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RESUMO: No período construtivo de uma edificação em concreto armado usa-se um sistema de suporte de 

pavimentos para sustentação da estrutura, formado por fôrmas, escoras e escoras remanescentes. O sistema de 

suporte tem por objetivo sustentar o concreto até que ele atinja a resistência adequada. Para acelerar o processo de 

execução dos pavimentos seguintes é comum manter o pavimento que ainda não adquiriu toda a resistência 

escorado. Para remoção desse sistema é preciso que o concreto já tenha atingido a idade adequada para receber as 

ações sobre ele e não ocasionar deformações. Assim, este trabalho visa analisar os efeitos do sistema de 

escoramento durante as etapas construtivas e avaliar os esforços e flechas para dois tipos diferentes de casos de 

escoramento. Foi utilizado para todas as análises o software de elementos finitos, para avaliar as solicitações. 

PALAVRAS CHAVES: Escoras, concreto, esforços. 

ABSTRACT: In the construction period of a reinforced concrete building, a floor support system is used to support 

the structure, formed by formwork, struts and remaining struts. The support system is intended to support the 

concrete until it reaches adequate strength. To speed up the process of executing the following pavements, it is 

common to keep the pavement that has not yet acquired all its strength buttressed. To remove this system, the 

concrete must have reached the appropriate age to receive the actions on it and not cause deformations. Thus, this 

work aims to analyze the effects of the shoring system during the constructive stages and evaluate the efforts and 

arrows for two different types of shoring cases. Finite element software was used for all analyses, to evaluate 

requests. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as análises estruturais são fundamentadas em edificações construídas, 

considerando a atuação de todas as solicitações de esforços na qual foi projetada. Porém, antes 

de estar submetida às ações em serviços a estrutura fica submetida por cargas de construção e 

ações que não estão previstas no período em que o concreto não atingiu toda a sua resistência. 

Casos em que as cargas começam a atuar quando o concreto ainda jovem pode ocorrer 

mudanças nas condições de apoios dos elementos das estruturas, e consequentemente alterações 

que não foram previstas no projeto em comportamento estrutural. 

No decorrer do período construtivo emprega-se o sistema de sustentação, que são 

estruturas provisórias destinadas a dar suporte aos elementos de concreto até a solidificação, 

quando é atingida a resistência pré-estabelecida no projeto estrutural. 

Assim, as escoras exercem função de suporte levando em consideração diversos fatores, 

como tempo de retirada do escoramento, ao modulo de elasticidade do concreto e a idade, pois 

pode acarretar patologias na construção. 

De acordo com Fajersztajn (1992), o sistema tem como função suportar todo o peso de 

uma estrutura durante o período de construção, até que se torne autoportante e tenha capacidade 

de suportar o próprio peso e suporte as cargas de equipamentos e movimentação de pessoas 

durante etapas construtivas. 

Existem poucas informações sobre o processo construtivo, sendo assim, 

consequentemente os projetistas possuem poucas informações acerca do desempenho das 

estruturas no período de construção, definindo o sistema de escoramento (espaçamento, tipos 

de escoramento), os ciclos de construção, e impactos do desempenho estrutural durante a 

construção. 

Percebe-se, portanto, a enorme importância que o processo construtivo tem na 

distribuição das tensões e deformações instaladas na laje, antes e após a retirada total do 

escoramento e as ações de construção têm nas estruturas, pelo que o seu estudo deve ser tão 

elaborado e aprofundado quanto o estudo do projeto estrutural, garantindo em todas as fases as 

condições últimas e de serviço admissíveis. 

 

1.1 Objetivos  

 



1.1.1 Objetivo geral  

 

Este trabalho consiste em analisar os efeitos do escoramento nas distribuições das 

tensões e deformações instaladas nas lajes maciças de uma edificação em concreto armado 

durante as etapas construtivas e avaliar os esforços.  

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

−  Avaliar o comportamento das estruturas de concreto armado, considerando a influência 

do sistema de escoramento sobre os esforços em lajes e vigas durante a fase de execução da 

estrutura;  

−  Estabelecer as ações atuantes na fase construtiva;  

−  Avaliar os esforços e as flechas nas lajes utilizando um software, com distintas idades 

das cargas de concretagem, tendo valores diferentes de módulo de elasticidade. Conforma os 

requisitos da norma NBR 6118:2014 nos itens, 12.3.3. resistência de cálculo do concreto e 

8.2.8. módulo de elasticidade.  

 

1.2 Justificativa 

 

A escolha deste tema de pesquisa se dá pela importância de estudos sobre as solicitações 

que surgem na fase construtiva em estruturas de concreto armado. As normas não possuem um 

procedimento para avaliação dos efeitos que foram causados nas fases construtivas. Porém, as 

ações atuantes produzem danos prematuros, como perda de rigidez da estrutura e fissuração, 

que aumentam as deformações, tanto imediatas quanto as diferidas com o tempo. 

Colapsos estruturais na fase de construção ocorrem devido à retirada precoce dos 

pontaletes e grande parte desses processos são guiados pela experiência de mestre de obras que 

não realizam uma análise mais detalhada. 

Transtornos como fissuras e trincas são originados pela desconsideração de 

deformações e deslocamentos corretos nas idades iniciais, e isto demonstra a necessidade de 

conhecer melhor a relação entre modulo e a resistência, para idades jovens do concreto e não 

apenas para idade de 28 dias. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 



 

2.1 Formas 

 

As formas são utilizadas para moldar os elementos estruturais onde serão lançados o 

concreto, suportando o concreto fresco, pressão lateral, sobrecargas de equipamentos e da 

circulação no período de execução da concretagem. Assim, a sua estabilidade é garantida pelo 

sistema de escoramento. 

A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) afirma que além de modelar e de 

dar forma a qualquer peça em concreto que desejarmos construir, as fôrmas são responsáveis 

por atender a várias exigências não menos importantes: 

• Garantir a geometria (dimensões e formatos) 

• Garantir o posicionamento das peças (junto com o cimbramento permite a locação 

exata no espaço de todas as peças estruturais) 

• Manter a conformação do concreto “fresco” 

• Permitir a obtenção de superfícies especificadas (concreto aparente, a ser revestido, 

texturado, etc.) 

• Possibilitar o posicionamento de outros elementos nas peças (furos de passagens, 

elementos de instalações hidráulicas e elétricas, espaçadores, a própria armadura) 

• Proteger o concreto novo (devido a fragilidade do concreto novo, as fôrmas o protegem 

contra impactos acidentais bem como contra variações bruscas da temperatura ambiente) 

• Evitar a fuga de finos (as fôrmas devem ser estanques, evitando perda de argamassa 

ou nata de cimento) 

• Limitar a perda de água do concreto fresco (mantendo a quantidade de água necessária 

para hidratação do concreto) 

O projeto de fôrmas é destinado para determinação de um modelo que atenda o projeto, 

deve ser mostrado de forma objetiva, clara e completa que seja econômico e siga requisitos 

básicos da NBR (14931:2004), e também normas de estruturas metálicas (NBR8800:2008) e 

de estruturas de madeira (7190:1997). Outra característica que deve ser considerada em projeto 

é a estanqueidade, que deve ser de fácil montagem e desmontagem. 

 

2.1 Escoramento 

 

As escoras são estruturas responsáveis pelo suporte provisório de cargas de um 

pavimento, ou seja, tem por objetivo sustentar peso da forma de lajes e/ou vigas e, também, 



carga do concreto lançado ainda fresco, e transportá-las ao solo, como podem ser construídas 

por peças metálicas ou peças de madeiras, sem irregularidades, defeitos, deformações ou pontos 

frágeis. 

A ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland) define escoramento como uma 

estrutura provisória constituída por um conjunto de elementos que apoiam as fôrmas de lajes e 

vigas, suportando as cargas atuantes (movimentação de equipamentos e operários e peso 

próprio, etc.) transmitindo para o pavimento inferior ou para o solo, até que o concreto atinja a 

resistência de projeto e essa estrutura se torne autoportante, podendo ser metálico como mostra 

a Figura 1.A, ou de madeira, como mostra a Figura 1.B. 

 

Figura 1 - Escoras A) metálicas e B) madeiras. 

A) B) 

  

Fonte: Em Foco (2021) 

 

2.3 Escoras Remanescentes 

 

Escoras remanescentes são as estruturas provisórias auxiliares destinadas a absorção 

parcial das combinações normais ou de construções diretas provenientes das ações permanentes 

e variáveis, são utilizadas para apoiar lajes que estão parcialmente curadas após a remover as 

fôrmas e escoras.  

Faz-se necessárias as escoras remanescentes em situações onde ainda não se obteve a 

resistência total da estrutura e deseja-se retirar as fôrmas com o concreto em idade inferior a 28 

dias, ou se nesse período precisa-se deslocar um equipamento sobre a estrutura de ação maior 

que a sobrecarga de projeto (FREITAS, 2004, p. 19). 

 

2.4. Ações Atuantes  



 

Todas as ações que produzam efeitos significativos para a segurança da estrutura devem 

ser incluídas na estrutura, considerando os estados-limites últimos e os de serviço. Além disso, 

devem ser consideradas as cargas acidentais de execução (NBR6118:2014). 

Assim, o conhecimento das ações de construção e, também, dos fatores que influenciam 

a distribuição destas ações em escoras, vigas e lajes que vão atuar no sistema temporário de 

apoio é fundamental. 

Nas ações horizontais incluem o impacto produzido pelo lançamento do concreto e do 

funcionamento dos equipamentos e, também, pelo vento. Estas ações horizontais serão 

desconsideradas. As verticais do projeto são causadas pelo peso do sistema de suporte, peso 

próprio do concreto e pelas ações variáveis de construção. Segundo a NBR 6120, as cargas 

verticais que consideram atuando nos pisos de edificações e as que se aplicam em caráter 

especial, são supostas uniformemente distribuídas, com os valores mínimos indicados. 

 

2.5 Recomendações Normativas Associadas Às Etapas De Construção 

 

As normas usuais para o projeto, execução e seguranças de estruturas em concreto 

armado são: NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto, a NBR 14931:2004 - 

Execução de Estruturas de Concreto, NBR 8681:2003 - Ações e Segurança das Estruturas e a 

NBR 15696:2009 - Fôrmas e Escoramentos para Estruturas de Concreto. 

Segundo Salvador (2013, p. 28), as normas vigentes permitem que os modelos 

estruturais utilizados, considerem as estruturas de concreto com resistência na idade de 28 dias 

como aquelas utilizadas para suportar solicitações decorrentes das cargas de serviço, porém, 

desta forma não são consideradas solicitações nas quais as estruturas possam ser submetidas 

durante o processo de construção, quando o concreto está com propriedade mecânicas inferiores 

às estimadas. 

A NBR 6118:2014 recomenda que as estruturas de concreto devem atender requisitos 

mínimos de segurança, que são classificados em capacidade resistente que é a segurança à 

ruptura da estrutura, o desempenho em serviço que consiste na capacidade da estrutura em se 

manter em condições boas em sua vida útil, sem apresentar danos que comprometam 

parcialmente ou total o uso, consistindo assim na capacidade da estrutura de resistir as 

influências ambientais previstas e definidas pelo projetistas e contraentes no início de 

elaboração de projeto. 



A NBR 14931:2004 enuncia sobre aspectos relevantes que precisam ser levados em 

consideração no sistema de escoramento, dentre eles estão os seguintes: 

•  Nenhuma carga deve ser imposta e nenhum escoramento removido de qualquer parte 

da estrutura enquanto não houver certeza de que os elementos estruturais e o novo sistema de 

escoramento têm resistência suficiente para suportar com segurança as ações a que estarão 

sujeitos: 

•  Nenhuma ação adicional, não prevista nas especificações de projeto ou na programação 

da execução da estrutura de concreto, deve ser imposta à estrutura ou ao sistema de escoramento 

sem que se comprove que o conjunto tem resistência suficiente para suportar com segurança as 

ações a que estará sujeito; 

•  A análise estrutural e os dados de deformabilidade e resistência do concreto usados no 

planejamento para a reestruturação do escoramento devem ser fornecidos pelo responsável pelo 

projeto estrutural ou pelo responsável pela obra, conforme acordado entre as partes; 

•  A verificação de que a estrutura de concreto suporta as ações previstas, considerando a 

capacidade de suporte do sistema de escoramento e os dados de resistência e deformabilidade 

do concreto. 

Segundo a norma, a retirada das fôrmas e do escoramento deve ocorrer quando o 

concreto estiver endurecido e capaz de resistir as ações sobre ele e não conduzir a deformações 

inaceitáveis. 

A NBR 8681:2004 diz sobre critério geral de verificação de segurança considerando os 

estados limites para cada tipo de carreamento e considerando todas as combinações de ações 

que possam gerar efeitos desfavoráveis em seções críticas. A segurança da estrutura é verificada 

considerando todos os estados possíveis que são admitidos como limites para a estrutura. 

Já a NBR 15696:2009 apresenta critérios importantes para a utilização de escoramentos 

remanescentes após a desforma do pavimento, dentre eles estão: 

• O peso próprio da laje e demais componentes do pavimento; 

• A dimensão dos panos de lajes; 

• O ciclo de concretagem dos pavimentos posteriores; 

• Sobrecarga de uso e cargas permanentes; 

• Resistência e Módulo de Elasticidade nos prazos de reescoramento; 

• Resistência e Módulo de Elasticidade final do concreto aos 28 dias. 

A norma ainda explica sobre informações e verificações que devem ser contidas no 

projeto, a exemplo da distribuição e posicionamento dos elementos resistentes, as 



características de resistência e deformabilidade dos elementos resistentes, as capacidades de 

carga dos pavimentos inferiores nas diversas idades e o processo de remoção do escoramento 

remanescente. 

 

2.6 Módulo de Elasticidade 

 

O módulo de elasticidade é uma propriedade elástica do concreto para análise de 

desempenho da estrutura e impactos de manutenção na estrutura de concreto, está diretamente 

relacionado com a pasta de cimento, os agregados e método de determinação do módulo. 

Contudo, é considerado como a relação entre a tensão aplicada sobre o concreto e a sua 

capacidade de resistir a deformações, retratando a sua rigidez. 

O módulo de elasticidade é um parâmetro mecânico que mostra a medida de um material 

e está ligado as propriedades mecânicas, como tensão de ruptura e escoamento, temperatura de 

propagação de trincas entre outros. (ALMEIDA, 2012). 

A NBR 6118:2014 orienta que quando não houver ensaios realizados pode-se estimar o 

valor do módulo de elasticidade inicial usando as expressões apresentadas nas Equação 1 e 2. 

 

𝐸𝑐𝑖 = 𝛼𝑒 ∙ 5600√𝑓𝑐𝑘 para fck de 20Mpa a 50MPa (1) 

   

𝐸𝑐𝑖 = 21,5 𝑥10³ ∙ 𝛼𝑒 ∙ (
𝑓𝑐𝑘

10
+ 1,25)

1/3

 para fck de 55MPa a 90MPa (2) 

Sendo:  

𝛼𝐸 = 1,2 para basalto e diabásio 

𝛼𝐸 = 1,0  para granito e gnaisse 

𝛼𝐸 = 0,9 paracalcário 

𝛼𝐸 = 0,7 para arenito 

E o módulo de deformação secante (Ecs) pode se estimado pela expressão apresentada 

na Equação 3: 

 

𝐸𝑐𝑠 = 𝛼𝑖 ∙ 𝐸𝑐𝑖 (3) 

 

Sendo, 𝛼𝑖 definido pela Equação 4: 

 



𝛼𝑖 = 0,8 + 0,2 (
𝑓𝑐𝑘

80
) ≤ 1 (4) 

 

A Tabela 1 apresenta valores estimados de módulo de elasticidade que podem ser usados 

no projeto estrutural. 

 

Tabela 1 - Valores estimados de módulo de elasticidade em função da resistência característica à 

compressão do concreto. 

Classe de 

Resistência 
C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C60 C70 C80 C90 

𝐸𝑐𝑖(𝐺𝑃𝑎) 25 28 31 33 35 38 40 42 43 45 47 

𝐸𝑐𝑠(𝐺𝑃𝑎) 21 24 27 29 32 34 37 40 42 45 47 

∝𝑖 0,85 0,86 0,88 0,89 0,90 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 1,00 

Fonte: NBR 6118:2014 

 

Além disso, também de acordo com a NBR6118:2014 para o cálculo de elasticidade em 

uma idade menor que 28 dias pode ser avaliado pelas expressões apresentadas nas Equações 5 

e 6. 

𝐸𝑐𝑖(𝑡) = [
𝑓𝑐𝑘𝑗

𝑓𝑐𝑘
]

0,5

∗ 𝐸𝑐𝑖 para fck de 20 Mpa a 45 MPa (5) 

   

𝐸𝑐𝑖(𝑡) = [
𝑓𝑐𝑘𝑗

𝑓𝑐𝑘
]

0,3

∗ 𝐸𝑐𝑖 para fck de 50 MPa a 90 MPa. (6) 

 

Onde: 

𝐸𝑐𝑖(𝑡) é a estimativa do módulo de elasticidade do concreto em uma idade entre 7dias e 

28dias; 

𝑓𝑐𝑘𝑗 é a resistência característica à compressão do concreto na idade em que se pretende 

estimar o módulo de elasticidade, em Megapascal (MPa). 

 

A NBR 6118, também sugere que a verificação seja realizada com idade inferior a 28 

dias através da expressão, apresentada na Equação 7:  

 

𝑓𝑐𝑘𝑗 = 𝛽1

𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
 (7) 

 



 

Onde o valor de 𝛽1 é encontrado através da Equação 8: 

 

𝛽1 = 𝑒{𝑠[1−(28𝑡)12]} (8) 

 

Onde: 

S = 0,38 para concreto de cimento CP III e IV; 

S = 0,25 para concreto de cimento CP I e II; 

S = 0,20 para concreto de cimento CP V-ARI; 

t é a idade efetiva do concreto, expressa em dias 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho consiste em apresentar uma análise de um edifício de múltiplos 

pavimentos, por meio de modelagem no software SAP2000 v.14, casos de carregamentos em 

uma edificação em concreto armado, no período construtivo com idades do concreto diferentes 

e condições de escoramento. 

Inicialmente, foram definidos os escoramentos e idades do concreto que seriam 

estudadas, em seguida, foi definida a planta baixa do edifício que seria utilizado como base para 

as análises estruturais. 

Posteriormente foi realizado o lançamento das cargas na estrutura para os casos de 

estudos adotados, com o objetivo de analisar as deformações e os esforços solicitantes causadas 

na laje na etapa construtiva. 

 

3.1 Edificação de Estudo 

 

Trata-se de um edifício residencial, com dois apartamentos por pavimento (com 135 m2 

cada), possui planta baixa espelhada sendo a vista frontal idêntica à vista do fundo, conforme 

apresenta a Figura 2. A resistência característica do concreto é de (fck) é 25 MPa. 

Foi considerado que, hipoteticamente, o edifício tem três pavimentos com pé direito de 

3,00 cm de altura com paredes internas e externas com espessura de 20 cm. A Figura 3 mostra 

a geometria e dimensões dos elementos estruturais, com a numeração das lajes maciças do 

pavimento tipo. 



Para fins comparativos, serão analisados dois casos que apresentam distintas formas de 

escoramentos e idades diferentes de concreto. Para fins comparativos, serão analisados dois 

casos que apresentam distintas formas de escoramentos e idades diferentes de concreto. 

 

Figura 2 – Planta baixo do edifício. 

 

Fonte: Próprio Autor (2021) 

 

No Caso I: Neste caso a simulação foi realizada considerando o pavimento concreto 

recente com escoramento 100%, apoiado sobre a laje de concreto de 14 dias de idade escorado 

com 50% das escoras e o pavimento abaixo com idade de concreto de 21 dias. A Figura 3A 

mostra a visualização deste caso. 

Já no Caso II, o pavimento com idade do concreto referente a 7 dias com 100% do 

escoramento, apoiado na laje com 50% das escoras e idade de 14 dias sendo sustentado pelo 

pavimento seguinte com 25% das escoras e a laje com idade de 21 dias, conforme apresentado 

na Figura 3.B. 

 

 



 

Figura 3 – Representação do Caso I e Caso II. 

A) Caso 1 B) Caso II 

  

Fonte: Próprio Autor (2021) 

       

 

3.2. Carregamento de construção 

 

Os carregamentos que são considerados permanentes são formados pelo peso próprio 

da estrutura com o concreto ainda fresco, como pilar, viga e laje e pelo sistema de suporte. Já o 

acidental é resultante dos pesos dos operários que circulam durante a concretagem, dos 

equipamentos e máquinas e do impacto produzido pelo concreto. 

De acordo com Prado (1999), as normas não esclarecem se o valor das ações variáveis 

atua em todos os pavimentos ou apenas nos que pertencem ao sistema de escoramento, ou 

somente quando o pavimento está sendo preparado para concretagem. O valor considerado será 

de 2 KN/m². 

O método utilizado para encontrar o peso das formas de vigas e lajes foi o proposto por 

Sima(2016). O cálculo é desenvolvido na laje que apresenta maior vão da edificação e, 

consequentemente, é a laje mais solicitada, que apresenta dimensões de 3,60 x 3,60 metros. 

Para a realização dos cálculos com esta finalidade é fundamental conhecer o peso 

específico dos materiais utilizados. A tabela mostra os dois tipos de madeira mais usuais em 

Bom Jesus de Goiás na fabricação de fôrmas e informa os seus pesos específicos. 

 

 

 

 

 



 

 

Os carregamentos que são considerados permanentes são formados pelo peso próprio 

da estrutura com o concreto ainda fresco, como pilar, viga e laje e pelo sistema de suporte. Já o 

acidental é resultante dos pesos dos operários que circulam durante a concretagem, dos 

equipamentos e máquinas e do impacto produzido pelo concreto. 

De acordo com Prado (1999), as normas não esclarecem se o valor das ações variáveis 

atua em todos os pavimentos ou apenas nos que pertencem ao sistema de escoramento, ou 

somente quando o pavimento está sendo preparado para concretagem. O valor considerado será 

de 2 KN/m². 

O método utilizado para encontrar o peso das formas de vigas e lajes foi o proposto por 

Sima (2016). O cálculo é desenvolvido na laje que apresenta maior vão da edificação e, 

consequentemente, é a laje mais solicitada, que apresenta dimensões de 3,60 x 3,60 metros. 

Para a realização dos cálculos com esta finalidade é fundamental conhecer o peso 

específico dos materiais que empregados. A Tabela 2 mostra os dois tipos de madeira mais 

usuais em Bom Jesus de Goiás na fabricação de fôrmas e informa os seus pesos específicos.  

 

Tabela 2 – Tipos de madeira e seu peso específico.  

Nome Comum da Madeira Peso Específico (kN/m³) 

Pinus elliottii 5,60 

Chapa compensada 5,50 

Fonte: NBR 7190 (1997). 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1 Formas das Vigas 

 

Para as vigas foi preparado uma caixa com dimensão de 20x40 e 3,60 metros de 

profundidade. Foram usados dois sarrafos de 2,5 x 10,0 cm nas laterais da caixa com 3,60 m e 

17 sarrafos na vertical com as mesmas dimensões, espaçados em 20 cm com altura de 40 cm de 

altura. O fundo da fôrma é formado por uma tábua de seção transversal de 2,5 x 30 cm com 

3,60 metros de comprimento. 

Assim, para encontrar o peso das fôrmas das vigas, primeiro calcula-se o peso da lateral 

da caixa da viga, por meio da Equação 9: 



𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑓ô𝑟𝑚𝑎 × 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 × 𝛾𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 (9) 

𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 3,60 𝑚 × 0,008𝑚2 × 5,6 𝑘𝑁
𝑚³

⁄ =  0,1584 𝑘𝑁 (10) 

 

Logo em seguida, Equação 11 e 12, calcula-se o peso dos sarrafos horizontais: 

 

𝑆𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜𝑠 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧. = 𝑁𝑠𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜𝑠 × 𝐴𝑠𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜 × 𝛾𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 (11) 

𝑆𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜𝑠 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧 = 2 × 0,00225 𝑚2 × 3,6𝑚 × 5,6 𝑘𝑁
𝑚³

⁄ = 0,1008 𝑘𝑁 (12) 

 

Em continuação, calcula-se Equação 12 e 13, a o peso dos sarrafos verticais: 

 

𝑆𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜𝑠 𝑉𝑒𝑟𝑡. = 𝑁𝑠𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜𝑠 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑓ô𝑟𝑚𝑎 × 𝐴𝑠𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜 × 𝛾𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 (13) 

𝑆𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜𝑠 𝑉𝑒𝑟𝑡. = 17 × 0,40𝑚 ×  0,0025 𝑚2 × 5,6 𝑘𝑁
𝑚³

⁄ = 0,0952 𝑘𝑁 (14) 

 

Somando os sarrafos laterais, verticais e horizontais, Equação 15, temos: 

 

𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2(0,1584 𝑘𝑁 + 0,1008 𝑘𝑁 + 0,0952 𝑘𝑁) = 0,7088 𝑘𝑁 (15) 

 

Considerando a parte do fundo da forma, temos na Equação 16: 

 

𝑆𝐹𝑢𝑛𝑑𝑜 = 𝐴𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝛾𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 (16) 

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑜 = 0,0075𝑚2  ×  3,60𝑚 × 5,6 𝑘𝑁
𝑚³

⁄ = 0,1512 𝑘𝑁 (17) 

 

Assim o peso total da forma pode ser calculado com a Equação 18: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝐹ô𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑎 𝑑𝑒 3,60𝑚 = (0,7088𝑘𝑁 + 0,1512)/3,60𝑚 (18) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝐹ô𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑎 𝑑𝑒 3,60𝑚 = 0,2389 𝑘𝑁/𝑚 (19) 

 

4.2 Formas para Laje 

 

Para a produção das fôrmas para a lajes, foram utilizadas 4 mestras com seção 

transversal 2,5x15 centímetros com 3,60 metros de comprimento e espaçamento de 90 

centímetros, sobrepostas perpendicularmente, 6 barrotes com seção transversal de 5x7 



centímetros com 3,60 metros de comprimento igualmente espaçados em 60 centímetros. E o 

fundo da laje, formado por chapas de compensado de 20 milímetros de espessura com 

dimensões de 1,20 x 2,40 metros. 

Para o cálculo do peso das fôrmas da laje, primeiro foi calculado o fundo da fôrma da 

seguinte forma, Equação 20: 

 

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑜 = 𝐴𝑙𝑎𝑗𝑒 × 𝑒𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 × 𝛾𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 (20) 

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑜 = 12,96𝑚2  ×  0,020𝑚 × 5,5 𝑘𝑁/𝑚³ = 1,4256 𝑘𝑁 (21) 

 

Seguindo, obtém-se o peso dos barrotes, Equação 22: 

 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 = 𝑛° 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 × 𝐴𝑠𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 × 𝛾𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 (22) 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 = 6 × 0,0035 𝑚2 × 3,60𝑚 × 5,6 𝑘𝑁/𝑚³ = 0,42336 𝑘𝑁 (23) 

 

Após, calcula-se o peso das mestras, Equação 24: 

 

𝑀𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 𝑛° 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 × 𝐴𝑠𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑜 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 × 𝛾𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 (24) 

𝑀𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 4 × 0,0035 𝑚2 × 3,60𝑚 × 5,6 𝑘𝑁/𝑚³ = 0,28224 𝑘𝑁 (25) 

 

Com estes resultados encontra-se o peso total da fôrma da laje: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,4256 𝑘𝑁 + 0,42336 𝑘𝑁 + 0,28224 𝑘𝑁 = 2,1312 𝑘𝑁 (26) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝐹ô𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑙𝑎𝑗𝑒
=

2,1312 𝑘𝑁

12,96 𝑚2

2

= 0,1644 𝑘𝑁/𝑚² (27) 

 

4.3 Espaçamento das Escoras 

 

O espaçamento adotado entre escoras de madeira é de 90 cm em todo o pavimento, 

assim como é demostrado na Figura 4: 

 

 

 



Figura 4 -Espaçamento entre as escoras. 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Neste trabalho foi analisado as áreas de influência de oito escoras de acordo com a 

distribuição das escoras no projeto. Sendo cada área formada por uma parte da viga (verde), e 

outra da laje (vermelho), exceto a dois que tem apenas área de influência da laje, como mostrado 

na Figura 5. A Figura 6 apresenta a área de influência para as Escoras 1. 

Figura 5 - Área de influência das escoras. 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 



Figura 6 - Área de influência da Escora 1. 

          
Fonte: Próprio Autor (2021) 

 

Conforme apresentado Figura 6, para as Escora 1, a área de influência da viga, pode ser 

calculada pela Equação 28, enquanto a área de influência da laje pode ser calculada pela 

Equação 29. 

 

Área de influência da Viga (𝑚2): 0,90 × 0,20 = 0,18 𝑚2 (28) 

Área de influência da Laje (𝑚2): 0,90 × 0,35 = 0,32 𝑚2 (29) 

 

Para a Escora 2, Figura 7, não se tem área de influência da viga, enquanto a área de 

influência da laje é calculada pela Equação 30. 

Figura 7 - Área de influência da Escora 2. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021) 

 

Área de influência da Laje (𝑚2):0,90 × 0,90 = 0,81 𝑚2 (30) 

 

Para a Escora 3, Figura 8, as áreas de influência da viga e da laje, podem ser calculadas 

pela Equação 31 e 32, respectivamente. 

 
Figura 8 – Área de influência Escora 3. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021) 



Área de influência da Viga (𝑚2): (0,55 × 0,2) + (0,35 × 0,2) = 0,18 𝑚2 (31) 

Área de influência da Laje (𝑚2): (0,35 × 0,35) = 0,12 𝑚2 (32) 

 

A Figura 9 apresenta as áreas de influência da viga e da laje para Escora 4, tais áreas 

podem ser calculadas pela Equação 33 e 34, respectivamente. 

 
Figura 9 - Área de influência Escora 4. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021) 

 

Área de influência da Viga (𝑚2): (0,9 × 0,2) + (0,35 × 0,2) = 0,25𝑚2 (31) 

Área de influência da Laje (𝑚2): (0,35 × 0,90) + (0,35 × 0,35 × 2) = 0,56 𝑚2 (32) 

 

Para a Escora 5, Figura 10, as áreas de influência da viga e da laje, podem ser calculadas 

pela Equação 33 e 34, respectivamente. 

 
Figura 10 - Área de influência Escora 5. 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Área de influência da Viga (𝑚2): (0,9 × 0,2) = 0,18 𝑚2 (33) 

Área de influência da Laje (𝑚2): (0,45 × 0,90) = 0,405 𝑚2 (34) 

 

A Figura 11 apresenta as áreas de influência da viga e da laje para Escora 6, tais áreas 

podem ser calculadas pela Equação 35 e 36, respectivamente. 

 

Área de influência da Viga (𝑚2): (0,9 × 0,2) + (0,35 × 0,20 × 2) = 0,35 𝑚2 (35) 

Área de influência da Laje (𝑚2): (0,35 × 0,35 × 4) = 0,49 𝑚2 (36) 

 

 



Figura 11 – Área de influência Escora 6.  

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

A Figura 12, as áreas de influência da viga e da laje para as Escoras 7 e 8, as respectivas 

áreas podem ser calculadas pela Equações 37 e 38, Escora 7, e Equações 39 e 40, Escora 8, 

respectivamente. 

 

Figura 12 - Área de influência Escora 7 e 8. 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Área de influência da Viga (𝑚2): (0,9 × 0,2) + (0,35 × 0,20) = 0,25 𝑚2 (37) 

Área de influência da Laje (𝑚2): (0,35 × 0,35 × 2) = 0,25 𝑚2 (38) 

 

Área de influência da Viga (𝑚2): (0,9 × 0,2) + (0,35 × 0,20 × 2) = 0,32 𝑚2 (39) 

Área de influência da Laje (𝑚2): (0,35 × 0,35 × 3) = 0,37 𝑚2 (40) 

 

Para realizar o estudo foi determinado os valores do modulo de elasticidade ( 𝐸𝑐𝑖(𝑡)) e 

a resistência característica do concreto (𝑓𝑐𝑗) nas idades de 7,14 e 21 dias.  

No trabalho adotou-se concreto com cimento Portland CP IV. Desta forma, o cálculo 

para encontrar 𝛽 aos 7 dias, 14 dias e 21 dias são expressos pelas Equações 41, 42 e 43, 

respectivamente: 

 

𝛽1 = exp {0,38 [1 − (
28

7
)

1

2

]} = 0,6838 (41) 



𝛽1 = exp {0,38 [1 − (
28

14
)

1

2

]} = 0,8544 (42) 

𝛽1 = exp {0,38 [1 − (
28

21
)

1

2

]} = 0,9429 (43) 

 

Para os 28 dias a norma diz que o valor de 𝛽1a ser utilizado nos cálculos seja de 1. Em 

seguida foi realizado o cálculo para encontrar a Resistência do concreto, considerando a 

resistência para 7 dias, 14 dias e 21, apresentados na Equação 44, 45 e 46, respectivamente: 

 

𝑓𝑐𝑗 = 0,6838 ×
25

1,4
 = 12,21 𝑀𝑃𝑎 (44) 

𝑓𝑐𝑗 = 0,8544 ×
25

1,4
 = 15,26 𝑀𝑃𝑎 (45) 

𝑓𝑐𝑗 = 0,9429 ×
25

1,4
 = 16,84 𝑀𝑃𝑎 (46) 

 

Para o concreto com 28 dias foi considerado a resistência a compressão de 25 Mpa. Em 

seguida, foi calculado o valor do módulo de elasticidade, para o concreto com 7 dias, 14 dias e 

21 dias, conforme apresentado nas Equações 47, 48 e 49, respectivamente. Para a idade de 28 

dias foi considerado o Módulo de Elasticidade de 28000 Mpa.:  

 

𝐸𝑐𝑖(𝑡) = [
12,21

25
]0,5 × 28000 = 19567,97 𝑀𝑃𝑎 (44) 

𝐸𝑐𝑖(𝑡) = [
15,26

25
]0,5 × 28000 = 21875,86 𝑀𝑃𝑎 (45) 

𝐸𝑐𝑖(𝑡) = [
16,84

25
]0,5 × 28000 = 22980,48 𝑀𝑃𝑎 (46) 

 

Tabela 2 - Valor de 𝛽, Resistência a Compressão e Módulo de Elasticidade com relação a idade do 

concreto. 

Idade (dias) 𝜷 𝒇𝒄𝒋 [MPa] 𝑬𝒄𝒊(𝒕)[𝐌𝐏𝐚] 

7 0,6838 12,21 19567,97 

14 0,8544 15,26 21875,86 

21 0,9429 16,84 22980,48 

28 1 25 28000 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 



4.4 Carga Total Aplicada 

 

Segundo Sima (2016), a carga total aplicada em cada escora, para as diferentes áreas de 

influência, pode ser calculada pelas Equações 47, 48 e 49 , sendo (𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎) a carga aplicada na 

viga, e (𝑃𝑙𝑎𝑗𝑒) a carga aplicada na laje: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎 = 𝛾𝑔(𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎 + 𝑃𝑙𝑎𝑗𝑒) + 𝛾𝑞(𝑄𝑣𝑖𝑔𝑎 + 𝑄𝑙𝑎𝑗𝑒) (47) 

𝑃𝑙𝑎𝑗𝑒 = (𝐴𝑖𝑙 + 𝑃𝑙) + (𝛾𝑐 ∙ ℎ𝑙 + 𝐴𝑖𝑙) + (𝑄 ∙ 𝐴𝑖𝑙) (48) 

𝑃𝑙𝑎𝑗𝑒 = (𝐿𝑣 + 𝑃𝑣) + (𝛾𝑐 ∙ ℎ𝑣 + 𝐴𝑖𝑣) + (𝑄 ∙ 𝐴𝑖𝑣) (49) 

Onde:  

𝐴𝑖𝑙 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑒, 𝑒𝑚 𝑚2 

𝐴𝑖𝑣 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎, 𝑒𝑚 𝑚2 

𝐿𝑣 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑃𝑣 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑓ô𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 

𝑃𝑙 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑓ô𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑒 

ℎ𝑣 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎; 

ℎ𝑙 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑒; 

𝛾𝑐 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 (25 𝑘𝑁/𝑚3);  

𝛾𝑔 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (1,0);  

𝛾𝑞 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜 (1,0); 

𝑄=𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (2,0𝑘𝑁/m²); 

 

Tabela 3 - Carga total aplicada nas escoras: 
Escoras Área de 

influência da 

laje (𝒎𝟐) 

Área de 

influência da 

viga (𝒎𝟐) 

Comprimento 

de viga (m) 

Carga da laje 

aplicada na 

escora (kN) 

Carga da viga 

aplicada na 

escora (kN) 

Carga total 

aplicada na 

escora (kN) 

1 0,32 0,18 0,90 1,49 2,38 3,87 

2 0,81 0,00 0,90 3,78 0,22 4,00 

3 0,12 0,18 0,90 0,56 2,38 2,94 

4 0,56 0,25 1,25 2,61 3,30 5,91 

5 0,63 0,18 0,90 2,94 2,38 5,32 

6 0,49 0,32 1,60 2,29 2,78 5,07 

7 0,25 0,25 1,25 1,17 3,30 4,47 

8 0,37 0,25 1,60 1,73 3,38 5,11 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

 

4.5 Análise dos Esforços  

 



No caso I, a laje superior se encontra 100% escorada quando o concreto está recém 

concretado e o pavimento inferior possui 50% de escoramento com o concreto idade de 14 dias. 

Após o lançamento das cargas nas escoras, foram verificados os valores máximos para 

os momentos fletores em x e y para as lajes L16, L17, L18, L21, L22, L25, L26. Devido simetria 

da planta baixa os valores das demais são iguais. A Figura 13 mostra uma visão geral do caso 

I. A Figura 14 mostra a deformação da laje neste caso. Já as Figuras 15 e 16 indicam os 

momentos máximos encontrados na direção X e Y da laje, estes apresentados na Tabela 4. 

 

Figura 13 - Visão dos elementos do caso I. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Figura 14 - Estrutura deformada do caso I 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

  



Figura 15 -Momentos fletores na laje direção X e Y caso I. 

   

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Figura 16 - Perspectiva da laje 2º pavimento, Caso I. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Tabela 4 - Momentos máximos na direção X e Y em cada Laje, Caso I. 

CASO I  Momento máx. X  

kN m/m  

Momento máx. Y  

kN m/m  

L16 1,17 1,34 

L17 0,90 1,01 

L18 1,48 1,38 

L21 1,35 1,39 

L22 1,66 0,97 

L25 1,43 1,37 

L26 0,99 0,83 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

No caso II, a laje superior se encontra 100% escorada quando o concreto é recente, e 

está apoiada nos pavimentos posteriores que não possuem escoras. 

No caso II também foram verificados os valores máximos para os momentos fletores 

em x e y para as lajes L16, L17, L18, L21, L22, L25, L26. A Figura 17 mostra os elementos 



que constituem o caso II. A seguir a Figura 18, mostra a deformação na estrutura e as Figuras 

19 e 20 os momentos fletores na laje do pavimento três. 

 

Figura 17 - Visão dos elementos do Caso II. 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Figura 18 - Estrutura deformada do Caso II. 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 



Figura 19 - Momentos fletores na laje direção X e Y Caso II. 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Figura 20 - Perspectiva da laje 2º pavimento, Caso II. 

 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Tabela 5 - Momentos máximos na direção X e Y em cada Laje, Caso II. 

CASO I  Momento máx. X  

kN m/m  

Momento máx. Y  

kN m/m  

L16 1,01 1,37 

L17 1,12 1,37 

L18 1,22 1,25 

L21 2,00 1,97 

L22 1,93 1,90 

L25 2,02 1,90 

L26 0,98 0,85 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Realizando a análise dos dois casos, obteve-se na Tabela os valores das flechas máximas 

causadas pelo carregamento nas lajes com idade de concreto considerando-se para o caso I, II 

a laje estando com sua idade de 14 dias. As flechas foram obtidas a fim de relacionar com os 

momentos fletores. 



 

Tabela 6 - Flechas Máximas nas lajes, Caso I e Caso II. 

Número da Laje  L16 L17 L18 L21 L22 L25 L26 

Flecha CI (mm)  -1,20 -2,10 -2,20 -3,40 -2,90 -3,26 -0,90 

Flecha CII (mm)  -1,47 -3,68 -3,76 -5,58 -3,32 -5,31 -1,29 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

 

Com relação à Tabela 6, percebe-se que os maiores deslocamentos são encontrados no 

caso II, onde ocorre as flechas maiores na laje de concreto que pode causar no futuro possíveis 

danos a estrutura. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Através dos resultados obtidos no programa é possível observar como as cargas são 

transmitidas através do escoramento e a importância do estudo dos comportamentos das lajes 

no projeto, com base na análise de resultados, chega a seguintes conclusões:  

O caso I foi possível observar que os esforços são menores devido à maior quantidade 

de escoras que distribuem as cargas na estrutura, pois elas funcionam contribuem para a 

distribuição dos carregamentos entre os pavimentos.  

O caso II, a laje 100% escorada se encontra apoiada no pavimento inferior que tem idade 

do concreto de 14 dias sem escoramento, neste é possível observar que se obteve momentos e 

flechas maiores, mostrando que o ideal é ter também escoras nos outros pavimentos seguintes. 

Sendo assim, o escoramento da laje recém concretada pode solicitar a estrutura em algumas 

regiões da laje inferior que têm apenas 14 de concretagem.  

Conforme analisado considerando os deslocamentos, momentos fletores entre os eixos 

x e y e as flechas os escoramentos mais recomendando para está estrutura é o do caso I. 
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