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RESUMO

O cimbramento é parte essencial de uma obra. É composto por todo o sistema estrutural provisório, tanto vertical (as escoras), quanto horizontal 
(contido por vigas e formas para laje) que suportam as cargas atuantes de uma estrutura a ser construída, incluindo as operações, o peso próprio 
do concreto e de sua armadura, dos equipamentos da obra e inclusive a movimentação de trabalhadores. A robustez de toda essa estrutura deve 
estar contida no projeto definido pelo calculista. Essas pre-estruturas são geralmente confeccionadas em madeira ou materiais metálicos e 
transferem os esforços da estrutura suportada para o solo ou a laje inferior; ela deverá suportar o peso da laje durante o processo de cura do 
concreto, o qual pode levar até 28 dias. Este trabalho contempla o descimbramento, ou seja, a desmontagem e retirada das estruturas 
temporárias de sustentação das formas, mais especificamente a retirada das escoras que estão contidas nesse elaborado sistema de sustentação. 
Embora pareça um processo simples e cognitivo ao qual qualquer um possa executar, é um processo delicado e de suma importância, onde a 
retirada do escoramento deve seguir uma metodologia devido aos esforços exercidos na estrutura. A inobservância dos esforços referidos no 
projeto gera momentos alheios aos calculados neste, ou seja, faz com que a estrutura trabalhe de forma contrária à que foi projetada, sendo 
tanto em estruturas em balanço, quanto apoiadas ou engastadas. Desta forma, o conjunto armadura/concreto não teria a resistência nos pontos 
necessários ao trabalho requisitado, podendo ocorrer fissuras, rachaduras, abaulamentos e em casos extremos ruptura e colapso da estrutura. 
Este estudo busca demonstrar, exemplificar e analisar os efeitos de uma correta operação de remoção de escoras, bem como os efeitos 
imprevistos, inoportunos e adversos no caso da não observância de métodos corretos em que se respeitem o trabalho desta estrutura conforme 
o projeto com relação aos esforços a qual esteja submetida.
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