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CYPECAD 

ESTRIBO FORA DA TABELA EM 
PILARES 

1. INTRODUÇÃO 

A mensagem “Estribos fora da tabela” está associada ao ícone  que surge no menu Pilares > 

Editar em Resultados. 

2. PORQUE APARECE A MENSAGEM EFT? 

A mensagem de Eft só aparece quando o programa deteta que para aquele pilar em concreto, não 
está definido na sua tabela de armaduras para pilares um estribo associado à geometria e disposição 
de varões longitudinais. 

Assim, o programa coloca somente um estribo perimetral, avisando que este estribo poderá não estar 
a verificar o artigo 122.3 do REBAP. 

Eis a mensagem do programa quando se prime no ícone  . 

 

Fig.  1 

3. COMO SOLUCIONAR O PROBLEMA? 

Veja-se o seguinte exemplo: 

Seja um pilar com uma secção de 0.90m x 0.36m e com armaduras longitudinais de 4 varões nos 
cantos, 10 nas faces X e 2 nas faces Y, como indica a imagem seguinte. 

 

Fig.  2 

De seguida, visualiza-se a tabela de armaduras para pilares em Obra > Dados gerais > Opções > 
Tabelas de armadura para pilares. 
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Fig.  3 

Prima agora em Disposição estribos, de acordo com a imagem seguinte. 

 

Fig.  4 

Nessa tabela, visualizam-se várias colunas com números de varões correspondentes ao nº de varões 
nos cantos, nas faces X e nas faces Y. 

É preciso verificar se existe alguma linha, que possua o mesmo número de varões do exemplo, 4 – 10 
– 2. 
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Fig.  5 

Neste caso existe a linha, pelo que o problema está relacionado com a geometria, caso contrário ter-
se-ia que criar na tabela anterior a correspondente linha de armadura longitudinal. 

Sendo o problema da geometria, prima sobre a linha 4 – 10 – 2, e poderá visualizar as diversas 
configurações tipo de estribos já existentes associadas a determinados intervalos de geometria. 

Como o pilar possui a secção 0.90m x 0.36m, pode-se visualizar que não existe nenhuma configuração 
para a geometria do pilar, daí o facto de surgir a mensagem “Estribos fora da tabela”. 

Premindo sobre a configuração da imagem seguinte. 
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Fig.  6  

Pode-se ver que a dimensão do pilar não está por pouco compreendida nos intervalos definidos. 

Assim, definindo novos intervalos de forma a abranger a secção do pilar resolve-se o problema, por 
exemplo alterando o valor de 35 para 36 e no final premindo Guarda modificação. 

Por outro lado, caso não existam configurações adequadas à secção do pilar, poder-se-ia criar uma 
nova configuração tipo, especificando os intervalos, com os ícones 

 conceber a disposição dos estribos, e por fim premindo em Novo 

tipo acrescenta-se a nova configuração. 

Tenha sempre em atenção que as alterações efetuadas ou novas configurações tipo de estribos 
devem cumprir o artigo 122.3 do REBAP. 

 


