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Informação ao utilizador Viga de cofragem Doka

Instruções gerais 
para uma utilização correcta

● Este manual de utilizador (manual de monta-
gem e utilização) destina-se às pessoas que tra-
balham com o produto/sistema Doka descrito e 
contém indicações para a montagem e a utiliza-
ção correcta do sistema descrito.
Este manual de utilizador também pode servir 
de manual de montagem e utilização geral, 
mas também pode ser integrado num manual 
de montagem e utilização específico de uma 
determinada obra.

● Os produtos Doka devem ser utilizados exclusi-
vamente de acordo com as respectivas infor-
mações para utilizadores Doka ou outras docu-
mentações técnicas elaboradas pela Doka. 

● As instruções técnico-funcionais, os avisos de 
segurança e os dados relativos à carga devem 
ser observados e cumpridos com rigor. A não 
observação pode provocar acidentes e graves 
danos para a saúde (perigo de vida) bem como 
danos materiais consideráveis.

● Qualquer utilização divergente ou que ultra-
passe a descrita carece de uma comprovação 
estática especial e de instruções de montagem 
adicionais.

● O cliente terá de tomar as devidas providências 
para que o manual de utilizador (manual de 
montagem e utilização) fornecido pela Doka se 
encontre disponível, que a sua existência tenha 
sido divulgada e que se encontre à disposição 
dos utilizadores no local de trabalho.

● Para uma aplicação e utilização tecnicamente 
seguras dos nossos produtos devem ser res-
peitadas as normas em vigor nos respectivos 
estados e países, e outras normas de segu-
rança na legislação respectivamente em vigor.

● Alguns dos desenhos mostrados neste docu-
mento representam estados de montagem e, 
por isso, nem sempre apresentam a segurança 
total. 

● Antes da aplicação do material, o cliente terá de 
verificar o bom estado do material/sistema. 
Não devem ser utilizados componentes danifi-
cados, deformados ou enfraquecidos por des-
gaste, corrosão ou decomposição.

● Como peças de reserva devem ser utilizadas, 
exclusivamente, peças originais Doka.

● Qualquer mistura dos nossos sistemas de 
cofragem com os de outros fabricantes é peri-
gosa e pode estar na origem de danos pessoais 
ou materiais, necessitando, por isso, de um 
controlo especial.

● O cliente deve garantir que a montagem e des-
montagem, a transferência e a utilização cor-
recta do produto sejam conduzidas e supervisi-
onadas por pessoas tecnicamente competentes 
e autorizadas.

● Todas as pessoas que trabalhem com o respec-
tivo produto devem familiarizar-se com o con-
teúdo deste documento e as normas de segu-
rança incluídas.

● As pessoas que não tenham lido e compreen-
dido, total ou parcialmente, este documento 
devem ser instruídas pelo cliente.
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Instruções fundamentais de segurança

Símbolos
Neste documento são utilizados os seguintes sím-
bolos:

Particularidades
Salvaguardam-se alterações no âmbito do desen-
volvimento técnico.
Todas as medidas em cm, salvo indicação em con-
trário.

● Os produtos/sistemas Doka devem ser utiliza-
dos de tal modo que todas as acções das cargas 
sejam seguramente absorvidas!

● A estabilidade de todos os componentes e uni-
dades deve ser garantida em qualquer fase da 
utilização!

● Prever postos de trabalho seguros para todos 
os utilizadores da cofragem (p. ex., para a mon-
tagem e desmontagem, para trabalhos de alte-
ração e transferência, etc.). Os postos de traba-
lho devem estar providos de acessos seguros!

● Respeitar as pressões admissíveis do betão 
fresco. Velocidades de betonagem demasiado 
elevadas provocam a sobrecarga das cofra-
gens, exercem flexões superiores e contribuem 
para o perigo de ruptura.

● Remover a cofragem apenas se o betão tiver 
alcançado uma resistência suficiente e a pes-
soa responsável ter ordenado a sua remoção!

● Para a descofragem os componentes não 
devem ser arrancados com a grua. Usar ferra-
mentas adequadas como, por exemplo, cunhas 
de madeira, ferramentas de alinhamento ou 
dispositivos do sistema como, por exemplo, 
cantos de descofragem Framax.

● Ao remover a cofragem, não colocar em perigo 
a estabilidade da obra, das plataformas e da 
cofragem ainda montada!

● Respeitar todas as normas em vigor para o 
transporte de cofragens e plataformas. Devem 
ser, além disso, obrigatoriamente utilizados os 
acessórios de suspensão da Doka.

● As peças soltas devem ser removidas ou fixa-
das de modo a não poderem deslocar-se ou 
cair!

● Todas as ligações devem ser regularmente 
controladas para verificar o seu ajuste e a sua 
função.
Nomeadamente as ligações roscadas ou for-
madas por cunhas devem ser controladas e, 
eventualmente, reapertadas, conforme o 
desenrolamento dos trabalhos na obra e após 
acontecimentos fora do normal (por exemplo, 
vento forte).

● Todos os componentes devem ser guardados 
em local seguro, devendo ser respeitadas para 
o efeito as instruções especiais da Doka nos 
respectivos capítulos destas informações para 
utilizadores!

● Outros avisos de segurança, em especial avi-
sos de perigo, encontram-se nos diversos capí-
tulos!

● As utilizações incorrectas descritas nos respec-
tivos capítulos deste documento representam 
apenas uma selecção de exemplos e baseiam-
se nos nossos valores empíricos, obtidos da 
experiência de longos anos.

Nota importante

O incumprimento pode provocar avarias no funcio-
namento ou danos materiais.

Cuidado / Atenção / Perigo

O imcumprimento pode dar origem a danos materi-
ais ou mesmo danos corporais graves (perigo de 
vida).

Instrução 

Este símbolo indica as acções que devem ser reali-
zadas pelo utilizador.

Inspecção visual

Indica que as acções efectuadas devem ser contro-
ladas por meio de uma inspecção visual.

Conselho

Apresenta conselhos prácticos. 

☞
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Descrição do produto

Viga de cofragem Doka
As vigas de cofragem Doka são vigas de alma cheia 
de madeira ou de materiais à base de madeira, nos 
termos do disposto na EN 13377 e em conformi-
dade com as homologações do Deutsches Institut 
für Bautechnik (Instituto Alemão de Técnicas de 
Construção), Berlin (Z-9.1-***), e destinam-se, 
exclusivamente, à utilização em cofragens de pare-
des e lajes.

Outras características são:
● Marcas nos banzos para a utilização no sistema 

Dokaflex
● Possibilidade de inscrição do "Nome do cliente" 

(identificado pelo sufixo "BS" na designação do 
artigo).

● A madeira das almas é analisada e classificada 
por máquinas automáticas, para maximizar a fia-
bilidade

Significado das abreviaturas na designação dos 
artigos

Tolerância na altura de ±1,0 mm, com o teor de 
humidade de 12% na madeira.

Abrevia-
tura

P Alma feita de material especial prensado
N Alma feita de painéis de 3 camadas

top Reforço inovador em poliuretano, para a protec-
ção dos topos

eco
Reforço de topo devidamente testado, em forma 
de chanfro, com utilização adicional de rebites 
plásticos nos banzos

A Alma

B Banzo

C Marcas nos banzos para a utilização do sistema Dokaflex

D Furação de sistemas

E Reforço do topo (proteção de plástico nas vigas Doka H20 
top, rebite nas vigas Doka H20 eco)

F Ranhura para fio de marcação

O inovador reforço do topo das vigas Doka 
H20 top, reduz consideravelmente os danos 
nos topos.

A

B

E

C

D

F

H16
N e P

H20 
N e P H24 N H30 H36

Código de homologação
Z-9.1-222 
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Instruções de montagem e utilização
As vigas Doka só podem ser usadas como vigas de 
cofragem quando sujeitas a cargas provenientes 
em situações de execução de lajes e paredes em 
estruturas de betão, e nunca em situações de car-
gas individuais mais elevadas.

Exemplo de utilização

Com vista a aumentar a durabilidade, é importante 
manusear os componentes com cuidado, sobre-
tudo aquando da descofragem de lajes.

Informações relativas à utilização correcta encon-
tram-se também nos respectivos manuais de utili-
zador, por exemplo:
● Cofragem de vigas Doka Top50
● Dokaflex
● Doka Xtra

Valores admissíveis constantes na EN 13377, 
Anexo E

Nos valores constantes nas tabelas são considera-
dos para coeficientes de segurança γF = 1,5, kmod = 
0,9 e um γM = 1,3.
A base constitui um teor de humidade de 20 % ou 
inferior. Em caso de condições de utilização dife-
rentes destas, os valores devem ser corresponden-
temente adaptados.
*conf. homologação do Institut für Bautechnik, Ber-
lin.

Diagramas de flexão

Vigas de cofragem Doka H20 N e P

M ... momento de flexão admissível
Q ... esforço transverso admissível
p ... carga de serviço (carga útil)

Vigas de cofragem Doka H16N e P

M ... momento de flexão admissível
Q ... esforço transverso admissível
p ... carga de serviço (carga útil)

H20
N e P

H16
P

H16
N H24 H30* H36*

adm. Q [kN] 11,0 8,5 7,5 12,5 15,0 17,0
adm. M [kNm] 5,0 2,7 2,7 6,5 13,5 17,0
E·J [kNm2] 450 250 250 700 1250 1850
Distância adm. 
entre apoios [m] 4,00 3,20 3,20 4,80 6,00 6,00

9768-200-01
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Viga de cofragem Doka H24

M ... momento de flexão admissível
Q ... esforço transverso admissível
p ... carga de serviço (carga útil)

Viga de cofragem Doka H30

M ... momento de flexão admissível
Q ... esforço transverso admissível
p ... carga de serviço (carga útil)

Viga de cofragem Doka H36

M ... momento de flexão admissível
Q ... esforço transverso admissível
p ... carga de serviço (carga útil)

Possíveis utilizações incorrectas
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Atenção!

➤ Aplicar a viga de cofragem Doka sempre 
na posição “de topo”.

Aplicação correcta
(Direcção da carga paralela-

mente ao plano da alma).

Aplicação incorrecta
(Direcção da carga perpendicu-
larmente em relação ao plano 

da alma).
Cofragem de paredes

Cofragem de lajes

Atenção!

➤ As utilizações a seguir representadas e 
outras semelhantes são proibidas!

Não utilizar como estrado de andaime.

Não utilizar como estrado de circulação.
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Estado técnico
Os seguintes critérios de qualidade definem o grau 
de danos permitidos, em termos de resistência às 
cargas. 
Quando os danos são maiores, a utilização já não é 
permitida. 

Banzo

Fissuras diagonais (transversalmente ao 

banzo)

● não permitidas.

Fissuras longitudinais (paralelamente ao 

banzo)

● paralelamente ao banzo permitidas até uma lar-
gura a = 2 mm.

● Se o banzo poder ser separado na zona da fis-
sura, a viga não está em condições de ser utili-
zada.

Cortes laterais

● permitidos só num dos lados, com a = 10 mm de 
espessura máxima e b = 500 mm de compri-
mento máximo.

Cortes inclinados nas arestas

● permitidos se a dimensão na diagonal for 
a = 30 mm no máximo, e comprimento 
b = 500 mm no máximo.

9791-208-01

9791-213-01

a

9791-207-01

9791-210-02

a

b

9791-211-02

9791-214-01

a

b

9791-207-02
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Cortes de serra

● São permitidos cortes de serra superficiais até 
uma profundidade a = 2 mm.

Topo do banzo

● São permitidos danos no topo do banzo, até 
a = 60 mm de comprimento.

● Os danos do topo de plástico não têm qualquer 
influência sobre a capacidade de carga, mas tam-
bém não correspondem necessariamente aos 
critérios de qualidade para cofragens alugadas 
da Doka.

Furação

● não permitidos com excepção dos furos de sis-
tema:

- Fixação da cinta com parafuso de fixação de 
viga

- Fixação da cabeça de suporte para mesa com 
parafuso de fixação de viga

a ... 15 mm
b ... 112 mm
c ... 396 mm
Diâmetro máx. do furo 10 mm

9791-209-02

a

9791-209-01

9791-212-02

a

97
91
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a

b b

9791-207-08

a

c
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Alma

Danos na alma

● permitido pequeno dano num só lado da viga.

Danos no topo da alma

● permitido até máx. a = 20 mm

Furação na alma

Furos permitidos:
● Furos standard

- Cada viga apresenta 2 furos Ø 21,5 mm
● Furos adicionais de sistema para:

- Garra de falange
- Placa de fixação
- Tala de ligação
- Cabeça de suporte para mesa 30
- Gancho de suspensão
- Cabeça portal

Adicionalmente aos furos de sistema, é permitido 1 
furo até Ø 20 mm máx. por metro linear.

Em caso de acumulação de furos é decisiva a 
impressão geral da viga.

Separação banzo-alma

● não permitidas.

9791-216-01

9791-207-04

9791-217-01

a

9791-207-03

9791-215-01

9791-207-06
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Transportar, empilhar e armazenar

Transporte

● Utilizar sempre cintas para elevar pilhas de vigas 
- não utilizar correntes.

Pilha de vigas H20

● máx. 2500 kg por pilha

➤ Separar sempre as vigas para empilhar, ou seja, 
não misturar na mesma pilha vigas N e P.

➤ Utilizar sempre cantos de proteção, quando atar 
conjuntos de vigas. Os cantos de proteção 
podem ser feitos de plástico, madeira ou cartão.

Condições do pavimento para o empilha-

mento

● Inclinação máx. do pavimento 3%.
● O pavimento deve ser suficientemente resistente 

e plano. As melhores condições de apoio, serão 
áreas betonadas ou calcetadas.

● Armazenamento sobre asfalto:
Conforme os componentes armazenados devem 
ser colocados, adicionalmente, barrotes de 
apoio, tiras de painéis de cofragem ou chapas 
metálicas, para garantir a distribuição da carga.

● Armazenamento sobre outro tipo de pavimento 
(areia, cascalho...):
Tomar as medidas adequadas para o armazena-
mento (exº: colocar tiras de contraplacado 
debaixo da zona das cargas).

Destruição de resíduos
As vigas de cofragem Doka não contêm produtos 
de protecção para madeira e, por isso, podem ser 
destruídas.
A destruição por incineração é recomendável. Não 
é aconselhável a queima de resíduos a céu aberto 
ou em lareiras domésticas.
Proceder sempre de acordo com a regulamentação 
local ou nacional.

☞ Proteger as pilhas de vigas com uma cober-
tura para não estarem expostas a condições 
atmosféricas extremas, tal como a radiação 
solar e a humidade. Assim, será possível 
reduzir a fissuração e deformações provoca-
das pelas condições atmosféricas.

☞ Caso as vigas sejam transportadas a granel, 
isto é, sem estarem atadas, devem ser toma-
das as medidas necessárias para impedir a 
sua deslocação!

Comprimento das vigas

até 5,90 m superior a 
5,90 m

Quantidade máx. de vigas por 
pilha 90 45

Quantidade mínima de barrotes 
de apoio (mín. 8 x 8 x 100 cm) 2 3

Dimensão a 108 cm 108 cm
Dimensão b para viga H20 P 95 cm 49 cm
Dimensão b para viga H20 N 112 cm 57 cm

9791-218-02 9791-218-01

a

b

9791-202-01

9791-204-01

N

P

P

P N

NN

N
N

P

P

N

N

Lotes de 90 unidades Lotes de 45 unidades

Sobrepor no máx. 2 lotes Sobrepor no máx. 4 lotes

9791-202-03 9791-203-03
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Componentes dos sistemas DokaVigas de cofragem

Viga Doka H20 top N 1,80m 9,5 189011000
Viga Doka H20 top N 2,45m 12,8 189012000
Viga Doka H20 top N 2,65m 13,8 189013000
Viga Doka H20 top N 2,90m 15,0 189014000
Viga Doka H20 top N 3,30m 17,0 189015000
Viga Doka H20 top N 3,60m 18,5 189016000
Viga Doka H20 top N 3,90m 20,0 189017000
Viga Doka H20 top N 4,50m 23,0 189018000
Viga Doka H20 top N 4,90m 25,0 189019000
Viga Doka H20 top N 5,90m 30,0 189020000
Viga Doka H20 top N .....m 5,2 189010000
Viga Doka H20 top N .....m BS 5,2 189021000
Doka-Träger H20 top N

Viga Doka H20 top P 1,80m 9,9 189701000
Viga Doka H20 top P 2,45m 13,2 189702000
Viga Doka H20 top P 2,65m 14,3 189703000
Viga Doka H20 top P 2,90m 15,6 189704000
Viga Doka H20 top P 3,30m 17,7 189705000
Viga Doka H20 top P 3,60m 19,2 189706000
Viga Doka H20 top P 3,90m 20,8 189707000
Viga Doka H20 top P 4,50m 23,9 189708000
Viga Doka H20 top P 4,90m 26,0 189709000
Viga Doka H20 top P 5,90m 31,2 189710000
Viga Doka H20 top P .....m 5,4 189700000
Viga Doka H20 top P .....m BS 5,4 189711000
Doka-Träger H20 top P

Viga Doka H20 eco N 1,25m 6,3 189282000
Viga Doka H20 eco N 1,80m 9,0 189283000
Viga Doka H20 eco N 2,45m 12,3 189271000
Viga Doka H20 eco N 2,65m 13,3 189272000
Viga Doka H20 eco N 2,90m 14,5 189273000
Viga Doka H20 eco N 3,30m 16,5 189284000
Viga Doka H20 eco N 3,60m 18,0 189285000
Viga Doka H20 eco N 3,90m 19,5 189276000
Viga Doka H20 eco N 4,50m 22,5 189286000
Viga Doka H20 eco N 4,90m 24,5 189277000
Viga Doka H20 eco N 5,90m 29,5 189287000
Viga Doka H20 eco N 12,00m 60,3 189288000
Viga Doka H20 eco N .....m 5,0 189299000
Viga Doka H20 eco N .....m BS 5,0 189289000
Doka-Träger H20 eco N

Viga Doka H20 eco P 1,25m 6,5 189939000
Viga Doka H20 eco P 1,80m 9,4 189940000
Viga Doka H20 eco P 2,45m 12,7 189936000
Viga Doka H20 eco P 2,65m 13,8 189937000
Viga Doka H20 eco P 2,90m 15,1 189930000
Viga Doka H20 eco P 3,30m 17,2 189941000
Viga Doka H20 eco P 3,60m 18,7 189942000
Viga Doka H20 eco P 3,90m 20,3 189931000
Viga Doka H20 eco P 4,50m 23,4 189943000
Viga Doka H20 eco P 4,90m 25,5 189932000
Viga Doka H20 eco P 5,90m 30,7 189955000
Viga Doka H20 eco P 9,00m 46,8 189956000
Viga Doka H20 eco P .....m 5,2 189999000
Viga Doka H20 eco P .....m BS 5,2 189957000
Doka-Träger H20 eco P

Viga de cofragem Doka H16 N 2,45m 8,6 189802000
Viga de cofragem Doka H16 N 2,90m 10,2 189803000
Viga de cofragem Doka H16 N 3,60m 12,6 189809000
Viga de cofragem Doka H16 N 3,90m 13,7 189805000
Viga de cofragem Doka H16 N 4,90m 17,2 189813000
Viga de cofragem Doka H16 N 5,90m 20,7 189814000
Doka-Schalungsträger H16 N

Viga de cofragem Doka H16 P 2,45m 10,4 189961000
Viga de cofragem Doka H16 P .....m 4,3 189960000
Doka-Schalungsträger H16 P

Viga de cofragem Doka H24 N 4,90m 27,7 189601000
Viga de cofragem Doka H24 N 7,40m 41,8 189602000
Doka-Schalungsträger H24 N

Viga de cofragem Doka H30 N .....m 8,0 189099000
Doka-Schalungsträger H30 N .....m

Viga de cofragem Doka H36 N .....m 9,0 189199000
Doka-Schalungsträger H36 N .....m

Tinta amarela 5l 5,0 176005000
Holzlasur gelb 5l

envernizado a amarelo
Momento de flexão admissível: 5,0 kNm
Esforço transverso admissível: 11,0 kN
De acordo com a homologação do Instituto 
para Técnicas de Construção, Berlin. Os 
valores são aplicáveis apenas a vigas de 
cofragem em posição de topo.

envernizado a amarelo
Momento de flexão admissível: 5,0 kNm
Esforço transverso admissível: 11,0 kN
De acordo com a homologação do Instituto 
para Técnicas de Construção, Berlin. Os 
valores são aplicáveis apenas a vigas de 
cofragem em posição de topo.

envernizado a amarelo
Momento de flexão admissível: 5,0 kNm
Esforço transverso admissível: 11,0 kN
De acordo com a homologação do Instituto 
para Técnicas de Construção, Berlin. Os 
valores são aplicáveis apenas a vigas de 
cofragem em posição de topo.

envernizado a amarelo
Momento de flexão admissível: 5,0 kNm
Esforço transverso admissível: 11,0 kN
De acordo com a homologação do Instituto 
para Técnicas de Construção, Berlin. Os 
valores são aplicáveis apenas a vigas de 
cofragem em posição de topo.

envernizado a amarelo
Momento de flexão admissível: 2,7 kNm
Esforço transverso admissível: 7,5 kN
De acordo com a homologação do Instituto 
para Técnicas de Construção, Berlin. Os 
valores são aplicáveis apenas a vigas de 
cofragem em posição de topo.

envernizado a amarelo
Momento de flexão admissvel: 2,7 kNm
Esforço transverso admissível: 8,5 kN
De acordo com a homologação do Instituto 
para Técnicas de Construção, Berlin. Os 
valores são aplicáveis apenas a vigas de 
cofragem em posição de topo.

envernizado a amarelo
Momento de flexão admissível: 6,5 kNm
Esforço transverso admissível: 12,5 kN
De acordo com a homologação do Instituto 
para Técnicas de Construção, Berlin. Os 
valores são aplicáveis apenas a vigas de 
cofragem em posição de topo.

envernizado a amarelo
Momento de flexão admissível: 13,5 kNm
Esforço transverso admissível: 15,0 kN
De acordo com a homologação do Instituto 
para Técnicas de Construção, Berlin. Os 
valores são aplicáveis apenas a vigas de 
cofragem em posição de topo.

envernizado a amarelo
Momento de flexão admissível: 17,0 kNm
Esforço transverso admissível: 17,0 kN
De acordo com a homologação do Instituto 
para Técnicas de Construção, Berlin. Os 
valores são aplicáveis apenas a vigas de 
cofragem em posição de topo.
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A viga Doka H20 top - 
um produto de tecnologia de ponta

Diariamente, milhares de vigas de cofragem Doka, são utilizadas com sucesso, em estaleiros de construção 
espalhados pelo Mundo. O elevado nível de produção oferece qualidade e capacidade de carga constantes, 

tornando a utilização segura.
As vigas Doka podem ser alugadas, compradas ou adquiridas por leasing.

Em qualquer filial Doka.
Basta que nos telefone!

Fábrica central Amstetten do grupo Doka
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