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Cara Arq.ª Adriana Floret e Eng.ª Joana Costa 

 

 

Sugestão para escoramento da parede de alvenaria do edifício de António Carneiro 

 

Na sequência da reunião de obra ocorrida no passado dia 8 de Janeiro, sugere-se uma 

solução de escoramento da parede de alvenaria do edifício de António Carneiro, para que seja 

possível proceder ao seu desmonte em segurança.  

A solução sugerida consiste na fixação de perfis UNP (como preconizado pela Eng.ª 

Joana Costa), sendo que o seu suporte é feito através de perfis metálicos (I ou H introduzidos 

em rasgos previamente executados na parede) e que ficam, por sua vez, apoiados em 

andaimes. É importante que estes andaimes recebam um contraventamento (através de 

elementos colocados na diagonal) e que não sejam colocados directamente sobre o solo mas 

sim sobre uma grelha devidamente ligada entre si (que poderá ser executada com elementos 

metálicos ou de madeira). Como factor adicional de segurança, podem ser introduzidas fixações 

dos andaimes a zonas da parede de alvenaria que não vão ser desmontadas.  

Por outro lado, a escavação do solo junto à fachada pode ter efeitos indesejáveis, não 

sendo por isso aconselhável.  

De referir ainda que no interior do edifício, o suporte dos perfis metálicos pode ser feito 

através de andaimes (tal como no exterior) ou através de escoras (se a laje estiver em 

condições de receber cargas mais localizadas). 
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No desenho seguinte é possível observar uma esquematização da solução sugerida.  

 
 

De referir que os elementos desenhados servem apenas como indicação, devendo por 

isso ser adaptados aos condicionalismos encontrados em obra. 
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Aníbal Costa 

Prof. Catedrático - UA 
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Eng. Civil - IC 
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