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A SOLUÇÃO PARA A SUA OBRA

LAJES TRELIÇADAS:

Utilização da laje:Utilização da laje:Utilização da laje:

Quando o concreto empregado for de cimento comum, têm-se como 
prazo mínimo para retirada das escoras de 21 dias após o término da 
concretagem. Vale ressaltar que na 1ª semana de utilização da mesma, a 
carga aplicada nunca deverá ultrapassar70% do total previsto em 
projeto.

Retirada das escoras:Retirada das escoras:Retirada das escoras:

Para lajes sobre dois apoios:

Para lajes em balanço:

Seqüência para retirada do escoramento

Ponto de início para retirada do escoramento
“Escora Central”

1ª 2ª2ª

Seqüência para retirada do escoramento

1ª2ª

JOSÉ CIRILO

 Av. Altino Rodrigues Pereira n°1096

DISTRITO INDUSTRIAL

Rua Ramo B1 , n°100

DORNELAS 

Rua Francisco Cascelli, n° 45

premur@terra.com.br | premur@premur.com.br

www.premur.com.br

Tel.: (32) 3721 8885



Vantagens:Vantagens:Vantagens:

Dicas importantes:Dicas importantes:Dicas importantes:

Transporte:Transporte:Transporte:

Apoio para escoramento:Apoio para escoramento:Apoio para escoramento:

Contraflecha:Contraflecha:Contraflecha:

A aplicação da contraflecha é feita após o nivelamento dos apoios da laje. 
Por meio de galgas auxiliares, suspende-se a linha que se encontra em 
nível exatamente na medida determinada no projeto. A seguir, posiciona-
se a escora central da laje de forma que a face superior da tábua de 
espelho toque a linha nivelada acrescida da contraflecha. Apóiam-se as 
vigotas sobre a escora central e os apoios extremos da laje. Depois, são 
colocadas as demais escoras, ajustadas de forma que toquem as faces 
inferiores das vigotas, que formarão o arco abatido.

Distâncias entre linhas de escoras e pontaletes:Distâncias entre linhas de escoras e pontaletes:Distâncias entre linhas de escoras e pontaletes:

Solo
compactado

Pedaços de tábuas
que receberão

as escoras
e/ou pontaletes

Pontalete
de madeira

Escora
metálica

Pontos de 
içamento

Comprimento da peça
Comprimento da peça
Comprimento da peça

20%
60%

20%

Cura do Concreto:Cura do Concreto:Cura do Concreto:

Deve-se manter a superfície da laje 
molhada durante a primeira semana 
após a concretagem

Distância máxima
entre escoras

Distância entre
linhas de escoras

Sarrafo para
contraventamento

das escoras
de madeira

Tábua deitada
que exerce a função

de formar as nervuras
transversais às

vigotas treliçadas
Vigota treliçada

Tábua de espelho
que transfere
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aos pontaletes

Escora de
madeira

ou metálica

Linha em nível
acrescida de
contraflecha

Galga

Trena ou
metro

Contraflecha

Fundo dasFundo das
vigotasvigotas

formandoformando
um arcoum arco

Fundo das
vigotas

formando
um arco

Linha em nível
na posição
dos apoios

Escora
central

encunhada

Tábual de
espelho
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Galga

Trena ou
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Contraflecha
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