
Manual Técnico
ESCORAMENTO METÁLICO



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
O Escoramento Metálico Andmax é ideal para suportação de cargas de 
estruturas de concreto armado durante a concretagem e fase de cura do 
concreto. O Sistema de Escoramento pode ser composto por torres (painéis 
+ travamento em “X”) e/ou escoras metálicas reguláveis. Na base das torres 
de escoramento são utilizadas sapatas fixas ou reguláveis (permitindo ajuste 
fino) e no topo forcados fixo ou reguláveis (permitindo ajuste fino). 
O Sistema é completo com a utilização de vigas primárias e vigas secundárias 
(barroteamento). 

COMPONENTES - ESCORAMENTO METÁLICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

• As escoras metálicas atendem alturas de 2,20m a 4,50m;
• As torres de escoramento podem ser configuradas as seguintes dimensões:

TORRES SIMPLES:
1,20x1,20m
1,20x1,50m
1,20x2,30m

• Para escoramento de vigas de concreto de até 70cm de altura, 
podem ser utilizadas escoras com triângulo:

SEGURANÇA
• O escoramento deve ser posicionado sobre base rígida;
• Colocar calço de madeira em todas as sapatas de torres e escoras 
quando o escoramento for montado em solo;
• Todo escoramento vertical deve estar em prumo e nivelado;
• O madeiramento do fundo de viga deve ser dimensionado de acordo com o 
espaçamento entre escoras com triângulo ou barroteamento (se houver);
• Inspecionar o equipamento antes de utilizá-lo e nunca utilizar equipamento 
danificado;
• Verificar junto ao Engenheiro Calculista o tempo mínimo de cura do concreto 
para a retirada do escoramento e se há necessidade de reescoramento de 
acordo com a idade do concreto;
• Evitar acúmulo de concreto em pontos isolados;
• A estrutura de escoramento metálico deverá sofrer somente esforços verticais;
• A concretagem deve ser feita sempre do centro da estrutura para as extremidades.Escora
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Coluna, Ajustável, Sustentação, CSA 
Escora, Pontual,  2,25 - 3,20m/2,20 - 3,60m / 3,10 - 4,50m
Forcado p/ Escora, Duplo 
Forcado p/ Escora, Simples 
Painel, Escoramento, 0,72m/1,00m/1,50m/2,00m
Perfil, Escoramento, Primário, 0,12x1,50/2,00/2,50/3,00/4,00/4,50m 
Perfil, Escoramento, Secundário, 0,08x1,50/2,00/2,50/3,00m
Travamento “X”, 1,20/1,50/2,30m
Triangulo p/ Escora, 0,60m 
Tripé p/ Escora, 0,80m 
Forcado, Bi-Direcional, Regulável
Viga “I”, Madeira, H20x1,50/2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/4,50m
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