A altura mede-se até à base da viga de carga. 
Além disso, para os andaimes Adapt: 

• A viga de carga pode ocupar vários vãos, desde que uma viga de carga válida para essa geometria 
seja encontrada na base de dados. Por exemplo, se houver uma abertura de três seções com 
comprimentos 2 + 2 + 2 e, na base de dados, houver uma viga de carga de 6 m (2 + 2 + 2 m), 
o programa colocará essa viga de carga. Se não existir, colocará uma viga de carga de 4 m mais 
outra de 2 m, unindo-as por meio de um recesso do prumo intermédio. Se não houvesse viga de 
carga de 4 m, seriam colocadas várias vigas de carga de 2 m, unindo-as por meio de recessos 

nos prumos intermédios. 

• Não podem haver torres adicionais nem acessos externos nos vãos em que foi definida uma 
passagem para camiões. 

Para os andaimes Nor48, a viga de carga deve ocupar toda a passagem para camiões e pode ser de um 
ou dois vãos. 

Para ambos os tipos de andaimes, a altura da passagem para camiões deve ser necessariamente superior 
à da passagem para peões. 

Novos tipos de peças NOR48 

As seguintes peças novas utilizam-se nas passagens para camiões em andaimes NOR48 ou genérico com 
rosetas. 

Ao gerar com o assistente um andaime com passagem para camiões, no caso da viga de carga ter uma 

haste central, na viga de carga do lado exterior do andaime introduz-se também uma abraçadeira com 
chaveta para a colocação de diagonais. Na viga de carga do lado interior do andaime, não se coloca esta 
peça. O utilizador pode sempre inserir ou remover manualmente esta peça, se necessário. 

Vigas de carga NOR48: 

 

Abraçadeira com chaveta NOR48: 



  

 

 
 

Prumos de reforço quando a passagem de camiões chega 
ao extremo do andaime 

As opções dos prumos de reforço definem-se na mesma caixa em que se definem as opções da passagem 
de camiões. 

 

Os reforços no extremo do andaime são as peças verticais que se adicionam ao andaime quando a 
passagem para camiões chega até ao extremo do andaime (pela direita ou pela esquerda). 



 

Ligação automática entre andaimes 

A função "Geometria> Andaimes> Unir Andaimes" permite juntar dois andaimes que estejam selecionados, 
através das suas extremidades. Quando cada um dos dois andaimes for selecionado, será entendido que 
se pretende unir a extremidade mais próxima do ponto selecionado. O primeiro andaime permanece na 
sua posição original, enquanto o segundo move-se automaticamente. Caso esteja separado do primeiro. 
Ao selecionar o primeiro andaime, mostra-se uma caixa de diálogo, na qual figura um andaime indicado 
com o número 1. Na caixa de diálogo pode selecionar-se o tipo de ligação que se pretende com o andaime 

2, que se seleciona após pressionar o botão “Aceitar”. 

Os tipos de ligação disponíveis são os seguintes: 

• Andaimes perpendiculares com partilha de prumos.- Nos pontos de junção entre os 
andaimes, é mantida uma única escora que servirá de suporte para os dois andaimes. As imagens 
da área certa permitem escolher a posição desejada para o andaime, em relação à parede do 
prédio, indicada por uma linha preta grossa. 

• A opção "Não dividir barra" permite que a barra curta do andaime 2 não exista como um 
elemento independente, mas sim estenda a barra ao longo do andaime 1.

 



  

• Andaimes paralelos partilhando prumos.- Neste caso, temos dois andaimes paralelos. Nos 
pontos de ligação entre os andaimes, mantem-se um único prumo que servirá de suporte para 
ambos os andaimes. As imagens da zona direita permitem selecionar a posição que se pretende 
para os andaimes, relativamente à parede do edifício, que se indica com linha negra grossa.
  
A opção "Comprimento da ligação" permite escolher o comprimento da linha que será comum 
entre os dois andaimes.  
 

 

• Andaimes perpendiculares sem partilha de prumos.- Nos pontos de ligação entre os 
andaimes, é mantido um prumo para cada andaime, e uma pequena plataforma é colocada entre 
os dois andaimes.  
Na zona inferior da caixa de diálogo, mostram-se várias opções que permitem escolher o tipo de 
ligação (com tubo e braçadeiras, ligador de prumos ou acoplamento para rosetas), a separação 
entre andaimes, se pretende ou não colocar um tubo de ligação nos lados interior e exterior, e 
se pretende substituir o guarda-corpos interior por outros elementos. 



 

 

 

• Sem partilha de prumos mantendo a direção dos andaimes.- Neste caso, não é necessário 
que os andaimes sejam unidos de forma perpendicular ou paralela. Nos pontos de ligação entre 
os andaimes, um prumo é mantido para cada andaime e uma pequena plataforma é colocada 
entre os dois andaimes. 



  

Na zona inferior da caixa de diálogo, são mostradas várias opções que permitem escolher o tipo 
de ligação (com tubo e braçadeira ou prumos), o espaçamento entre andaimes, se pretende ou 
não colocar um tubo de ligação nos lados interior e exterior, e se pretende substituir o guarda-
corpos interior por outros elementos.  

 

Nem todos os andaimes podem ser unidos: só é possível unir andaimes lineares, que devem ter a mesma 
altura, com as plataformas da mesma altura e que utilizam o mesmo tipo de peças. 

Uma vez unidos, a função “Geometria> Andaime> Mover Andaime” move todos os andaimes que estão 

unidos. 

Quando um dos andaimes anexados é modificado, as suas ligações a outros andaimes são recalculadas 
automaticamente. Portanto, se as dimensões do andaime modificado mudarem, os andaimes anexados a 
ele mudam de posição. Caso a modificação efetuada não torne mais possível a ligação, ela será removida 
e os elementos que foram eliminados ou modificados quando a ligação foi realizada não serão repostos. 

Em cada extremidade de um andaime, só se pode juntar um com o outro. Portanto, se ele estiver unido 
na mesma extremidade com um terceiro andaime, a ligação anterior será removida. 



 

Possibilidade de eliminar elementos do andaime na lista de 
elementos 

No assistente de criação e modificação de andaimes, na página que mostra a lista de elementos, o ícone 
"Andaime: Eliminar elemento" permite eliminar o elemento selecionado.

 

Plataformas opcionais para cada vão e para cada altura 

Existe a possibilidade de colocação ou não de plataformas em cada um dos vãos do andaime e, dentro 
de cada vão, em cada uma das suas alturas. Isso permite que se defina uma geometria livre em relação 



  

às plataformas, como a da imagem a seguir.

 

A mesma página do assistente de criação e modificação de andaimes permite que você escolha em qual 
das cotas existem plataformas e esquadros de montagem. Se uma das cotas da lista superior for 
selecionada e o botão "Modificar" for pressionado, uma caixa de diálogo como a seguinte é exibida, que 
permite escolher quais os vãos daquela cota têm plataformas e quais não têm. 

 



 

Esquadros de montagem opcionais para cada vão e para 
cada altura 

Existe a possibilidade de colocação ou não de esquadros de montagem em cada um dos vãos do andaime 
e, dentro de cada vão, em cada uma das suas alturas. Também é possível que cada um deles tenha uma 
largura diferente. 

Na caixa de diálogo que permite definir os esquadros de montagem de uma determinada altura, a lista à 
direita permite escolher em qual vão se pretende colocar um esquadro de montagem e a largura de cada 
um. 

 

Protetores de cascalho opcionais para cada vão 

Existe a possibilidade de colocar protetores de cascalho ou não em cada um dos vãos do andaime. 

No assistente de criação e modificação de andaimes, à direita da opção "Protetor de cascalho", encontra-
se o botão "Modificar", que permite escolher se deseja colocar protetores de cascalho em todos os vãos, 
ou apenas em alguns deles. 



  

 

Ao pressionar esse botão, mostra-se uma caixa de diálogo como a seguinte, para selecionar os vãos. 

 

Acessos opcionais para cada vão e para cada altura 

Existe a possibilidade de colocar ou não acessos em cada um dos vãos do andaime e, dentro de cada vão, 
em cada uma das suas alturas. Isto permite definir uma geometria livre com acessos de escadas, como a 
da imagem seguinte.  



 

 

Para isso, em cada uma das aberturas existe uma caixa de diálogo como a seguinte, que permite escolher 
em que cotas dessa abertura é necessário um acesso e de que tipo. 

 

Se o tipo de acesso for exterior, ao selecionar uma determinada cota, o programa ativa automaticamente 
todas as cotas abaixo dela. 

Fila partilhada de prumos entre torre e andaime principal 

Quando se insere uma torre adicional a um andaime principal, a opção “Partilhar fila de prumos com o 
andaime principal” permite que, nos pontos de ligação entre ambos, a torre não tenha o seu próprio prumo, 
e apoie sobre o do andaime principal. 



  

 

Desenho das escadas das plataformas de serviço 

Nos planos 2D que são gerados automaticamente para os andaimes, também está incluído o desenho das 
escadas das plataformas de serviço, tanto em planta como em alçado. Assim como os demais elementos 
que compõem o andaime, a escada também possui a etiqueta opcional que indica seu código e seu texto. 

 



 

 

Duas alturas a selecionar nas passagens de peões de 
andaimes ADAPT 

Nos andaimes de tipo ADAPT, quando se ativa a opção “Incluir passagem de peões”, a lista desdobrável 
“Altura” permite selecionar entre uma altura de 250 cm e uma altura de 300 cm. 

Junto ao valor da altura que se selecione, apresenta-se o valor máximo útil, tendo em conta o tipo de viga 
selecionado (viga de carga, barra reforçada ou barra reforçada mais barra standard), assim como a altura 
do nivelador. 



  

 

Acessos e torres em vãos de 150 cm 

No assistente de criação ou modificação de andaimes, permite-se criar acessos, torres de acesso e torres 
industriais em vãos de 150 cm. Em revisões anteriores do programa, apenas se permitiam estes elementos 
em vãos de 200cm ou mais. 



 

 



  

Acessos com plataforma com barra de segurança a 1,5 m 

Na página do assistente em que se definem os acessos, a opção “Adicionar barra de segurança a 1,5 m” 
permite adicionar uma barra de segurança a uma altura de 1,5 m desde a plataforma imediatamente 
inferior. 

Esta opção é válida para os acessos com plataforma; tanto no caso de andaimes lineares como nos 
circulares. É aplicável a andaimes de tipo ADAPT ou NOR48; para acessos interiores ou exteriores; tanto 
se utilizem guarda-corpos, como com barras de segurança. 

No caso dos andaimes de tipo NOR48, ativa-se essa opção, se colocar a essa altura um tubo com 
braçadeiras. 

 

Comprimentos por defeito dos tramos do modelo ADAPT 

Estabelecem-se os seguintes comprimentos por defeito dos tramos, em função da designação comercial 
de cada elemento: 

Designação comercial 

(comprimento 
nominal) 

Comprimento 
real 

entre eixos 

0,45m 43,5 cm 

0,75m 73,2 cm 

1,00m 105,8 cm 



 

1,25m 121,0 cm 

1,50m 144,2 cm 

1,75m 176,8 cm 

2,00m 194,2 cm 

2,25m 226,8 cm 

2,50m 250,0 cm 

3,00m 300,0 cm 

Nos textos das listagens e nos desenhos, os comprimentos que se apresentam são os nominais, em vez 
dos reais. 

Particularidades dos vãos de 45 e 75 cm 

Se utilizar vãos de 45 cm, existem as seguintes particularidades: 

• Apenas se permitem plataformas metálicas de 30 cm de largura, colocadas perpendicularmente 
ao andaime, de modo que o comprimento das plataformas seja igual à largura do andaime, já 
que não existem plataformas de 45 cm. 

• Não existem diagonais compatíveis com os vãos de 45 cm, pelo que não se colocam. 

• Não existem rodapés compatíveis para o vão frontal ou lateral de 45 cm, pelo que não se colocam. 

• Não existem barras reforçadas compatíveis com os vãos de 45 cm, pelo que não se colocam. As 
barras reforçadas têm um comprimento mínimo de 1 m. 

• Não existem vigas de carga compatíveis com os vãos de 45 cm, pelo que não se colocam. As 
vigas de carga têm um comprimento mínimo de 1 m. 

Se utilizar vãos de 75 cm, existem as seguintes particularidades: 

• Não existem barras reforçadas compatíveis com os vãos de 75 cm, pelo que não se colocam. As 
barras reforçadas têm um comprimento mínimo de 1 m. 

• Não existem vigas de carga compatíveis com os vãos de 75 cm, pelo que não se colocam. As 
vigas de carga têm um comprimento mínimo de 1 m. 

Barras standard em torres de acesso de 4 pés 

Nas torres de acesso de 4 pés, existe a possibilidade de selecionar como elemento de segurança barras 

standard, para além das barras em Z que já existia em versões anteriores. 



  

 

De igual forma, os acessos exteriores de andaimes podem-se construir também com barras standard ou 
com barras em Z. 

 



 

Guarda-corpos total na última altura 

A opção “Alargar fila de montantes 2 m por cima da última plataforma” permite colocar barras de segurança 
até essa cota de 2 m por cima da última plataforma. 

A opção “Pelo lado interior” permite colocar estas barras também pelo lado interior do andaime. 

 



  

Guarda-corpos definitivos em andaimes NOR48 

Existe uma peça específica para os guarda-corpos definitivos de andaimes NOR48. Em versões anteriores, 
apenas existia esta peça para o modelo ADAPT. 

        

 



 

Comprimentos de módulos personalizáveis nos andaimes 
circulares 

No assistente de criação ou modificação de andaimes circulares, o botão “Editar” situado junto ao 
comprimento do módulo permite personalizar a lista desdobrável que inclui os comprimentos disponíveis. 

 

Montantes de 1 m com braçadeira em acessos exteriores 

Nas escadas de acesso exteriores, a opção “Colocar montantes com braçadeira e barras de segurança” 
permite colocar montantes de 1 m de comprimento aos que se unem barras de segurança através de 
braçadeiras, como as da seguinte imagem. 



  

 



 

Acessos exteriores sobre passagens de peões 

Quando se coloca uma passagem de peões, pode selecionar se pretende colocar sobre ela, as escadas de 
acesso interiores ou exteriores. Em versões anteriores, apenas podiam ser interiores. 

 



  

Tubos de união em andaimes circulares 

Nos andaimes circulares, a opção “Utilizar tubos de união em vez de fixadores” permite substituir os 
fixadores por tubos de união, nas posições que se indicam na seguinte imagem. 

 

Colocação de plataformas em torres de carga e torres 
industriais 

Em torres de carga e torres industriais, o número de plataformas utilizadas varia em função do elemento 
sobre o que apoiam: 

 

Comprimento 
do elemento 
sobre o que 

apoiam 

Plataformas utilizadas 

2,50 m 
• 7 plataformas de 30 cm mais uma de 20 cm 



 

2,25 m • 7 plataformas de 30 cm ou 5 plataformas de 30 cm mais uma plataforma de 
serviço 

1,75 m 
• 4 plataformas de 30 cm mais 2 plataformas de 20 cm, ou 

• 2 plataformas de 30 cm mais 1 plataforma de serviço mais 2 plataformas de 
20 cm 

1,25 m 
• 3 plataformas de 30 cm mais 1 plataforma de 20 cm, ou 

• 1 plataforma de 30 cm mais 1 plataforma de serviço mais 1 plataforma de 20 
cm 

 

Rodapés extensíveis 

O novo tipo de peça “Rodapé extensível” utiliza-se em andaimes circulares, juntamente com as plataformas 
de compensação, quando é necessário colocar proteção pelo lado interior do círculo. Trata-se de rodapés 
que permitem variar o seu comprimento entre 0,85 e 1,50 m. 

 



  

 

Barras horizontais opcionais 

Na quinta página do assistente de criação ou modificação de andaimes, a “Opção “Colocar barras 
horizontais ao nível de plataforma também pelo lado exterior” permite que se incluam essas barras, que 
em versões anteriores não se colocavam. 

 

Esta opção é válida apenas para os andaimes de tipos ADAPT e genérico com rosetas. 



 

 



  

Capítulo 5  

Menu Bases de dados 

Introdução 

Neste menu encontram-se todas as funções para a criação, modificação e manutenção das bases de dados 
de elementos de andaime que se utilizam no programa. 

 

 

Ficheiro base de dados de elementos 

O ficheiro que contêm a base de dados de elementos denomina-se BDEleAnda.batr. O programa procura-
o no caminho(path) especificado na opção “Pasta das bases de dados” do programa TRICALC que se 
específica na função “Ficheiro/Preferências…”. Também se fornece o ficheiro BDEleAnda.xlsx que 
contém a mesma informação que a base de dados mas em formato XLSX de Excel. Este ficheiro pode 
utilizar-se para a atualização automática da informação (preços, pesos, descrição…), ou para adicionar 
novos elementos. (Ver o apartado deste capítulo “Manutenção da base de dados desde EXCEL” 

 



 

 

 

Tipos de elementos utilizados 

O programa utiliza para a definição dos diferentes modelos de andaimes, diferentes elementos ou tipos. 
Estes “tipos” de elementos relacionam-se com os elementos disponíveis na base de dados com a 

finalidade de realizar a lista de componentes e o orçamento do andaime. 
Se algum “tipo” não tem correspondência com nenhum elemento da base de dados ou não está contido 
na base de dados, o programa não pode realizar sua medição, identificando estes elementos como 
elementos não disponíveis.  



  

Os tipos existentes no programa são os seguintes: 

✓ Elemento disponível em cada modelo de andaime 

 

TIPO ADAPT 
Roseta 

NOR48 
Abraçadeira 

01 Prumo ✓  
02 Barra ✓  
03 Guarda-corpos ✓  
04 Inicializador ✓  
05 Nivelador de base ✓  
06 Diagonal ✓  
07 Protetor de cascalho ✓ ✓ 

08 Rodapé lateral para roseta ✓  
09 Rodapé frontal para roseta ✓  
10 Plataforma ✓ ✓ 

11 Plataforma de serviço ✓ ✓ 

12 Barra reforçada ✓  
13 Elemento de andaime  ✓ 

14 Elemento de andaime com larguras interiores  ✓ 

15 Inicializador de base para abraçadeiras  ✓ 

16 Terminal lateral  ✓ 

17 Protetor lateral  ✓ 

18 Terminal  ✓ 

19 Elemento de passagem  ✓ 

20 Adaptador  ✓ 

21 Fixador ✓ ✓ 

22 Abraçadeira fixa ✓ ✓ 

23 Esquadria de montagem ✓  
24 Viga de carga ✓  
25 Prancha de madeira ✓ ✓ 

26 Base de prumo sobre passagem de peões ✓ ✓ 

27 Barra em z ✓  
28 Escada em z ✓  
29 Guarda corpo ✓  
30 Prumo com abraçadeira ✓  
31Terminal Simples  ✓ 

32 Tubo de ligação ✓ ✓ 



 

33 Escada de aço ✓  
34 Escada de alumínio ✓  
35 Porta ✓  
36 Disco com abraçadeira ✓  
37 Rodízio com regulação ✓ ✓ 

38 Plataforma de patamar ✓  
39 Suporte de plataforma  ✓ 

40 Barra  ✓ 

41 Diagonal  ✓ 

42 Esquadria de montagem  ✓ 

43 Perno para rodapé  ✓ 

44 Barra de reforço plataformas ✓  
45 Abraçadeira giratória ✓ ✓ 

46 Barra extensível ✓  
47 Ligador de prumos ✓  
48 Engate duplo para rosetas  ✓  
49 Plataforma angular fixa ✓  
50 Prancha metálica ✓ ✓ 

51 Escada para plataforma de serviço ✓ ✓ 

52 Plataforma de compensação variável ✓  
53 Guarda-corpos para plataforma de compensação ✓  
54 Rodapé para plataforma de compensação ✓  
55 Rodapé lateral (abraçadeira)  ✓ 

56 Rodapé frontal (abraçadeira)  ✓ 
 
 
 



  

Dados definíveis para cada tipo de elemento 

Para cada um dos tipos de elementos permite-se definir os seguintes dados: 

 

Tipo Representa o tipo de elemento que o programa utiliza, de entre todos os possíveis 

Sistema Específica a sistema o tipologia de andaime, quer seja de nós de roseta (tipo ADAPT 
ou genérico roseta), ou nós de abraçadeiras (tipo NOR48 ou genérico abraçadeira) 

Código Este dado inclui um código de identificação de cada elemento, que se incluirá na 
medição e listagens do andaime. O habitual será que este código seja a código de 
identificação utilizado pelo fabricante de andaimes. 

Descrição Define-se um texto identificativo do elemento, em até 4 idiomas: espanhol, 
português, inglês e francês. Este texto de descrição deve de incluir a descrição do 
fabricante utilizado, para cada código de elemento. 

Comprimento(cm) Dimensão do elemento. 

Largura(cm) Dimensão do elemento. 

Altura(cm) Dimensão do elemento. 

Peso(Kg) Valor do peso do elemento a utilizar na medição e totalização do peso total do 
andaime. 

Preço Estimativa do preço que se utilizará na estimativa do andaime. A moeda especifica-
se na caixa final do assistente do modelo de andaime. 

Perfil Tricalc Dado da série (ficheiro PRF) e perfil (dentro da série) que se utilizará para criar o 
modelo estrutural do andaime. Em função do tipo de elemento, podem solicitar-se 
vários perfis, por exemplo, numa viga de carga. A série e o perfil definidos nestes 
campos devem estar criados nas bases de perfis de Tricalc. 



 

Imagem Imagem identificativa do tipo de elemento, apenas para efeito de orientação, sem 
significar que o elemento utilizado deva de ser idêntico à imagem. 

 

 

Elementos estruturais e não estruturais 

De todos os elementos que podem utilizar-se para a definição de um andaime, alguns são elementos 
estruturais e outros não. Todos os elementos são utilizados para o orçamento e pormenorização do 
andaime, mas apenas os elementos estruturais são utilizados para criar um modelo de cálculo estrutural 
que será analisado em TRICALC: 

 

O campo “Estrutural” incluído em cada tipo de elemento define se o elemento é estrutural ou não. Por 
exemplo, o elemento “01-Prumo” e “02-Barra” são estruturais; em alternativa, o elemento “Rodapé” não 
é estrutural. 

Estrutural SIM. Este elemento é considerado na criação do modelo de cálculo em Tricalc 

Estrutural NÃO. Este elemento não é considerado na criação do modelo de cálculo em Tricalc 

Perfil estrutural atribuído a cada elemento 

O botão Procurar… que existe na caixa de definição de cada elemento, permite aceder à base de perfis 
do programa Tricalc para atribuir a série e o perfil a utilizar. Na imagem, a série PS.PRF inclui perfis de 
diferentes diâmetros 832mm, 38mm, 42mm e 48mm), e diferentes espessuras, desde 1.5mm, 2.0mm, 
3.2mm e 4.0mm. A base de dados está aberta ao utilizador para a introdução de novos perfis. 



  

 

No caso de prumos, barras, diagonais… a série e o perfil a atribuir é único para todo o elemento. Para 
exemplo, o perfil circular PS 48_3.2, de 48mm de diâmetro e 3.2mm de espessura. 

 

No caso de outros elementos do andaime, como as vigas de carga, podem atribuir-se diferentes perfis às 
barras que o compõem. Para exemplo, na viga de carga (tipo 24), pode definir-se um perfil para o 



 

montantes externos e todas as diagonais (PS-42_1.5) e outro perfil diferente para todas as barras 
horizontais e para todas as verticais, menos os 2 extremos (PS-48_3.2). 

 

Campos comuns a todos os tipos de elementos 

Para cada tipo há um conjunto de dados comuns, que se explicam de seguida: 



  

 

Código Este dado inclui um código de identificação de cada elemento, que se incluirá na 
medição e listagens do andaime. O habitual será que este código seja a código de 
identificação do fabricante de andaimes utilizado. 

Sistema Define a sistema roseta e/ou abraçadeira a que é aplicável o tipo de elemento. 

Descrição Define-se um texto identificativo do elemento, em até 4 idiomas: espanhol, 
português, inglês e francês. Este texto de descrição deve de incluir a descrição do 
fabricante utilizado, para cada código de elemento. 

Idioma Permite atribuir um texto de descrição para diferentes idiomas. O botão “Aplicar a 
todos” permite atribuir a texto visível em “Descrição” a todos os idiomas. 

Peso(Kg) Valor do peso do elemento a utilizar na medição e totalização de peso total do 
andaime. No caso de ser elemento estrutural, a valor de peso próprio do elemento a 
utilizar em e cálculo estrutural é a definido no perfil, não a desta caixa. 

Preço Estimativa do preço que se utilizará na estimativa do andaime. Este valor deve de ir 

expresso na moeda que se utilize. Ao finalizar a assistente de cada modelo de 
andaime, se solicita a símbolo da moeda a utilizar nas listagens. 

Perfil(s) Tricalc No caso de ser um elemento estrutural, aqui podem definir-se os perfis a utilizar. No 
caso de não ser um elemento estrutural, não existem estes campos. 

Imagem Imagem identificativa do tipo de elemento, apenas para efeito de orientação, sem 
significar que o elemento utilizado deve de ser idêntico à imagem. 

 



 

01 Prumo 

 

Tipo Prumo. Elementos verticais principais e resistentes de um andaime 

Estrutural SIM 

Identificador 01 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta) 

Comprimento(cm) Não aplicável a este elemento. 

Largura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Altura(cm) Introduz-se o valor da sua altura. O habitual são os valores de 50, 100, 150, 200, 
250 e 300cm. 

Perfil Tricalc Perfil circular diâmetro 38mm e espessuras 3,2mm. Por pré-definição, a este 
elemento prumo atribui-se a série PS.PRF de perfil circular, como perfil 48_3.2 de 
48mm de diâmetro e 3.2mm de espessura. 



  

02-Barra (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Barra 

Identificador 02 

Estrutural SIM 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta). Para a sistema tipo NOR48 ou 
abraçadeiras utiliza-se o tipo “40 Barra” 

Comprimento(cm) Existem elementos de 30cm, 73cm, 106cm, 121cm, 144cm, 177cm, 194cm, 227cm, 
250cm e 300cm. 

Largura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Altura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Perfil Tricalc Perfil circular diâmetro 38mm e espessura 2,6mm. Por pré-definição, a este elemento 
prumo atribui-se a série PS.PRF de perfil circular, como perfil 48_2.6 de 48mm de 
diâmetro e 2.6mm de espessura. 



 

03-Guarda-corpos (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Guarda-corpos 

Identificador 03 

Estrutural NÃO 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta). Ver também elemento “53-Guarda-
corpos para elementos de compensação” 

Comprimento(cm) Existem elementos de 73cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm e 300cm. 

Largura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Altura(cm) Não aplicável a este elemento. 

 



  

04-Inicializador (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Inicializador 

Identificador 04 

Estrutural SIM 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta). Ver também elemento “15-
Inicializador de base para abraçadeiras (NOR48)” 

Comprimento(cm) Não aplicável a este elemento. 

Largura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Altura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Perfil Tricalc Perfil circular PS, diâmetro 38mm e espessura 3,2mm 

 



 

05-Nivelador de base (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Inicializador 

Identificador 05 

Estrutural SIM 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta). Ver também elemento “15-
Inicializador de base para abraçadeiras (NOR48)” 

Comprimento(cm) Não aplicável a este elemento. 

Largura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Altura(cm) Na base de dados incluem-se de 50cm e de 80cm. O programa não utiliza este dado. 

Perfil Tricalc Perfil circular PS, diâmetro 38,0mm e espessura 4,0mm 

 



  

06-Diagonal (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Diagonal 

Identificador 06 

Estrutural SIM 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta). Ver também elemento “41-Diagonal 
(NOR48)” 

Comprimento(cm) Comprimentos disponíveis de 73cm, 106cm, 121cm, 144cm, 177cm, 194cm, 227cm, 
250cm e 300cm. 

Largura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Altura(cm) Valores disponíveis de 100cm e 200cm. 

Perfil Tricalc Perfil circular PS, diâmetro 38,0mm e espessura 3,2mm 



 

07-Protetor de cascalho 

 

Tipo Protetor de cascalho 

Identificador 07 

Estrutural NÃO 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta), e abraçadeira (tipo NOR48 ou 
abraçadeira) 

Comprimento(cm) Não aplicável a este elemento. 

Largura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Altura(cm) Não aplicável a este elemento. 



  

08-Rodapé lateral para roseta (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Rodapé lateral para rosetas 

Identificador 08 

Estrutural NÃO 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta). Ver também elemento “55-Rodapé 
lateral para abraçadeiras (NOR48)” 

Comprimento(cm) Comprimentos disponíveis de 73cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm e 300cm. 

Largura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Altura(cm) Não aplicável a este elemento. 

 



 

09-Rodapé frontal para roseta (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Rodapé frontal para rosetas 

Identificador 09 

Estrutural NÃO 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta). Ver também elemento “56-Rodapé 
frontal para abraçadeiras (NOR48)” 

Comprimento(cm) Comprimentos disponíveis de 73cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm e 300cm. 

Largura(cm) Não aplicável a este elemento. 

Altura(cm) Não aplicável a este elemento. 

 



  

10-Plataforma (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Plataforma 

Identificador 10 

Estrutural NÃO 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta). Ver também elementos “11-
Plataforma de serviço (ADAPT/roseta)”; “38-Plataforma de descanso 
(ADAPT/roseta); “49-Plataforma angular fixa (ADAPT/roseta). 

Comprimento(cm) Comprimentos disponíveis de 106cm, 144cm, 194cm, 250cm e 300cm. 

Largura(cm) Valores 20cm e 30cm. 

Altura(cm) Não aplicável 

 



 

11-Plataforma de serviço (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Plataforma de serviço 

Identificador 11 

Estrutural NÃO 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta). Ver também elementos “10-
Plataforma (ADAPT/roseta)”; “38-Plataforma de descanso (ADAPT/roseta); “49-
Plataforma angular fixa (ADAPT/roseta). 

Comprimento(cm) Comprimentos disponíveis de 194cm, 250cm e 300cm. 

Largura(cm) Valor de 60cm. 

Altura(cm) Não aplicável 

 



  

12-Barra reforçada (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Barra reforçada 

Identificador 12 

Estrutural SIM 

Sistema Nós de roseta (tipo ADAPT ou genérico roseta). 

Comprimento(cm) Comprimentos disponíveis de 106cm, 144cm, 194cm, 250cm e 300cm. 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 

Perfil Tricalc Perfis diferentes para o tubo principal (superior) PS-48_2.6, tubo adicional(inferior) 

PS-38_2.0 e para as presilhas um perfil retangular RS-40_3 de 40mm de largura(b) 
e 3mm de altura(h). 



 

13-Elemento de andaime (NOR48 / abraçadeira) 

 

Tipo Elemento de andaime 

Identificador 13 

Estrutural SIM 

Sistema Abraçadeira (tipo NOR48 ou genérico abraçadeiras). 

Comprimento(cm) Não aplicável. 

Largura(cm) Valores disponíveis de 70cm e 106cm. 

Altura(cm) Valores disponíveis de 100cm e 206cm. 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

14-Elemento de Andaime com larguras interiores 
(NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Elemento de andaime com larguras interiores 

Identificador 14 

Estrutural SIM 

Sistema Abraçadeira (tipo NOR48 ou genérico abraçadeiras). 

Comprimento(cm) Não aplicável. 

Largura(cm) Valores disponíveis de 70cm e 106cm. 

Altura(cm) Valores disponíveis de 100cm (para largura 70cm) e 206cm (para largura 106cm). 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



 

15-Inicializador de base para abraçadeiras 
(NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Inicializador de base para abraçadeiras 

Identificador 15 

Estrutural SIM 

Sistema Abraçadeira (tipo NOR48 ou genérico abraçadeiras). 

Comprimento(cm) Valores disponíveis de 70cm e 106cm. 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável  

Perfil Tricalc Perfil PS-48_2.6 



  

16-Terminal lateral (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Terminal lateral 

Identificador 16 

Estrutural SIM 

Sistema Abraçadeira (tipo NOR48 ou genérico abraçadeiras). 

Comprimento(cm) Valores disponíveis de 70cm e 106cm. 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável  

Perfil Tricalc Tubo na horizontal de PS-32_1.5, e tubo na vertical de Perfil PS-48_3.2 



 

17-Protetor lateral (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Protetor lateral 

Identificador 17 

Estrutural NÃO 

Sistema Abraçadeira (tipo NOR48 ou genérico abraçadeiras). 

Comprimento(cm) Valores disponíveis de 70cm e 106cm. 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável  



  

18-Terminal (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Protetor lateral 

Identificador 18 

Estrutural SIM 

Sistema Abraçadeira (tipo NOR48 ou genérico abraçadeiras). 

Comprimento(cm) Valores disponíveis de 70cm e 106cm. 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável  

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



 

19-Elemento de passagem (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Elemento de passagem 

Identificador 19 

Estrutural SIM 

Sistema Abraçadeira (tipo NOR48 ou genérico abraçadeiras). 

Comprimento(cm) Valores disponíveis de 70cm e 106cm. 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável  

Perfil Tricalc Tubo principal (exterior) de PS-48_3.2, tubo adicional (interior) de Perfil PS-48_2.0 

e tubo de presilhas de PS-38_2.0. 



  

20-Adaptador (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Adaptador 

Identificador 20 

Estrutural NÃO 

Sistema Abraçadeira (tipo NOR48 ou genérico abraçadeiras). 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável  



 

21-Fixador (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Fixador 

Identificador 21 

Estrutural SIM 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas). 

Comprimento(cm) Valores disponíveis de 100cm, 150cm e 450cm. 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável  

Perfil Tricalc Tubo de PS-48_3.2. no modelo estrutural modela-se como um apoio nos 3 eixos 

gerais Xg, Yg, Zg do Tricalc. 



  

22-Abraçadeira fixa 

 

Tipo Abraçadeira fixa 

Identificador 22 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas), Abraçadeira (NOR48 ou genérico roseta) 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável  



 

23-Esquadria de montagem (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Esquadria de montagem 

Identificador 23 

Estrutural SIM 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas). Ver também tipo 42-Esquadria de 
montagem (NOR48 ou abraçadeiras). 

Comprimento(cm) Valores 73cm e 105cm 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável  

Perfil Tricalc Tubo de PS-48_3.2 em todas as barras 



  

24-Viga de carga (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Viga de carga 

Identificador 24 

Estrutural SIM 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Valores 144cm, 194cm, 250cm, 300cm, 400cm, 500cm e 600cm 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável  

Perfil Tricalc Pode-se definir um perfil para os montantes externos e para todas as diagonais (PS-

42_1.5), e outro perfil diferente para todas as barras horizontais ou verticais menos 
os 2 extremos (PS-48_3.2). 



 

25-Prancha de madeira 

 

Tipo Prancha de Madeira 

Identificador 25 

Estrutural NÃO 

Sistema ADAPT /Roseta; NOR 48/Abraçadeira 

Comprimento(cm) 300cm 

Largura(cm) Valor fixo de 30cm 

Altura(cm) Não aplicável  

 



  

26-Base de prumo sobre passagem de peões (ADAPT / roseta) 

 

Tipo Base de prumo sobre passagem de peões 

Identificador 26 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



 

27-Barra em ‘Z’ (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Barra em ’Z’ (forma em Z) 

Identificador 27 

Estrutural SIM 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Valores 250cm e 300cm 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Valor de 200cm  

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

28-Escada em ‘Z’ (ADAPT ou Roseta) 

 

Tipo Escada em ’Z’ (forma em ‘Z’ ) 

Identificador 28 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Valores 250cm e 300cm 

Largura(cm) Valor de 60cm  

Altura(cm) Valor Não aplicável. O valor da altura é sempre de 200cm. 



 

29-Guarda corpo (ADAPT / Roseta) 

  

Tipo Guarda corpo 

Identificador 29 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Utiliza-se para 28-Escada de 250cm como de 300cm 

Largura(cm) Valor de 60cm  

Altura(cm) Valor Não aplicável 



  

30-Prumo com abraçadeira (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Prumo com abraçadeira 

Identificador 30 

Estrutural SIM 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Valor Não aplicável 

Largura(cm) Valor Não aplicável 

Altura(cm) Valor 110cm 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



 

31-Terminal simples (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Terminal Simples 

Identificador 31 

Estrutural SIM 

Sistema Abraçadeira (tipo NOR48 ou genérico abraçadeiras) 

Comprimento(cm) Valor Não aplicável 

Largura(cm) Valor Não aplicável 

Altura(cm) Valor Não aplicável 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

32-Tubo de ligação (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Tubo de ligação 

Identificador 32 

Estrutural SIM 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas), Abraçadeira (NOR48 ou genérico roseta). 

Comprimento(cm) Valor Não aplicável 

Largura(cm) Valor Não aplicável 

Altura(cm) Valor Não aplicável 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



 

33-Escada de Aço (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Escada de Aço 

Identificador 33 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Valor de 194cm 

Largura(cm) Valores de 60cm e 90cm 

Altura(cm) Valor Não aplicável 



  

34-Escada de Alumínio (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Escada de Alumínio 

Identificador 34 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Valores de 194cm e 250cm 

Largura(cm) Valores de 60cm e 90cm 

Altura(cm) Valor Não aplicável 



 

35-Porta (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Porta 

Identificador 35 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Valores de 73cm e 106cm 

Altura(cm) Valor de 100cm 



  

36-Disco com abraçadeira (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Disco com abraçadeira 

Identificador 36 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



 

37-Rodízio com regulação 

 

Tipo Rodízio com regulação 

Identificador 37 

Estrutural SIM 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas), Abraçadeira (NOR48 ou genérico 
abraçadeira) 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2, de 48mm de diâmetro e 3.2mm de espessura. No modelo estrutural 
modea-se como um apoio no eixo vertical Yg de Tricalc, como se fora um apoio 
deslizante no plano horizontal. 



  

38-Plataforma de patamar (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Plataforma de patamar. Imagem no disponível 

Identificador 38 

Estrutural NO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



 

39-Suporte de plataforma (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Suporte de plataforma 

Identificador 39 

Estrutural SIM 

Sistema (NOR48 ou abraçadeira) 

Comprimento(cm) Valores de 144cm, 194cm, 250cm e 300cm 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



  

40-Barra (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Barra 

Identificador 40 

Estrutural SIM 

Sistema NOR48 ou abraçadeira 

Comprimento(cm) Valores de 70cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm e 300cm 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 

Perfil Tricalc Perfil PS-42_1.5, diâmetro 42.0mm e espessura 1.5mm 



 

41-Diagonal (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Diagonal 

Identificador 41 

Estrutural SIM 

Sistema (NOR48 / Abraçadeira) 

Comprimento(cm) Valores de 70cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm e 300cm 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Valores de 200cm 

Perfil Tricalc Perfil PS-42_3.2, diâmetro 42mm e espessura 3.2mm 



  

42-Esquadria de Montagem (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Esquadria de Montagem 

Identificador 42 

Estrutural SIM 

Sistema (NOR48 ou abraçadeira) 

Comprimento(cm) Valores de 70cm e 106cm 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 

Perfil Tricalc Perfil PS-42_2.6 para a horizontal, e PS-38_2.0 para a diagonal 



 

43-Perno para rodapé (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Perno para rodapé 

Identificador 43 

Estrutural NÃO 

Sistema (NOR48 ou abraçadeira) 

Comprimento(cm) Não aplicável  

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 

Perfil Tricalc Perfil PS-42_2.6 para a horizontal e PS-38_2.0 para a diagonal 



  

44-Barra de reforço plataformas (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Barra de reforço plataformas 

Identificador 44 

Estrutural SIM 

Sistema (ADAPT ou Roseta) 

Comprimento(cm) Não aplicável  

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 

Perfil Tricalc Perfil PS-48_3.2 



 

45-Aabraçadeira giratória 

 

Tipo Aabraçadeira giratória 

Identificador 45 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas), Abraçadeira (NOR48 ou genérico roseta) 

Comprimento(cm) Não aplicável  

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



  

46-Barra extensível (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Barra extensível 

Identificador 45 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Não aplicável  

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



 

47-Ligador de prumos (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Ligador de prumos 

Identificador 47 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Não aplicável  

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



  

48-Engate para roseta duplo (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Engate para roseta duplo 

Identificador 48 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Não aplicável  

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



 

49-Plataforma angular fixa (ADAPT / Roseta) 

 

Tipo Plataforma angular fixa 

Identificador 49 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Valores de 59cm, 79cm e 94cm  

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



  

50-Prancha metálica  

 

Tipo Prancha metálica 

Identificador 50 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas), Abraçadeira (NOR48 ou genérico 
abraçadeira) 

Comprimento(cm) Valores de 100cm, 150cm, 200cm e 250cm 

Largura(cm) Valor constante de 20cm 

Altura(cm) Não aplicável 



 

51-Escada para plataforma de serviço  

 

Tipo Escada para plataforma de serviço 

Identificador 51 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas), Abraçadeira (NOR48 ou genérico roseta) 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



  

52-Plataforma de compensaçãp variável 

 

Tipo Plataforma de compensaçãp variável 

Identificador 52 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



 

53-Guarda-corpos para plataforma de compensação 

 

 

Tipo Guarda-corpos para plataforma de compensação 

Identificador 53 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



  

54-Rodapé para plataforma de compensação 

 

Tipo Rodapé para plataforma de compensação 

Identificador 54 

Estrutural NÃO 

Sistema Roseta (tipo ADAPT ou genérico rosetas) 

Comprimento(cm) Não aplicável 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



 

55-Rodapé lateral para abraçadeiras (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Rodapé lateral para abraçadeiras 

Identificador 55 

Estrutural NÃO 

Sistema NOR48 ou abraçadeira 

Comprimento(cm) Valores de 70cm e 106cm 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



  

56-Rodapé frontal para abraçadeiras (NOR48 / Abraçadeira) 

 

Tipo Rodapé frontal para abraçadeiras 

Identificador 56 

Estrutural NÃO 

Sistema NOR48 ou abraçadeira 

Comprimento(cm) Valores de 70cm, 106cm, 144cm, 194cm, 250cm e 300cm 

Largura(cm) Não aplicável 

Altura(cm) Não aplicável 



 

Andaimes com elementos verticais em H 

Na função “Seções e dados>Andaimes>Elementos”, adicionaram-se três novos tipos de peças de 
andaimes, que só são utilizáveis no sistema de andaime genérico abraçadeiras: 

• 70. Elemento vertical em H: 

 

• 71. Peça de arranque para elemento em H: 

 

• 72. Guarda-corpos de esquina: 

 

O “Elemento vertical em H” é alternativo ao elemento vertical em andaimes do sistema genérico 
abraçadeiras. 

Ao definir andaime adicionou-se uma nova opção: “Utilizar elementos verticais em H”, que utiliza este em 
vez do outro. 



  

 

Esta opção pode ser seleccionada unicamente em andaimes do sistema “Genérico abraçadeiras”. Quando 
se ativa esta opção, no andaime utilizam-se peças do tipo “Elementos verticais em H” em vez dos elementos 

verticais habituais. 

Os outros dois novos tipos de peças citados (“Peça de arranque para elemento em H” e “Guarda-corpo de 
esquina”) utilizam-se na modelação do andaime quando a opção “Utilizar elementos verticais em H” estiver 
ativada. 

Os “Elementos verticais em H” podem ser utilizados tanto em andaimes lineares como em andaimes 
circulares. 



 

Importação de elementos desde Excel 

A função “Importar…” que aparece na função “Elementos de Andaimes…” do menu “Secções e dados…” 
permite importar desde ficheiros XLSX de Excel toda a informação dos elementos a utilizar na base de 
dados. 

 
 
O ficheiro XLSX necessita obedecer a uma determinada estrutura de colunas para poder ser interpretado 
correctamente por TRICALC. 
O formato do ficheiro XLSX contém 1 fila por cada elemento a utilizar pelo programa. O significado de 
cada campo explica- se de seguida. 



  

 

Folha ‘TricalcA’ 

Importam-se os dados contidos na folha que tenha como nome TricalcA. As restantes folhas ignoram-se, 
não são importadas. 

 

Linha Comentários # 

As linhas que aparecem com o primeiro caractere ‘#’, não são consideradas para importação. Por pré-
definição, inclui-se a linha 1, com a comentario do significado de cada uma das colunas. 

 



 

Coluna A.Tipo de elemento 

Específica um número de 1 a 56 que refere-se ao tipo de elementos referido no apartado Base de dados 
do manual 

Coluna B.Modelo de andaime 

Específica o modelo ou modelos de nós em que se pode utilizar o elemento. os valores permitidos 
atualmente são “ADAPT”, “NOR48”, “GENROS” e “GENBRA”. Numa mesma linha do ficheiro só pode 
existir um tipo "ADAPT" ou "GENROS" e um tipo "NOR48" ou "GENABRA". 

Coluna C.Código de produto 

Específica a código de produto deste elemento, para efeito de medição, pedido e orçamentação. Este 
código deve de responder à codificação de um catálogo de elementos de um fabricante. Máximo 20 
caracteres. Não podem existir códigos repetidos 

Coluna D, E, F e G.Texto de descrição 

Estas 4 colunas especificam os textos de descrição em 4 idiomas diferentes (POR, ESP, ENG e FRA), 
asaociados a este elemento: Português, Espanhol, Inglês e Francês. Este texto é utilizado nas listagens 

de medição e orçamento do andaime. Máximo 128 caracteres. 

Coluna H, I. Dimensões 

Específica as dimensões possíveis do elemento, em centímetros. No caso de alguma das dimensões estar 
vazia, significa que essa dimensão não é utilizada para esse elemento. Em função do tipo de elemento, 
estas dimensões serão comprimento e largura, comprimento e altura, … na descrição de cada tipo de 
elemento incluem-se as dimensões que cada elemento utiliza. Em elementos de andaime NOR48 a 
largura do elemento é a eixos. 

Coluna J. Peso 

Valor do peso unitário em Kg para utilizar nos orçamentos de modelos. 

Coluna K. Preço 

Valor do preço a utilizar nos orçamentos. 

Coluna L, M. Série(s) e Perfil(s) 

Define o nome da série e o perfil a utilizar com este elemento. A série é um ficheiro de extensão PRF 
criado com Tricalc, e o perfil é um perfil criado dentro deste ficheiro. No caso em que um elemento 
requeira vários perfis, introduzem-se separados pelo caractere ‘;’. Exemplo, PS;PS, e 48_2.6;38_2.0, 
para indicar que na série PS.PRF, utilizam-se os perfis 48_2.6 e 38_2.0. 



  

 

Manutenção da base de dados desde ficheiro EXCEL 

Inclui-se o ficheiro BDEleAnda.xlsx que contém a mesma informação que a base de dados 
BDEleAnda.batr, mas em formato XLSX de Excel. Este ficheiro permite a modificação dos dados dos 
elementos em EXCEL, para que sejam atualizados numa única operação com o programa. Os dados dos 
elementos também podem modificar-se dentro da função ‘Elementos de Andaimes…’, comandos ‘Novo…’ 

e ‘Modificar…’ 

Quando se utiliza o comando ‘Importar…’ da função ‘Elementos de Andaimes…’, o programa lê cada linha 
do ficheiro XLSX e compara-a com as linhas da base de dados até encontrar ol elemento que tenha o 
mesmo código (Coluna C). Neste caso, todos os dados da base de dados são atualizados com a 
informação contida na linha do ficheiro XSLX. 

 
Importação de elementos desde Excel 

Inclui-se o ficheiro BDEleAnda.xlsx que contém a mesma informação que a base de dados 
BDEleAnda.batr, mas em formato XLSX 



 

Características dos perfis 

As séries de perfis PS.PRF e RS.BMP, contêm os perfis que se utilizam no cálculo estrutural com 
TRICALC, com as suas constantes geométricas e dimensões. As suas características podem ser 
modificadas com a função Secções e dados -> Perfis de barras -> Perfis… que existe no Tricalc. A 
configuração independente de Tricalc.Andaimes não dispõe desta função. 
 
As características dos materiais são as seguintes: 
 

 
 
Na série PS.PRF, de perfis ocos circulares, encontram-se os perfis 32_1.5, 38_2.0, 38_3.2, 38_4.0, 
42_1.5, 48_2.6 e 48_3.2. 



  

 
 
O perfil PS-48_3.2 tem as seguintes características. 

 



 

Capítulo 6  

Menu Resultados 

Introdução 

Neste menu encontram-se todas as funções para a obtenção de listagens e planos dos modelos de 
andaimes criados. 

Relatório 

Existem 3 relatórios standard para obter: Medição Andaime, Medição Andaime XLSX e Memória Estrutural. 

 

 



  

Opções do Relatório 

Permite configurar as opções que afetam o relatório “Medição Andaime” 

 

São as mesmas opções que afetam outros “Relatórios” do Tricalc. 



 

Relatório da Medição Andaime  

Inclui a informação que se obtém no assistente de andaimes. Pode obter-se em DOC e em PDF, segundo 
a seleção feita nas opções. 

 

 

Inclui a informação que se obtém no assistente de andaimes 

Relatório de Medição Andaime XLSX 

Inclui a informação que se obtém no assistente de andaimes, mas com a possibilidade de a introduzir 
automaticamente num ficheiro XLSX, a partir de uma linha e coluna determinada. Cada folha dentro de 
um ficheiro XLSX deve de ter as palavras ‘LineaINI’ e ‘LineaFIN’ em duas células, em diferentes linhas 
mas na mesma coluna. LineaFin deve de estar numa fila inferior à 700. 

 

Entre estas 2 linhas o programa introduz a informação relativa ao atual andaime. Cada ficheiro XSLX terá 
duas folhas. A primera para a relação de elementos do andaime, e a segunda para o orçamento do 
andaime, que inclui o preço em cada linha dos elementos. Em cada uma das folhas haverá uma tabela 
dentro da qual o programa escreverá. A tabela deverá ter um número suficiente de linhas para todas as 
peças do andaime. Se não for assim o programa avisará para que o utilizador incremente o número de 
linhas da tabela. As linhas da tabela sobrantes serão eliminadas pelo programa ao realizar o relatório. 

 

 



  

 
Ficheiro modelo XSLX do orçamento do andaime (folha 2), sem dados introduzidos 



 

 
Ficheiro XLXS onde se introduziu automaticamente linhas do orçamento do andaime (assinaladas com fundo amarelo). Em cor vermelha 
representa-se o ficheiro da estrutura Tricalc que se tenha obtido 

Todos os campos do ficheiro XLSX podem ser modificados, por ser um ficheiro XLSX, personalizando-o 
para os estilos de cada empresa e cliente. O relatório imprime-se desde o Excel. 



  

Utilização de diferentes modelos 

Na momento de solicitar este relatório pergunta-se pelo modelo XLSX a utilizar: 

 

Por pré-definição entregam-se os seguintes ficheiros: PLINFOA_ESP.XLS, PLINFOA_POR.XLS, 
PLINFOA_ENG.XLS e PLINFOA_FRA.XLS, correspondente aos idiomas espanhol, português, inglês e 
francês. 

Também é possível utilizar qualquer outro modelo, selecionando a opção “Modelo personalizada”. É 
necessário que no computador esteja instalado o Excel 2007 ou posterior ou o Excel 2003 com o 
complemento que permite trabalhar com o formato .XLSX. 

 

Memória Estrutural 

Este relatório é o mesmo que se obtém com a versão standard do TRICALC, com a possibilidade de obter 
uma memória estrutural personalizada para os andaimes a partir de um modelo específico, diferente à 
utilizada para o cálculo estrutural.  

No separador “Opções adicionais” de cada modelo de andaime, existe a opção Reiniciar o ficheiro de 
memória estrutural com o modelo de andaimes, que permite que, para esta estrutura, se utilize 
uma memória estrutural específica de andaimes, contida nos ficheiros: 

MemoCalAnda_XXX.MCTR, onde XXX é o idioma selecionado, com o mesmo critério 
explicado na opção referente às folhas de composição. No momento de terminar o assistente de 



 

andaimes, o programa copia o ficheiro da memória estrutural correspondente para dentro da estrutura. 

 

 

Caso não se selecione a opção Reiniciar o ficheiro de memória estrutural com o modelo de 
andaimes, não existirá nenhuma memória estrutural pré-definida na estrutura e o programa realiza a 
seguinte pergunta: 

 

 

A memória pré-definida que se utilizará será a standard de Tricalc, não a específica do Tricalc.Andaimes. 

 

A edição destes ficheiros é livre, podendo ser modificados pelo utilizador, a partir do programa, ou 
exportados para MS-WORD para a sua conclusão e impressão desde aí. Remete-se ao manual de 
instruções de Tricalc, na parte correspondente à memória estrutural. 



  

 
Função “Relatório/Memória Estrutural” que permite editar a memória em Tricalc. Página de capa ou índice, com variáveis [Empresa], 
[Projeto]… a sustituir ao gerar DOCX 

 

 
Imagem de memória estrutural em docx em MS-Word 



 

Índice da Memória Estrutural de Andaimes 

Se quer utilizar uma folha inicial ou de índice neste documento, basta definir um capítulo inicial sem atribuir 
nome. Desta forma, a numeração de capítulos 1, 2, 3… começará na página seguinte, alterando o índice. 
Na imagem mostra-se um exemplo de árvore de capítulos com índice. 

 

 

Modificação de modelo de Memória Estrutural de Andaimes 

Se pretende modificar alguns dos modelos de memória estrutural MemoCalAnda_XXX.MCTR, onde XXX 
é a idioma selecionado, utiliza-se o seguinte procedimento. 

- Uma vez criada uma estrutura e selecionada a opção Reiniciar o ficheiro de memória 
estrutural com o modelo de andaimes, pode realizar todas as alterações que se queira na 

memória estrutural. 

- O ficheiro modificado denomina-se MemoCal.MCTR e encontra-se contido dentro da pasta da 
estrutura.  

- Para que este ficheiro se utilize como modelo para outras estruturas de andaimes que se criem 
de seguida, deve-se de copiar na pasta C:\Arktec\Tricalc X.X com o nome 
MemoCalAnda_XXX.MCTR, onde XXX é a idioma utilizado. 

- Para que este ficheiro se utilize como modelo para outras estruturas quer sejam de andaimes ou 
de outro tipo, que se criem de seguida, deve copiar-se para a pasta C:\Arktec\Tricalc X.X com o 
nome MemoCalX.MCTR, onde X é o caractere ‘E’ ou ‘P’, para que se utilize como modelo em 
espanhol ou português. 



  

- Para as seguintes estruturas, ao selecionar a opção Reiniciar o ficheiro de memória 
estrutural com o modelo de andaimes, utilizar-se-á o ficheiro anterior como modelo pré-
definido.  

- Existem 4 modelos de memória estrutural de andaimes, uma para cada idioma. 

 

Gráficos 

Neste menu encontram-se as funções relacionadas com um documento específico do andaime que é o 
“Plano de Andaime”. 

 

Opções 

A função Gráficos->Opções…, na configuração independente de Tricalc.Andaimes, tem os separadores 
“Geral” e “Andaimes”. No separador “Geral” tem apenas as opções aplicáveis a esta configuração. 

 



 

 

Opções Geral 

Na função Opções…, na configuração independente de Tricalc.Andaimes, no separador “Geral” tem apenas 
as opções aplicáveis a esta configuração. As restantes opções aparecem representadas na configuração 
integrada porque são aplicáveis a outros módulos do Tricalc. 

 

Opções Andaime 

O separador “Andaime” é específico deste módulo Tricalc.Andaimes. Na configuração integrada apenas 
aparece se tiver este módulo. 

 

 

A zona “Cor” permite atribuir uma cor para cada um dos tipos de elementos. Esta cor será utilizada no 
assistente de criação de modelos e nas visualizações 3D, em modo arame e em modo sólido. 

Para o gráfico “Plano de Andaime”, plano específico de Tricalc.Andaimes que permite a criação automática 
de vistas 2D, existem as seguintes perspectivas selecionáveis: 

Opções Andaimes e Torres 

Alçado Lateral inicial  

Alçado Posterior  

Alçado Lateral final 

Planta 



  

Alçado Principal 

Corte central vertical   

                                  Desenho apenas disponível para o andaime linear. 

Tabela de cores de elementos  

                                   Indica que se pretende representar no ‘Plano de Andaime’ a tabela de cores que identifica os 

tipos de elementos. 

Na imagem seguinte mostra-se a organização de cada um dos desenhos: 

 

 



 

Uma ampliação do desenho mostra a definição dos elementos: 

 

Texto descritivo de elementos e o seu código 

Permite desenhar ou não o código juntamente com o texto descritivo nos desenhos 2D de andaimes. 



  

 



 

Tabela de elementos 

Permite desenhar ou não, nos desenhos 2D de andaimes, a tabela dos elementos que formam o andaime. 
Pode ter as seguintes colunas opcionais: “Código”, “Cor”, “Descrição” e “Número”. 

 



  

Linhas de cotas parciais e totais, horizontais e verticais 

Permite incluir no desenho as linhas que cotam as dimensões totais do andaime, o comprimento dos vãos 
e a posição das plataformas. 

 

 



 

Opções Andaime Circular 

No caso dos andaimes circulares, cada uma das opções anteriores afeta os desenhos de cada um dos 
lados do andaime circular. 

 

 

No grupo de opções “Andaime circular” permite-se selecionar o desenho de uma planta geral do andaime 
e ativar ou desativar os desenhos de cada um dos lados do polígono do andaime. 

Opções Andaimes Circulares 

Planta geral Selecionar para desenhar a planta geral circular do andaime 

Módulo A Selecionar para desenhar  

Módulo B 

Módulo C 

… 

Na imagem seguinte mostra-se a organização de cada um dos desenhos no caso de um andaime circular 
com 4 lados diferentes, A, B, C e D. Para cada um dos lados, a organização dos desenhos é a indicada 
anteriormente para o caso geral, excepto o desenho ‘6-Corte central vertical’, apenas disponível para 
andaimes lineares. 



  

 



 

Uma ampliação do desenho mostra a definição dos elementos: 

 

Gráfica de geometria 

Este gráfico representa em 3D um modelo arame do andaime criado. 

 



  

São aplicáveis todas as funções do menu “Ajudas” para mover o modelo em ecrã, fixar pontos de vista, 
“Orbitar”… 

Imagens vetoriais em arame 

A função “Edição/Copiar imagem Vetorial” permite copiar para a ‘Área de transferência’ a imagem em 
modelo arame em ecrã, para incorporá-la directamente num ficheiro de MS-Word. 

 

 



 

Imagens em sólido/render 

Com o gráfico de geometria, também são aplicáveis as funções do menu “Ajudas/Render…”, que permitem 
obter imagens do modelo em sólido. 

 

Caso se pretenda obter estas imagens para incluir-las na documentação do projeto, a função “Guardar 
BMP” permite obter a imagem atualmente em ecrã, num ficheiro de imagem. Em 
“Ajudas/Render/Opções…” pode-se fixar a resolução da imagem a obter, até 24Mpx (megapixels). 

 



  

Um exemplo de como utilizar as imagens do TRICALC para documentar a apresentação do projeto: 

 



 

Gráfico Plano de Andaime 

Un novo tipo de folha de projeto que se gera automaticamente quando se dispõe do módulo 
Tricalc.Andaime, é o ‘Plano de Andaime’. O ‘Plano de Andaime’ permite a obtenção de alçados, secções e 
planta do andaime criado. 

Na função Gráfico-> Opções incluem-se as opções para ativar/desativar cada um dos desenhos do “Plano 
de andaime”. 

 
“Plano de andaime” de um exemplo de andaime linear de 4 vãos. 

 



  

 
Detalhe de um “Plano de andaime” de um andaime circular 

 

O “Plano de andaime” pode imprimir-se diretamente, ou exportar-se para DWG, ou introduzir-se numa 
folha de projeto, através das funções de ‘Composição de Folhas’ do Tricalc, conjuntamente com outros 
desenhos da estrutura. 

 



 

Composição Folhas 

Neste menu encontram-se todas as funções para a criação, modificação e manutenção das folhas de 
projeto dos elementos do andaime. 

 

 

As funções aplicáveis à composição de folhas da versão standard do Tricalc, são aplicáveis às folhas de 
composição de andaimes: margens, legendas, inserção de desenhos, inserção de ficheiros DWG, inserção 
de imagens… Não existe nenhuma alteração, nenhuma diferença, tanto na configuração integrada como 
na configuração independente de Tricalc Andaimes. 

No módulo Tricalc Andaimes foram incluidas novas funções que permitem utilizar modelos de folhas de 
composição já criadas, com as suas margens e legendas. 

Planos Pré-definidos na composição de folhas 

No último ecrã do assistente de criação de cada tipo de andaime, existem as opções “Reiniciar o ficheiro 
das folhas de composição da estrutura” e “Ajustar a escala ao tamanho dos desenhos” 



  

 

 
Ao selecionar a opção “Reiniciar o ficheiro das folhas de composição da estrutura”, o programa cria por 
pré-definição umas folhas de composição que contêm desenhos, tamanhos de folha, margens… já pré-
definidos. 
 

Os planos pré-definidos encontram-se guardados em C:\Arktec\TRICALC X.X., nos ficheiros 
FileCmpDef_XXX.cmp, onde XXX é a idioma ESP, POR, FRA ou ENG. Estes ficheiros contêm tamanhos 
pré-definidos de planos, margens e legendas e desenhos pré-definidos. O utilizador pode modificar estes 
ficheiros com sua definição de planos, utilizando para esse efeito qualquer estrutura. Uma vez finalizada a 
modificação deve de copiar o ficheiro IMPRIMIR.CMP que está na pasta da estrutura, com o nome 

FileCmpDef_XXX.cmp. 

 
Os planos criados automaticamente que são fornecidos com o programa são 4: 
 



 

 
 
 
Descrição de cada Folha de composição 

PLA3L, PLA3P Folha tamanho DINA3, horizontal (Landscape) ou vertical (portrait), que contém 4 
desenhos: “3D3L Gráfico de geometria”, “2D3L Plano do andaime”, “Caj3 Legenda” 
e “Ley3, legenda”. 

 
 



  

 
Descrição de cada Folha de composição 

PLA4L, PLA4P Folha tamanho DIN A4, horizontal (Landscape) ou vertical (portrait), que contém 4 
desenhos: “3D3L Gráfico de geometria”, “2D3L Plano do andaime”, “Caj4 Legenda” 
e “Ley4, legenda”. 

Idem para os tamahos A0, A1 e A2



 

 
 

Com o botão direito do rato, estão disponíveis as funções habituais de modificação de folhas de 
composição: 



  

 
Para adicionar mais imagens da estrutura, primero é necessário criar as imagens com a função 
“Ajudas/Render/Guardar BMP…”, na resolução que se necessitar. Seguidamente editar a folha de 
composição para utilizar a função “Importar Desenho…”, que serve para importar tanto ficheiros vetoriais 
DWG como ráster em BMP/JPG. A função “Mudar Escala” ajuda a fixar o tamanho adequado da imagem 
no plano. 

 
Folha de composição com imagens dos andaimes incluidas 



 

A função “Modificar Opções” permite mostrar todas as opções, entre as quais se incluem as opções de 
Andaimes.: 

 

Estas opções permitem definir os desenhos a visualizar, no separador “Andaimes”, e o tamanho dos 
textos no separador “Geral”: 

 



  

 

Seleção de vistas nos desenhos 

No separador “Andaimes” das opções existe a possibilidade de selecionar e activar ou desativar as vistas 
a incluir num desenho: 

 

 



 

Por pré-definição as folhas incluem todas as vistas ativas, porém podem desativar-se as vistas 
que não interessem. Por exemplo, se quer dispor alçados e planta numa folha, e noutra uma vista 
de detrás e uma planta, o processo seria: 

1. Selecionar o plano, por exemplo PL4P e utilizar a função “Duplicar” da caixa de planos. Com 
esta função temos 2 planos iguais. 

2. Entrar em cada plano e modificar as opções de cada desenho. Na primeira folha teriamos 
alçados e planta: 

 

Na segunda folha, somente vista de detrás e planta: 

 

  



  

O resultado de cada folha são estes: 

ANTES: 

 

 

FOLHA só com alçados e planta: 

 



 

FOLHA só com vista de detrás e planta. 

Estas alterações nas opções também se podem realizar na caixa de Folhas, com o mesmo botão 
de “Modificar opções”: 

 

 

  



  

Capítulo 7  

Menu Cálculo Estrutural 

Introdução 

Neste capítulo encontram-se todas as funções e considerações que se utilizam para recuperar desde Tricalc 
um modelo de andaime criado com Tricalc.Andaimes. 

Para realizar o cálculo tensional dos perfis, será necessário dispõr na configuração de Tricalc do módulo 
Tricalc.3, Comprovação e Otimização de secções de aço. 

Para realizar a comprovação dos nós, será necessário dispõr do módulo T-Connect 5, Comprovação de nós 
em rosetas e abraçadeiras. 

Explicam-se os seguintes temas: 

- Recuperação do modelo de andaime para criação do modelo estrutural. 

- Considerações realizadas pelo Tricalc na criação do modelo estrutural. 

- Ações superficiais consideradas 

- Ações do vento consideradas 

- Combinações de hipóteses 

 

Utilização de modelos de Andaimes em Tricalc 

Caso se possua a configuração integrada de Tricalc.Andaimes em Tricalc, uma vez finalizado o assistente 
de andaimes, representa-se nas janelas de Tricalc o modelo criado, não sendo necessária nenhuma outra 

operação. 

Caso se possua a configuração independente de Tricalc.Andaimes, ou se pretenda importar um modelo de 
andaime recebido de outro posto de trabalho de Tricalc, ou de um colaborador, o processo é utilizar a 
função Geometria->Andaime->Definir/Modificar modelo… que acede ao assistente de andaimes. 



 

 

O comando “Importar…” do assistente permite importar modelos de andaimes exportados em ficheiros 
contentores de andaimes, de extensão .tran, criados com o comando Exportar… do ecrã final do 
assistente de andaimes. 

Criar modelo estrutural 

Uma vez criado um modelo de andaime em Tricalc, pode-se solicitar a criação automática de um modelo 
estrutural de nós e barras, incluindo as suas ações automáticas e secções. 

Cada elemento do modelo de andaime transforma-se numa ou várias barras, com as secções definidas na 
base de dados. Outros elementos não estruturais não são introduzidos no modelo. No capítulo “Bases de 
dados” indicam-se os elementos estruturais considerados e as secções atribuídas por pré-definição. 

Opções de criação modelo estrutural 

A função “Criar modelo Tricalc” inicia o processo de criação do modelo estrutural e realiza diversas 
verificações. Em primeiro lugar comprova se estão ativas as combinações explícitas, as ações de vento 
ativas e as ações de sismo desativadas. Em caso negativo, o programa mostra a seguinte mensagem: 

 

 

As opções possíveis são: 

Aceitar  O programa não modifica nenhuma das opções necessárias: nem a normativa a 
Eurocódigo, nem as combinações explícitas, nem a ativação das ações do vento. Com 
estas opções não modificadas, não será realizada a criação automática de ações 
sobre plataformas nem de vento, aparecendo estas opções desativadas: 



  

 

Modificar… Selecionando este botão o programa irá automaticamente para as funções 
“Ficheiro/Preferências” para alterar a normativa escolhida para Eurocódigos, e a 
Ações/Opções…” para selecionar as combinações explícias (ver apartado seguinte 
neste mesmo capítulo). 

Cancelar Abandona a criação do modelo estrutural do andaime 

 

Uma vez modificadas as normativas e combinações a utilizar, aparecerá esta caixa, onde se devem 
selecionar as 3 opções “Ações em plataformas de trabalho”, “Ações de vento” e “Agrupar barras em 
conjuntos”, se pretende utilizar os assistentes automáticos do programa. 

 

 

As opções possíveis são as seguintes: 

Ações em plataformas de trabalho  

  Selecionando o botão ”Valor…” acede-se a opções de valores de ações gravitatórias 
nas plataformas. Mais adiante ampliam-se as opções disponíveis. 

Ações de vento Selecionando o botão ”Valor…” acede-se a opções de valores de ações de vento em 
as plataformas. mais adelante se amplían as opções disponíveis. 

Agrupar barras em conjuntos 

 Esta opção permite que, de forma automática, se agrupem as barras em conjuntos, 
aproveitando a funcionalidade desta característica do programa. 



 

 

Lista de conjuntos criada automaticamente pelo programa ao criar o modelo estrutural do andaime 

Normativa, ações e combinação de ações 

Ao criar o modelo estrutural de Tricalc a partir de um modelo de andaime criado com Tricalc.Andaimes é 
possível indicar ao programa que introduza as ações gravitatórias dos planos de trabalho e as ações de 
vento. Para esse efeito, o programa Tricalc baseia-se nas prescrições das seguintes normas europeias: 

◼ UNE EN 12810-1:2003 – Andaimes de fachada de componentes pré-fabricados. Específicações dos 
produtos. 

◼ UNE EN 12811-1:2003 – Equipamento para trabalhos temporais da obra. Andaimes: Requisitos de 
comportamento e definição geral. 

◼ EN 1991-1-4:2005 – Eurocódigo 1: Ações em estruturas. Parte 1-4: Ações gerais. Ações de vento. 

É importante destacar que a norma UNE EN 12811-1:2003 estabelece as suas próprias combinações de 
ações, diferentes das estabelecidas na EN 1990-1. Portanto, se desejar realizar o cálculo do andaime a 
partir das ações introduzidas automaticamente pelo programa, é necessário selecionar em Tricalc: 

◼ A norma a utilizar “Eurocódigos Estruturais”. 

◼ Um grupo de “Combinações Explícitas” que contenha as específicações da norma UNE EN 12811-1:2003 
e na qual: 

o A hipótese 0 corresponda à ação permanente e peso próprio do andaime. 

o As hipóteses 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21 correspondem às ações gravitatórias das 

plataformas de trabalho em situação de serviço. 

o As hipóteses 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 correspondem às ações gravitatórias das 
plataformas de trabalho em situação fora de serviço. 

o As hipóteses 23 e 25 correspondem a duas direções ortogonais de vento em serviço. 

o As hipóteses 24 e 26 correspondem a duas direções ortogonais de vento fora de serviço. 

Com o programa fornecem-se os grupos de combinações explícitas “EN 12811-1 uma Anda-
mios.Comb”(ESPANHA), “EN 12811-1 NP Andames.Comb” (PORTUGAL), “EN 12811-1 BS 
Scafolds.Comb”(REINO UNIDO) e “EN 12811-1 FR Echafuadague.Comb” (FRANÇA) para este propósito (os 
quatro grupos apenas se diferenciam no idioma das descrições: espanhol, português, inglês e francês 
respetivamente). 



  

Se, ao selecionar um dos botões ‘Valor’ ou ‘Aceitar’ situados na caixa, não se cumpre alguma das condições 
anteriores, aparecerá uma mensagem em ecrã que recorda a necessidade de cumprir esses requisitos. 

Nota: o utilizador também pode decidir não introduzir as ações sobre as plataformas de trabalho e as ações 
do vento mediante este procedimento automático e definir as ações, a normativa e as combinações a 
utilizar mediante as funções habituais do Tricalc. Nesse caso, não é de aplicação o indicado no resto deste 
apartado. 

Condições e Combinações 

Tanto para Estados Limite Últimos como para Estados Limite de Serviço, no apartado 6.2.9.2 da norma 
UNE EN 12811-1 estabelecem-se duas condições ou situações: 

◼ Condição de serviço: é a condição que representa as condições normais do andaime. Corresponde às 
situaciones persistentes da EN 1990. Nela devem-se combinar: 

o Peso próprio do andaime 

o Ação de serviço atuando sobre a plataforma de trabalho mais desfavorável 

o 50% da ação de serviço anterior actuando sobre a plataforma de trabalho imediatamente 
inferior ou superior (em  define-se a colocação na plataforma imediatamente inferior ou 

na imediatamente superior) 

o A ação de vento de serviço ou a ação de trabalho horizontal (em  utiliza-se apenas a 

ação de vento de serviço) 

◼ Condição fora de serviço. Corresponde a uma situação na qual não se trabalha no andaime mas em 

que este está submetido a um vento maior que na condição de serviço. Nela devem-se combinar: 

o Peso próprio do andaime 

o Una ação uniforme sobre a plataforma mais desfavorável, menor que a ação de serviço. 
Representa a possível acopìo de materiais e ferramentas que permanece no andaime fora do 
tiempo de trabalho. 

Coeficientes parciais de segurança 

O apartado 10.3.2 da norma UNE em 12811-1 estabelece os seguintes coeficientes parciais de segurança 
para as ações e os materiais: 

 

Estado Ações Material 

ELU 1,5 1,1 

ELS 1,0 1,0 

 

As combinações explícias fornecidas com o programa ((“EN 12811-1 uma Andamios.Comb”, “EN 12811-1 
NP Andames.Comb”, “EN 12811-1 BS Scafolds.Comb” e “EN 12811-1 FR Echafuadague.Comb”) utilizam os 
coeficientes parciais de segurança das ações desta tabela. Os coeficientes parciais de segurança do 
material (aço e alumínio neste caso) devem ser fixadas pelo utilizador nas opções do programa (Cálculo > 

Materiais…). 



 

Combinação de ações 

Para obter as combinações de ações de cada caso, utilize a listagem de combinações do programa 
(Resultados > Listagens > Esfuerzos > Combinações). 

Ações sobre as plataformas de trabalho 

Ao selecionar a botão Valor… situado à direita de Ações em as plataformas de trabalho, aparece a seguinte 
caixa de diálogo: 

 
O valor da sobrecarga de utilização nas plataformas de trabalho, tanto em condição de serviço como em 
condição fora de serviço, vem estabelecido na EN 12811-1 em função da classe da sobrecarga do andaime, 
de acordo com a seguinte tabela: 

 

Classe de 
ação 

Condição 

Em serviço 
(kN/m2) 

Fora de serviço 
(kN/m2) 

1 0,75 0,00 

2 1,50 0,375 

3 2,00 0,50 



  

4 3,00 1,50 

5 4,50 2,25 

6 6,00 3,00 

 

Na caixa de diálogo pode selecionar-se a classe de sobrecarga desejada ou a opção Determinar para assim 
definir explicitamente os valores desejados. 

No grupo Plataformas de trabalho a considerar, indicam-se as cotas em que se tenha definido uma 
plataforma de trabalho no modelo de andaime atual. Aqui selecionar-se-ão quais delas receberão a 
sobrecarga de utilização antes definida. Dado que a máximo de hipóteses simples está limitado, não será 
possível selecionar mais de 11 cotas. 

A norma indica que deve-se considerar ‘a plataforma de trabalho mais desfavorável’. Como essa decisão é 
difícil de prever, o programa permite definir as posições possíveis que se pretendem contemplar. É 
importante recordar que estas posições são não concomitantes: assume-se que apenas há uma plataforma 
carregada de cada vez. 

Para contemplar as situações em que o trabalho passa de uma plataforma para a plataforma superior ou 
inferior, a norma considera que em condição de serviço existe 50% da sobrecarga de utilização na 
plataforma imediatamente superior ou inferior à plataforma de trabalho atual. Nesta caixa de diálogo é 
possível indicar uma percentagem diferente de 50% e deve-se considerar a plataforma imediatamente 
superior ou a imediatamente inferior. 

A opção Criar painéis de ação permite decidir se apenas se introduz a sobrecarga de utilização nas barras 
do andaime ou se também se definem painéis de ação (preferencial). 

A superfície da ação (e a superfície do painel de ação) tem como largura a largura das plataformas definido 

no modelo de andaime, que é algo menor que a distância livre entre montantes. A direção da ação é 
sempre paralela à fachada, pelo que as barras que recebem a ação são os travessas (las barras horizontais 
perpendiculares a fachada que unem os prumos). Para o cálculo da ação, considera-se cada módulo como 
isostático, já que fisicamente, as plataformas estão biapoiadas em duas travessas sem nenhum tipo de 
continuidade entre vãos ou módulos. 

Ações do vento 

Ao selecionar o botão Valor… situado à direita de Ações do vento, aparece a seguinte caixa de diálogo: 

 
Aqui se pode selecionar que hipóteses ou condições se pretendem contemplar, de entre as quarto 
possibilidades seguintes: 

◼ Vento em condição de serviço paralelo à fachada 



 

◼ Vento em condição de serviço perpendicular à fachada 

◼ Vento paralelo à fachada em condição fora de serviço 

◼ Vento perpendicular à fachada em condição fora de serviço 

Cada uma delas pode ativar-se ou desativar-se por separado e tem associado um vetor de direção do 
vento (que vem pré-definido pela orientação do modelo de andaime atual) e uma determinada hipótese, 
que mesmo assim, tem associado um botão de dados onde se pode definir as opções a utilizar em cada 
caso. 

No grupo Revestimento é possível indicar se o andaime está sem revestir ou se está revestido com redes 

ou lonas, o que condiciona a superfície na qual incide o vento e a sua força. 

No grupo Distribuição indica-se o modo de distribuição da ação superficial sobre as barras e/ou nós da 
estrutura. Quando não há revestimento, não é possível fazer esta seleção. 

Cálculo da ação do vento 

A ação do vento atuante sobre o andaime calcula-se com a seguinte expressão: 

𝐹𝑘 = 𝑐𝑠 · 𝑐𝑓 · 𝐴 · 𝑞 

Sendo 

cs Coeficiente de local 

cf Coeficiente de força aerodinâmica de cada elemento 

A Área de referência de cada elemento 

q Pressão dinâmica que atua em cada elemento 

Todos os parâmetros são calculados em função da condição de ação (vento em serviço ou fora de serviço), 
a direção do vento (paralela ou perpendicular), o tipo de revestimento (sem revestimento, redes ou lonas) 
e a altura sobre o solo, tal como se indica nos seguintes apartados. 

Área de referência, A 

No caso do andaime sem revestimento, a área de referência, A, é: 

◼ Para as plataformas de trabalho, em condição de serviço, um retângulo de comprimento igual à sua 
dimensão ortogonal à direção do vento e de altura 400 mm, de acordo com o apartado 6.2.7.4.2 da 
norma UNE EN 12811-1. 

◼ Para as plataformas de trabalho, em condição fora serviço, um retângulo de comprimento igual à sua 
dimensão ortogonal à direção do vento e de altura 200 mm, de acordo com o apartado 6.2.7.4.1 da 
norma UNE EN 12811-1. 

◼ Para os restantes casos, a área de cada elemento projetada na direção do vento, sem ter em conta os 
efeito de proteção (sombra), tal como estabelece o apartado 8.3 da norma UNE EN 12810-1. 

No caso de andaimes com revestimento, a área de referência será a área das redes ou lonas, não sendo 
necessário considerar a ação do vento nos elementos situados por detrás dessas redes ou lonas, tal com 
indica o apartado A.3 da norma UNE EN 12811-1. 



  

Dados para vento em condição de serviço 

Neste caso, a pressão dinâmica do vento, q, é independente da altura considerada e, portanto, constante 
para todo o andaime. 

Ao selecionar a botão Dados situado junto a uma das hipóteses de vento em condição de serviço, aparece 
uma caixa de diálogo como a seguinte: 

 
O valor da ação dinâmica de vento unitária, Fk / A, pode definir-se directamente pelo utilizador, ou então 
calcular-se automaticamente com base na norma UNE EN 12811-1. 

No segundo caso, define-se o valor do coeficiente de solidez da fachada, B, que é a área das aberturas 

da fachada dividida pela sua área total. Portanto, o seu valor está entre 1 (fachada sem aberturas) e 0 
(não há fachada). Os restantes valores da caixa, apresentam-se a título informativo e calculam-se da 
seguinte forma: 

A pressão dinâmica de vento, q, é sempre 0,2 kN/m2, de acordo com o apartado 6.2.7.4.2 da norma UNE 
EN 12811-1. 

O coeficiente de força, cf, obtém-se da seguinte tabela: 

 

Direção 
de vento 

Revestimento 

Sem revestimento Redes Lonas 

Paralelo 1,3 0,3 0,1 

Perpendicular 1,3 1,3 1,3 

 

O coeficiente de local, cs, obtém-se da seguinte tabela: 

 



 

Direção 
de vento 

Revestimento 

Sem  Redes Lonas 

Paralelo 1,0 {

𝜑𝐵 ≤ 0,1  𝑐𝑠 = 1

0,1 < 𝜑𝐵 ≤ 1  𝑐𝑠 =
13

12
−
5

6
𝜑𝐵

 1,0 

Perpendicular {

𝜑𝐵 ≤ 0,1  𝑐𝑠 = 1

0,1 < 𝜑𝐵 ≤ 1  𝑐𝑠 =
13

12
−
5

6
𝜑𝐵

 1,0 

 

O valor da ação dinâmica do vento unitária, Fk / A, vem dada pela expressão 

𝐹𝑘
𝐴
= 𝑐𝑠 · 𝑐𝑓 · 𝑞 

Dados para vento em condição de fora de serviço (h < 25,5 m) 

Para andaimes até 25,5 metros de altura total, a ação de vento, em condição de fora de serviço, calcula-
se com base na norma UNE EN 12810-1. 

Neste caso, a pressão dinâmica do vento, q, varia linearmente com a altura sobre o solo do elemento 
considerado. Para esse efeito, em andaimes sem revestimento o programa calcula este valor em cada 
barra para a sua extremidade mais alta e em andaimes com revestimento, o programa divide cada 
paramento em franjas horizontais que vão de uma plataforma de trabalho à imediatamente superior, 
calculando-se o valor para a cota superior de cada franja. 

Pressão dinâmica do vento para condição de fora de serviço e altura total menor de 25,5 m 

 



  

Ao selecionar o botão Dados situado junto a uma das hipóteses de vento em condição de fora de serviço, 
com um andaime de altura não maior que 25,5m, aparece uma caixa de diálogo como a seguinte: 

 
Na caixa define-se o valor do coeficiente de solidez da fachada, B, que é a área das aberturas da fachada 

dividida pela sua área total. Portanto, o seu valor está entre 1 (fachada sem aberturas) e 0 (não há 
fachada). O resto dos valores da caixa (que se mostram para a cota do solo e para a altura total do 
andaime), apresentam-se a título informativo e calculam-se da seguinte forma: 

A pressão dinâmica de vento, q, é, de acordo com a Figura 3 da norma UNE EN 12810-1 (expressa em 
kN/m2 e sendo h a altura em metros sobre o solo a considerar): 

𝑞 =
ℎ

80
+ 0,8 

O valor da ação dinâmica de vento unitária, Fk / A, é dado pela expressão 

𝐹𝑘
𝐴
= 𝑐𝑠 · 𝑐𝑓 · 𝑞 

Os valores do coeficiente de força, cf, e o coeficiente de local, cs, calculam-se como no apartado anterior. 

Dados para vento em condição de fora de serviço (h > 25,5 m) 

Para andaimes com mais de 25,5 metros de altura total, a ação de vento em condição de fora de serviço 
calcula-se com base na norma EN 1991-1-4, já que a norma UNE EN 12810-1 não cobre essas alturas. 

Neste caso, a pressão dinâmica do vento, q, varia de forma não linear com a altura sobre o solo do 
elemento considerado. Por esse efeito, em andaimes sem revestimento, o programa calcula este valor em 
cada barra para a sua extremidade mais alta e em andaimes com revestimento, o programa divide cada 
paramento em franjas horizontais que vão de uma plataforma de trabalho à imediatamente superior, 
calculando-se o valor para a cota superior de cada franja. 



 

Fator de exposição para condição de fora de serviço e altura total maior de 25,5 m 

 
Ao selecionar o botão Dados situado junto a uma das hipóteses de vento, em condição de fora de serviço, 
com um andaime de altura superior a 25,5 m, aparece uma caixa de diálogo como a seguinte: 



  

 
Esta caixa é muito similar à do assistente já existente para o cálculo da ação de vento exterior com a 
norma Eurocódigos Estruturais, pelo que remete-se ao Manual de Normativas (Capítulo 5 Eurocódigos 
Estruturais apartado Eurocódigo 1 > Vento > Vento exterior) para mais informação. As diferenças com o 
a informação ali indicada, são: 

◼ É necessário definir a valor do coeficiente de solidez da fachada, B, que é a área das aberturas da 
fachada dividida pela sua área total. Portanto, o seu valor está entre 1 (fachada sem aberturas) e 0 
(não há fachada). 

◼ O grupo de resultados mostra os valores a utilizar para a altura h que se indique. 

◼ Não há um coeficiente de pressão exterior, cpe, que se substitui pelo coeficiente de local, cs. 

◼ A pressão dinâmica, q, corresponde ao valor we / cpe ali mencionado. 

◼ A ação dinâmica de vento unitária, calcula-se com a expressão 

𝐹𝑘
𝐴
= 𝑐𝑠 · 𝑐𝑓 · 𝑞 

◼ Os valores do coeficiente de força, cf, e o coeficiente de local, cs, calculam-se como nos apartados 

anteriores. 

Nota para Espanha: A falta de um Anexo Nacional para Espanha, pode adotar-se como valor de vb,0 a valor 
de vb definido no apartado D.1 do CTE DB SE-AE, com valores compreendidos entre 26 m/s e 29 m/s. 
Consulte o Capítulo 1 Espanha do Manual de Normativas do programa para mais informação. 

Nota para Portugal: na NP EN 1991-1-4:2010, NA.2.3, divide-se o terreno português em Zona A (caso 
geral) e Zona B (Açores, Madeira, zona costeira de 5 km e zonas com altitude superior a 600 m). A tabela 
NA.I estabelece então, para vb,0: 27 m/s para zona A e 30 m/s para zona B. 
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