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CYPECAD 

ESTUDO SOBRE A COLOCAÇÃO DA 
ARMADURA EM VIGAS UTILIZANDO O 
REBAP 

 

1. Critério de cálculo do espaçamento mínimo dos varões. 

2. Critério para colocação de armadura em segunda camada. 

Ponto 1. No que respeita a sep. mínima de varões em vigas o regulamento impõe as seguintes 
verificações: 

• Deve ser suficiente para permitir realizar a betonagem em boas condições, garantindo 
as necessárias condições de aderência. 

• Devem ser compatibilizadas com a máxima dimensão do inerte, bem como reservar 
espaço para a passagem da agulha de vibração.  

• O cumprimento destas verificações é garantido na opção “Armaduras longitudinais de 
vigas”, tal como é indicado na figura seguinte. 

 

Fig.  1  
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A sep. também não deve ser inferior ao maior diâmetro dos varões em causa, com um mínimo de 2 
cm. Este critério é automaticamente cumprido no CYPE sendo que a verificação só é feita após a 
colocação dos diferentes tipos de armadura na viga (de montagem, de negativos, de positivos, etc.). 
Esta verificação é feita para os recobrimentos definidos em opções de vigas (ver figura seguinte), note-
se que 2 cm é o valor por defeito destes recobrimentos. 

 

Fig.  2   

Recorde que a gama de valores da sep. que vem definida nos diferentes tipos de tabelas é apenas um 
valor indicativo, até porque, para armar superiormente uma viga o software recorre a mais que uma 
tabela (montagem e negativos com ou sem patilhas), colocando varões de ambas as tabelas. Logo, a 
verificação da sep. é correta se for feita após a colocação de todas as armaduras, tal como é feito no 
CYPE. Assim os valores da coluna sep. das tabelas de armaduras são indicativos, já que dizem 
respeito apenas aos varões dessa linha da tabela admitindo recobrimentos de 2,5 cm e estribos Ø6. 

Ex: (Figura seguinte)Linha 8 – 4Ø10 e para a min. Largura de 36cm Sep.= [36-(2x2.5+2x0.6+4x1)] /3 = 
8.6 = 8cm 
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Fig.  3  

Ponto 2. No que respeita ao critério para colocação de armadura em segunda camada, esta é feita 
automaticamente sempre que não é verificada a sep. na primeira camada, e assim sucessivamente, 
até que a altura das camadas ultrapasse 1/3 da altura da viga, a partir daí surge uma mensagem de 
erro. 

 


