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HiStÓrico
A história da SH começa quatro anos 
antes de sua fundação, quando a ‘futura 
empresa’ ainda era um departamento da 
Quartzolit, responsável pelo fornecimento 
de andaimes suspensos para aplicação das 
argamassas e dos rebocos da empresa. Em 
1969, a excelência nos serviços de locação 
desses equipamentos levou a fundação 
da Servicon – Serviços de Construção S/A 
que, pioneiramente, introduziu no Brasil as 
fôrmas para concreto em aço e alumínio, em 
substituição as fôrmas de madeira (retirada 
diretamente da mata brasileira e que após 
quatro reutilizações, servem apenas como 
lenha), e contribuiu significativamente para o 
início da industrialização das obras brasileiras.
Enquanto difundia as fôrmas metálicas no 
Brasil e consolidava sua participação neste 
segmento, os engenheiros da Servicon 
pesquisavam nos maiores centros de 
construção civil do mundo, novas técnicas 
e materiais que lhe permitissem oferecer 
serviços diferenciados ao mercado nacional. 

O resultado concreto deste trabalho veio em 
1976, através da parceria com a Hünnebeck 
e a união das duas marcas numa única 
denominação social, Servicon-Hünnebeck, 
que, posteriormente, foi abreviada para 
apenas SH. A empresa incorporou sua 
experiência na indústria de construção civil 
brasileira e seu alto padrão de atendimento 
à sofisticada tecnologia alemã. Ao mesmo 
tempo, passou a desenvolver seus próprios 
equipamentos inspirados no modelo 
alemão, porém perfeitamente adequados 
ao mercado nacional. O resultado foi o 
contínuo lançamento de sistemas produzidos 
em sua unidade fabril, no Rio de Janeiro, e 
reconhecidos pelos mercados da construção 
civil e industrial, por sua alta eficiência. A 
tecnologia, a qualidade e a competitividade 
da empresa permitiram, em 2004, sua 
entrada no mercado internacional, através 
da exportação para países da Europa e 
América Latina, e, em 2010, sua consolidação 
definitiva no mercado de infraestrutura.
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Com mais de 45 anos de existência, a SH 
participou da execução de milhares de obras 
de interesse social realizadas no país como 
a construção de Brasília, metrôs, barragens, 
aeroportos, pontes, viadutos, edifícios diversos, 
usinas e centrais hidroelétricas, complexos 
industriais, comerciais e esportivos. Além da 
reforma de prédios e monumentos históricos, e 
de montagens e “paradas” de manutenção de 
diversas refinarias e indústrias.

"Com mais de 45 anos de 
existência, a SH participou 
da execução de milhares de 

obras de interesse social 
realizadas no país."

2003
Implantação do pioneiro 
sistema informatizado de 
logística.

2000
Lançamento da 
fôrma para 
paredes e pilare 
Concreform SH®.

1999
Certificação
ISO 9002.

2002
Inauguração da linha fabril 
de braçadeiras SH.

1987
Lançamento da fôrma para
paredes e pilares Tekko® SH.

1981
Abreviação da denominação
da empresa para SH.

1991
Lançamento da fôrma
para lajes Mesa Voadora.

2009
Lançamento do Instituto Social SH 
e das fôrmas para paredes 
Lumiform SH® e Autotrepante SH, 
da treliça SH200.

2013
Inauguração da unidade SH no PA, 
e lançamento da forma Multiform 
SH®.

2014
Lançamento da Mesa Deslizante 
SH e Lumisystem SH.

2010
Inauguração das unidades SH 
no CE e RS.

LINHA DO
TEMPO

1976
Parceria com a empresa
alemã Hunnebeck.

2008
Inaguração da Unidade Recife, 
em PE e lançamento do Manual 
SH de Fôrmas para Concreto e 
Escoramentos Metálicos, pela 
Editora PINI.

2006
Fábrica da SH toma-se 
uma empresa indepen-
dente, a SH Indústria.

2004
Nova logomarca em
comemoração aos 35 anos 
de fundação e início
das exportações.

1994
Lançamento do andaime
encaixe Modex® SH.

1993
Nova logomarca.

1995
Lançamento da
fôrma para lajes
Topec® SH.

1997
Conquista pela 1 vez o primeiro
lugar no Prêmio PINI Melhores
da Construção na categoria
fôrmas para concreto e
escoramentos metálicos

1969
Fundação da Servicon –
Serviços de Construção 
S/A e Importação da 
fôrma para lajes 
Treliforma®.

A empresa atribui seu sucesso, reconhecido 
por diversos prêmios (entre eles o Prêmio PINI 
Melhores da Construção na categoria fôrmas 
metálicas, fôrmas de alumínio, andaime 
fachadeiro e escoramentos metálicos), 
certificações (ISO 9002 e Fornecedora 
Qualificada da Indústria do Petróleo - ONIP) e 
a preferência de importantes clientes em todo 
Brasil e também no exterior, a sua “filosofia” 
que prega a inovação, qualidade, ética, pessoas 
como o diferencial e serviços que permitam 
a seus clientes obter a solução técnica 
economicamente ideal.
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mercadoS 
ConStrução Civil
Referência nacional no mercado de fôrmas 
e escoramentos, a SH oferece tecnologia de 
ponta para a execução de paredes, pilares, 
vigas e lajes, escoramentos e estruturas de 
acesso para edificações, barragens, viadutos, 
túneis, entre outros tipos de obras.

Manutenção induStrial
Com equipamentos específicos e profissionais 
especializados, a SH atende ao mercado de 
Montagem e Manutenção Industrial oferecendo 
soluções de acesso que garantem o máximo em 
qualidade, produtividade e economia.

venda e exportação
Além da locação, a SH também disponibiliza 
seus equipamentos para venda. Com uma 
planta industrial de 25.000m², a SH Indústria 
fabrica equipamentos tanto para o mercado 
interno como para exportação, com a mesma 
qualidade exigida no mercado internacional.
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ServiçoS
projetoS
As soluções mais adequadas para a necessidade de 
cada obra são apresentadas em detalhados projetos 
CAD. Esses estudos garantem ao cliente SH adquirir 
os sistemas com a melhor relação custo/benefício e 
utilizar o máximo de suas produtividades.
A SH também fornece, mediante contratação, a 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e 
projetos adicionais, inclusive de fôrmas de madeira.

aSSiStênCia téCniCa 
Engenheiros e técnicos experientes, constantemente 
treinados e qualificados, prestam serviços de 
excelência na verificação de montagem dos sistemas e 
na apresentação de soluções técnicas diferenciadas. 

treinaMentoS
A SH oferece capacitação de mão de obra na 
montagem, utilização, segurança, movimentação e 
armazenamento dos equipamentos SH, cuidados no 
manuseio, içamento e transporte, e leitura de projetos.

GeStão de equipaMentoS eM obra
Indicado para obras comerciais, industriais e de 
infraestrutura, de média e alta complexidade, o 
serviço de Gestão de Equipamentos em Obra inclui 
um técnico especializado em tempo integral na 
obra, com sistema informatizado de controle e 
depósito avançado no canteiro, controle dos projetos, 
programação de equipamentos, remanejamento 
interno, orientação na organização e manuseio, e 
otimização das entregas e devoluções.
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loGíStiCa e CarGa MeCanizada 
Com um sistema de logística informatizado 
que planeja e controla o fluxo de 
equipamentos, os clientes SH realizam as 
retiradas e devoluções de equipamentos 
com dia e hora marcados. Além disso, podem 
contratar os serviços opcionais de Carga 
Mecanizada e Conferência em Obra, que agilizam 
e liberam o cliente do acompanhamento dos 
processos de carga e descarga.

SH online 
Através do site www.sh.com.br, os clientes SH 
têm acesso a todas as informações relativas 
ao seu contrato, como: movimentação e 
saldo de equipamentos locados, simulação 
de faturamento, relação de faturas emitidas, 
recibos de entrada e de equipamentos 
devolvidos inutilizados.

enContro doS MeStreS enCarreGadoS de obraS 
Com o objetivo de estimular a troca de informações sobre 
produtividade e segurança na utilização de fôrmas e escoramentos 
metálicos, e facilitar a interação entre os profissionais, a SH realiza 
periodicamente o Encontro de Mestres e Encarregados de Obras 
em várias cidades do Brasil.
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alô
Cada unidade possui um Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC) específico para 
o agendamento de retiradas e devoluções de 
equipamento. veja os telefones na contra capa 
deste catálogo. Além disso, possui também 
uma central 0800 para atendimento às 
solicitações de orçamento.

0800 282 2125
redeS SoCiaiS
A SH reforça seu lado inovador, relacionando-se 
com todos os profissionais da construção civil 
através das redes sociais.

conecte-Se
Site e bloG
No site da SH < www.sh.com.br >, é possível 
acessar todas as informações da empresa, 
seus equipamentos e serviços, além de 
notícias, vídeos, formulários para solicitação de 
orçamento e pesquisa de satisfação. Já no Blog 
SH < www.sh.com.br/blog >, os internautas 
têm acesso a dicas e informações sobre soluções 
técnicas, montagem de equipamentos, segurança, 
cases de obras, palestras e treinamentos.

www.facebook.com/shbrasil
www.twitter.com/@shbrasil

www.instagram.com/shbrasil

www.flickr.com/shbrasil

www.youtube.com/sh brasil

www.linkedin.com/company/sh-formas-ltda
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manual SH

Lançado pela Editora PINI, o conteúdo do 
Manual SH de Fôrmas para Concreto e 
escoramentos Metálicos abrange o roteiro 
para o cálculo e o dimensionamento de fôrmas 
e escoramentos, bem como toda a gama de 
produtos e sistemas existentes e disponíveis 
ao construtor.
De fácil leitura e autoexplicativo, o Manual 
SH destina-se a engenheiros, estagiários 
e técnicos da construção civil envolvidos 
especialmente na fase da estrutura da obra.
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inStituto Social SH 

•	Educação:	projetos	de	capacitação	e	atualização	profissional	
para integração ao mercado de trabalho, além de projetos 
educacionais para especialização, treinamento prático e 
desenvolvimento acadêmico, melhoria de vida, cidadania e 
responsabilidade com o meio ambiente;

•	Cultura:	projetos	que	promovem	o	saber	e	a	ação,	
estimulando e apoiando a prática e a disseminação de 
conhecimentos através de manifestações culturais em suas 
mais diferentes formas (artes, esportes...);

•	Meio	Ambiente:	para	restaurar	e	preservar	o	meio	ambiente,	
os projetos são direcionados à ampliação do conhecimento e 
ao estímulo à ação. 

Conheça o nosso instituto acessando: www.issh.org.br

Fundado em 2009 com o objetivo de organizar e unificar, sob 
sua administração, ações sociais promovidas pela SH. 



•	 LUMIFORM SH®

•	 CONCREFORM SH®

•	 MULTIFORM SH®

•	 TEkkO® SH

•	 MíSULA

•	 PLATAFORMAS DE TRABALHO

•	 FôRMA CIRCULAR SH®

•	 NEw JERSEy

•	 ANCORAGEM

•	 TRAvAMENTO

•	 DIAGRAMA DE PRESSãO 
DO CONCRETO

Soluções para 
paredes, pilares e 
vigas em concreto

2
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2.1 lumiform SH®

Sistema composto por painéis fabricados 
com perfis especiais de alumínio e forrados 
com placas de alumínio. Além de duráveis 
e leves, os painéis não possuem rebites, 
emendas ou marcas na face que faz contato 
com o concreto, o que garante um ótimo 
acabamento. Pode ser utilizado na construção 
de casa e edifícios.

eSpeCiFiCaçõeS
Forma: painel extrudado(liga 6061T6)
ou painel fabricado com perfis 
especiais de alumínio forrado com 
placas de alumínio (liga 5052H38).
largura: em modulações de 
10 até 60cm, ou conforme projeto 
do cliente.
altura: conforme projeto do cliente, 
sendo cada painel limitado a 2,40m.

peso: 17,75kg/m2

Montagem: Manual sem necessidade 
de mão-de-obra especializada. Lajes, 
paredes e escadas concretadas  em 
uma única etapa.
Finame: 2480441
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 painel laje reescoramento
1,494 kg

 Canto interno
 7,495 kg

 Canto externo
 6,48 kg

2.1.1 CoMponenteS

 painel parede
 16,56 kg/m²

 painel desforma
 17,21 kg/m²

 painel peitoril
 20,43 kg/m²

 painel bandeira
 26,38 kg/m²

 painel laje
 17,21 kg/m²

 painel Ciclo
 38,34 kg/m²

 tensor
 4,00 kg

 Canto laje
 3,34 kg

 pinos 
 0,06 | 0,09 | 0,14 kg
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 alinhador Fixo
 0,65 kg

 Cantoneira de alinhamento
 23,93 kg

 negativo de Hidráulica
 14,16 kg/m²

 Cunha
 0,08 kg

 espaçador
 0,16 kg

 Shaft
 26,48 kg/m²

 Cone
 0,52 kg

 Fechamento liso
 24,89 kg/m²

 Fechamento com recuo
 41,57 kg/m²

 Fechamento com borracha
 32,43 kg/m²

 Fechamento com bit
 24,73 kg/m²

 escora
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SiSteMa de SeGurança FerraMentaS

 desformador
 2,67 kg

 apoio tubular
 14,38 kg

 Console
 10,17 kg

 barra niveladora
 1,15 kg

 Guarda-corpo de Console
 com Grade
 2,47 kg

 Grade de proteção
 14,26 kg

 Saca espaçador
 4,19 kg

 linha de vida
 37,13 kg

 piso Metálico
 6,88 kg

 Saca Cone
 1,04 kg

 piso de Canto
 15,00 kg

 Guarda-corpo de Console
 sem Grade
 2,62 kg



obra obra

aplicação aplicação

cliente cliente

SH Fôrmas Andaimes e Escoramentos 19

Cmt engenharia LtDaancona engenharia e participações s/a

parque Guandu, RJ Boa Vista, RR

840 unidades habitacionais  
em parede de concreto.

3.000 unidades habitacionais 
em parede de concreto.



obra obra

aplicação aplicação

cliente cliente
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FCK engenharia LtdaCasa alta Construções Ltda

morar melhor, Ro Vivendas maria quitéria, Feira de santana, Ba

1.456 unidades habitacionais  
em parede de concreto.

784  unidades habitacionais  
em parede de concreto.



obra obra

aplicação aplicação

cliente cliente
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Direcional engenharia s/aRicam incorporações e empreendimentos 
imobiliários LtDa

Vista Bella Residencial Club, Barueri, sp. paranoá parque, Brasília, DF

2 torres com 19 pavimentos cada. 6.240 unidades habitacionais  
em parede de concreto.
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2.2 concreform SH®

 eSpeCiFiCaçõeS
Material: Painéis em chassis de aço galvanizado, 
conformado com um perfil especial, desenvolvido pela 
SH, forrado com compensado plastificado de 15mm. 
Carga admissível: 60kN/m².
índice de mão de obra: 0,3hh/m².
Movimentação: Leve e ao mesmo tempo rígido, o 
sistema Concreform SH® pode ser movimentado 
manualmente ou com auxílio de grua.
Montagem: Os painéis são conectados com apenas 
dois grampos que os unem e alinham ao mesmo tempo, 
dispensando perfis extras. Extremamente fácil de montar.

 »parede  »pilar

Sistema para paredes e pilares que garante 
acabamento perfeito do concreto e propor- 
ciona redução de até 70% de mão-de-obra.
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 painel de Complemento

dimensões 
(cm)

peso com 
Compensado (Kg)

5x120 8,48
5x150 10,93

10x120 9,52
10x150 14,29

2.2.1 CoMponenteS

 painel parede

dimensões 
(cm)

peso com 
Compensado (Kg)

90x270 51,52
75x270 60,00
60x270 53,20
45x270 46,40
30x270 33,26
75x150 27,21
60x150 24,22
45x150 22,03
30x150 19,10
75x120 29,87
60x120 25,57
45x 120 21,27
30x120 15,06

painel pilar

dimensões 
(cm)

peso com 
Compensado (Kg)

75x270 64,32
75x120 38,01

 painel Circular

dimensões 
(cm)

peso com 
Compensado (Kg)

20 120
20 150
20 270
25 120
25 150
25 270

 Canto interno

altura 
(cm)

peso com 
Compensado (Kg)

270 66,41
120 31,88

 Canto articulado interno

altura 
(cm)

peso com 
Compensado (Kg)

120 20,00
150 21,90

 Canto articulado externo

altura 
(cm)

peso com 
Compensado (Kg)

120 15,36
150 19,52
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 Grampo pilar CF
 7,63 kg

 Grampo de alinhamento CF
 3,07 kg

 Gancho transporte
 8,20 kg

 Console de trabalho CF
 13,48 kg

 Grampo ajustável CF
 5,23 kg

 Grampo externo CF
 6,49 kg

 poste Guarda-Corpo
 3,47 kg

 Garra CF
 1,95 kg

 parafuso pilar CF
 1,36 kg

aprumador 300 com garra CF
12,81 kg

adaptador para estronca
1,00 kg

aprumador CF com garra
 20,20 kg

2.2.1 CoMponenteS (Continuação)
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 Canto Shaft CF
 163,43 kg

 parafuso Circular
 0,07 kg

 Grampo de Cunha
 0,84kg

2.2.2 paredeS
O painel básico, com as dimensões 270x75 cm, tem área de 2m², reduzindo a 
quantidade de elementos e ancoragens, e modula-se em diversas dimensões, 
de forma a se adaptar as mais diferentes geometrias.

a- aRRemates

São feitos com o Painel de 
Complemento. Com 5 e 10cm 
de largura e 1,20 e 1,50m de 
comprimento, são montados da 
mesma forma que os  
Painéis Parede, porém unidos com 
parafusos ¾” x 2”. 
 

É possível também fazer 
arremates de madeira com até 
15cm de largura, utilizando o 
Grampo Ajustável CF.
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C- Cantos

Usando o Grampo Externo CF, 
um dos painéis passa 10 cm da 
face do outro painel.

Nos dois lados podem ser inse-
ridos complementos de madeira 
de 4 a 6cm.

São montados utilizando o Canto Interno CF na parte interna 
e dois Painéis Paredes na parte externa unidos pelo Grampo 
Externo CF.

B- aCopLamento De aLtuRa

Nas emendas horizontais, o 
Grampo de Alinhamento CF deve 
ser colocado sobre o perfil.

Onde isto não é possível, os 
painéis podem ser unidos com o 
auxílio do Grampo Ajustável CF.

Complemento de até 40 cm de 
altura podem ser executados em 
madeira e presos nos painéis com 
o Grampo Ajustável CF.
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D- Canto aRtiCuLaDo

e- paReDes CiRCuLaRes

Com o uso dos Painéis Circulares 
CF é possível executar paredes 
circulares com raio mínimo 
de 10m. Os painéis de aço em 
formato "U" são flexíveis, e 
o ajuste da curvatura é feito 
manualmente com o Esticador.

2.2.3 ConSole de trabalHo CF

O console se encaixa na furação 
das costelas dos painéis.

O console de trabalho também 
pode ser usado em painéis 
deitados.

Neste caso, é necessário um Pino 
para a fixação no painel.

Cantos com ângulo diferente de 
90º são montados utilizando 
o Canto Articulado Interno e o 
Externo. Eles possuem duas 
partes articuladas por meio de 
uma barra trefilada redonda que 
permite o movimento das peças.
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2.2.4 pilareS

O Canto Shaft CF é utilizado na execução de pilares ocos com 
grandes dimensões, poços de elevador e torres de formato 
retangular ou quadrado. O componente é uma forma de canto 
interno para aplicação em conjunto com sistemas trepantes e 
andaimes de poço, e possibilita a movimentação vertical das 
fôrmas sem a necessidade de desforma completa.  
O movimento é feito através da contração do sistema, que 
permite o afastamento das formas da parede interna do pilar 
ou poço de elevador e içamento com grua ou guindaste.

quantidade de Grampo pilar CF e Grampo 
externo CF

M
ai

or
 la

rg
ur

a 
do

 p
ai

ne
l e

m
  

co
nt

at
o 

co
m

 o
 co

nc
re

to

altura da Concretagem
2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,2

75 5 5 5 4 4 4 3 3
70 5 5 5 4 4 3 3 3
65 5 5 4 4 4 3 3 2
60 5 4 4 4 3 3 3 2
55 4 4 4 3 3 3 3 2
50 4 4 3 3 3 3 3 2
45 4 3 3 3 3 3 3 2
40 3 3 3 3 3 3 3 2
35 3 3 3 3 3 3 3 2
30 3 3 3 3 3 3 3 2
25 3 3 3 3 3 3 3 2
20 3 3 3 3 3 3 3 2

B - FôRma De piLaR Com paineL piLaR e paRaFuso piLaR CF

a - FôRma De piLaR Com painéis e GRampos De piLaR CF

C- piLaRes oCos Com GRanDes Dimensões

painel dimensões possíveis do pilar
75 60 55 50
60 45 40 35
45 30 25 20
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Lacticínios Bela Vista LtdaConstrutora Cronacon Ltda

museu do trabalhador, sp Laticínios Bela Vista, Go

parede de concreto. parede de concreto circular.
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aplicação aplicação

cliente cliente
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Fortes engenharia LtdaBloco engenharia Ltda 

Fábrica de Cimentos elizabeth, pB CmpC Celulose Riograndense, Rs

parede de concreto. parede de concreto.
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Construtora marquise s/anBR empreendimentos Ltda

Golden shopping Calhau, ma terminal de múltiplas atividades - tmut, porto 
pecem, Ce

execução de pilares. execução da viga de paramento e calha.
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Sistema de formas para parede, pilares, 
geometrias especiais, como pontes e viadutos, 
e estruturas complexas, como túneis e vãos 
maiores. O equipamento é formado de Perfis U 
laminados, unidos entre si com espaçadores, e 
vigas SH 20 fixas com grampos.
É o sistema mais versátil do mercado, 
trazendo vantagens de produtividade em 
todas as suas aplicações.

2.3 multiform SH®

eSpeFiCiCaçõeS
Carga admissível: Entre 60 e 90kN/m².

índice de mão-de-obra: variável 
conforme o tipo de utilização.

 » pilar » parede
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 angulo exterior MF
 2,60 kg

 base tensor MF
 2,45 kg

 alça de grua MF3
 0,15 kg

 placa de viga MF
 1,60 kg

 tala de emenda SH20
 8,00 kg

 Grampo SH20 MF
 0,80 kg

tamanho
(cm)

peso (Kg)

mF-12 
(duplo u)

mF-12 s 
(u simples)

50 13,45 6,65
100 26,90 13,30
125 33,63 16,63
150 40,35 19,95
175 47,08 23,28
200 53,80 26,60
225 60,53 29,93

237,5 63,89 31,59
250 67,25 33,25

287,5 77,34 38,24
300 80,70 39,90
325 87,43 43,23
350 94,15 46,55

2.3.1 CoMponenteS

tamanho
(cm)

peso (Kg)
D48 D60 D76

91-155 8,70 - 15,20
156-240 - 13,80 20,00
206-290 - 15,60 22,70

 pino 16 MF
 0,20 kg

 Cunha MF
 0,75 kg

 tensor

perfil Multiform SH®
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Console de serviço MF
9,80 kg

Canto interno 60x60 MF 
14,35kg

Conector 90° para 
pilar MF
8,10 kg

estronca para 
barragem MF
291,00 kg

Grampo SH20 
extremidade MF
0,70 kg

tira articulada 100 MF
10,60 kg

tira de união 100 MF
10,40 kg

2.3.1 CoMponenteS (Continuação)
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Contern Construções e Comércio Ltda

Rodoanel trecho leste, sp

execução de túnel.
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2.4 tekko® SH

Sistema composto por painéis em chassis de 
aço forrados com compensado plastificado, 
que são acoplados com clips e alinhados com 
perfis ou tubos metálicos.

eSpeCiFiCaçõeS
estimativa de mão-de-obra: 
0,50hh/m²
Carga admissível: 40kN/m²
Compensado: 12mm

 »parede

 »circular

 »pilar
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2.4.1 CoMponenteS

 aprumador 300
 com adaptador
 12,20 kg

 Cantoneira interna 90
 tekko® SH
 13,30 kg

 adaptador para estronca
 1,00 kg

 Cantoneira externa 30
 tekko® SH
 1,47 kg

 adaptador aprumador
 300 tekko®
 1,24 kg

 aprumador
 11,41 kg

dimensões (cm) peso (Kg) dimensões de pilar possíveis

30 x 90 13,31 12, 17, 22 10,15, 20
60 x 90 21,00 27, 32, 37, 42, 47, 52 30, 35, 40, 45, 50
90 x 90 33,03 57, 62, 67, 72, 77, 82 55, 60, 65, 70, 75, 80 

dimensões (cm) peso (Kg)

30x120 14,14
30 x 90 11,99

45 x 150 21,62
60 x 150 28,60
60 x 120 23,70

60 x 90 22,28

75 x 150 32,75

90 x 120 32,79
90 x 90 27,07

 painel pilar  painel parede
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 Garra para ancoragem
 0,29 kg

 porca tS
 0.64 kg

 Clips tekko® SH
 0,44 kg

 parafuso l reforçado
 0,54 kg

 Cantoneira u
 3,00 kg

 Garra tubular tekko® SH
 0,72 kg

B - Com tuBos

2.4.2 alinHaMento da FôrMa

a - Com peRFis metáLiCos

O alinhamento pode ser feito 
com tubo 48, usando a Garra 
Tubular tekko®SH.

2.4.1 CoMponenteS (Continuação)
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Consórcio trail - pavotec

Centro de Convenções de anápolis, Go Ferrovia de integração oeste Leste – FioL (lote 4), Ba

execução de pilares e vigas. execução dos pilares e blocos de fundação.

Consórcio Centro de Convenções de 
anápolis
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aplicação aplicação

cliente cliente
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Goetze Lobato engenharia LtdaCosta Brava Construções e 
empreendimentos LtDa

Cattalini s/a ete 1 norte mandacaru, pR

Bases para tanques com parede circular em 
concreto.

parede circular em concreto.
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metro engenharia e Consultoria Ltdaparaíso empreendimentos Ltda

apart paraíso das águas, Ba Complexo Viário do imbuí, Ba

execução de piscina com parede circular em 
concreto.

execução dos blocos de fundação.
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Utilizada em conjunto com a fôrma Concreform 
SH®, a Mísula SH® é a solução mais econômica 
para obras com grande volume de concreto 
e sem possibilidade de ancoragem passante 
como barragens e hidroelétricas . 
Menor e mais leve que os modelos europeus, 
proporciona uma redução de até 70% da 
mão-de-obra necessária para a montagem e 
desmontagem das fôrmas. Sua rigidez e leveza 
permitem movimentação manual ou com 
auxílio de grua.

Cargas
Módulo típico: 2,70 de largura x 2,10 de altura

(etapas de 2,00 m de concretagem)

velocidade de concregem máxima:

3 Mísulas por módulo: 1,20 metros por hora.

2 Mísulas por módulo: 0,30 metros por hora.

Tração no cone: 60kN

2.5 míSula SH®
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2.5.3 MontaGeM

2.5.1 CoMponenteS

2.5.2 Fixação na parede

 » primeira etapa

 Console
 108,6 kg

 Montante
 42,3 kg

 pino
 0,49 kg

 regulador
 5,28 kg

 » mÓdulo típico  » detalHe da montagem do  
montante com o conSole

Ancoragem Perdida

Cone CF

Anel de Fixação 
Carga admissível 60 kN
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aplicação aplicação

cliente cliente

Catálogo SH 201544

mendes Júnior trading e engenharia s/aConstrutora sanches tripoloni Ltda

i02 - av. Dez de Dezembro, pR transposição do Rio são Francisco - meta 1n - 
Lote 8, Ba

execução das paredes do viaduto. execução das estações de bombeamento.
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2.6 – plataformaS de trabalHo

Utilizada em conjunto com 
as fôrmas Concreform SH®  
e Tekko® SH, permite a 
movimentação das fôrmas 
em módulos, gerando alta 
produtividade no manuseio 
e transporte dos painéis. 
Também proporciona uma 
Plataforma de Trabalho em 
altura segura no nível de 
execução da parede, devido a 
presença de guarda-corpo que 
pode ser incorporada ao AS 
150, e também acesso a parte 
inferior da parede.

 eSpeCiFiCaçõeS
Carga admissível na 
plataforma: 2kN/m²

Carga máxima do aprumador: 5kN, 
aplicada a 30º.

espaçamento máximo entre aS 
150: 150 cm.

Carga admissível da plataforma 
inferior: 1,5 kN/m²

2.6.1 CoMponenteS

2.6.2 MontaGeM

A Plataforma de Trabalho é 
apoiada no Anel, preso no Cone 
CF com parafuso 3/4" BSw de 
alta resistência

Detalhe da fixação do Anel 
no Cone CF

O painel pode ser fixado na 
Plataforma de Trabalho AS 150 
para movimentação do conjunto 
com grua.

 Console aS 150
 30,86 kg

 Fixador aS 150
 3,36 kg

 anel
 1,90 kg
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As formas são divididas em duas metades 
iguais, unidas por parafusos sextavados 5/8” 
x 1.1/2”, a cada 25 cm nas abas laterais.
 
Na união das fôrmas de tamanho diferentes, 
a fixação é feita pela aba de cima, onde 
existem 18 furos para serem utilizados com 
parafusos também 5/8” x 1.1/2”.
 
As fôrmas devem ser aprumadas com 
Aprumadores 300. Existem 4 posições para 
encaixe do Aprumador, todas dispostas à 90 
graus.

 eSpeCiFiCaçõeS
Material: Aço.

Carga de trabalho admissível: 120 kN/m2.

altura de concretagem máxima: 5m.

possui alça para içamento.

2.7 fôrma circular SH
Sistema de fôrmas para pilares circulares.

2.7.1 CoMponenteS

diâmetro(cm) 100 120 140
altura(cm) 25 50 100 200 25 50 100 200 25 50 100 200
peso(kg) 30,7 61,1 131,5 240 42,9 71,3 139,8 279,5 46,5 81,5 161,2 322,2

 Forma Circular
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Consórcio Construtor transolimpica Construtora sanches tripoloni

Viaduto acesso ao aeroporto Bauru, sp transolimpica, RJ

execução de pilares circulares. execução de pilares circulares.
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2.8 SH new jerSey

Sistema de fôrmas para barreiras de concreto 
conforme norma DNIT, fabricado em painéis 
de alumínio com a tecnologia Lumiform SH® 
(sistema aprovado em obras residenciais de 
paredes de concreto).

 eSpeCiFiCaçõeS
peso: 17 kg por metro linear

Montagem e movimentação: Manual.

personalização: Possibilidade de 
fabricar fôrmas especiais nas mais 
diversas geometrias de guard-rail.

2.8.1 CoMponenteS

 Fôrma lateral reta nj SH®
 14,38 kg

 Fôrma nj SH®
 17,60 kg

 Garra para ancoragem nj
 0,15 kg
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aplicação aplicação

cliente cliente
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Construtora andrade Gutierrez s/aConstrutora triunfo s.a.

BR 290, Rs ponte estaiada na transcarioca, RJ

execução das barreiras de segurança da via. execução das barreiras de segurança.
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2.9 ancoragem
Os cones são utilizados para fazer ancoragem em paredes e 
pilares onde não se quer deixar furos no concreto, e também na 
fixação de andaimes às paredes de concreto.

2.9.1 CoMponenteS
 Cone CF
 0,80 kg

 Chave para Cone CF
 0,80 kg

 Cone tekko® SH
 Carga admissível 27 kN
 Rosca da barra perdida: 5/8”
 Peso: 0,97 kg

2.9.3 deSForMa e retirada 
do Cone CF

2.9.4 SituaçõeS típiCaS para 
apliCaçõeS doS ConeS

 1    Cone com barra
 preso na parede

 2    Retirar barra   
 para cone

 3    Encaixar a chave 
e fixar com parafuso

 4     Soltar o Cone  
 com a chave

 5     Furo sem Cone

Para facilitar a 
desforma usar graxa 
no Cone, ou papel 
envolvendo o Cone, 
ou papel engraxado.

•	Esta	solução	é	indicada	na	execução	de	paredes	de	
reservatórios, onde não se pode deixar furos. As barras 
de 5/8”ou ¾”ficam “perdidas” no concreto.

 barra para Cone CF
  0,74 kg

 » barra perdida

2.9.2 MontaGeM do Cone CF
Material de consumo não fornecido pela SH: Barra de 
rosca ¾”w, feita em aço de alta resistência, com limite de 
ruptura no mínimo 615 Mpa.  Por exemplo: ASTM A325, 
ASTM A490, SAE 1045 ou ASTM 572 grau 60.

Barra para Cone CF

Barra para Cone CF

Cone CF

Barra com rosca 3/4 "w

Cone CF
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2.10 travamento

2.10.2 travaMento de pilar al CoM GraMpo

Com a utilização de Perfis Metálicos, Grampos 
e Barras de Ancoragem é possível fazer o 
travamento de fôrmas de madeira sem a 
utilização de pregos e sarrafos.

2.10.1 travaMento de pilar CoM perFiS e barraS
barra CF
•	Carga	admissível:	60kN

•	Rosca:	3/4”

Comprimento peso
75 1,26kg

100cm 1,68kg
130cm 2,18kg

Comprimento peso
75cm 2,00kg

100cm 2,67kg
150cm 4,00kg
200cm 5,34kg

Comprimento peso
150cm 2,52kg
200cm 3,36kg
300cm 5,04kg

barra de ancoragem
•	Carga	admissível:	30kN

•	Rosca:	5/8”

O Grampo de Pilar AL pode ser usado em pilares 
de 30 x 30 cm até 60 x 60 cm, com as dimensões 
laterais variando a cada 5 cm. Os grampos são 
unidos por cunha e parafusos, e o acesso é feito 
com console de serviço específico.

 Grampo pilar al
 5,38kg
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• Carga admissível: 30kN
• Rosca: 5/8”

• Carga admissível: 60kN
• Rosca: 3/4”

Porca TS
0,64Kg ø 5/8”

Peso em kg 1,26 1,68 2,18

Comprimento
em cm 75 100 130

Peso em kg 2,52 3,36 5,04

Comprimento
em cm 150 200 300

Porca CF
1,00Kg

ø 3/4”

Comprimento
em cm 75 100 150 200

Peso em kg 2,00 2,67 4,00 5,34

Adaptador Aprumador Pilar
0,56kg

Adaptador Aprumador 300 Pilar
0,8kg

Os Aprumador e Aprumador 300 podem ser utilizados com seus
respectivos adptadores para aprumar fôrmas de paredes e pilares
convencionais em madeira.

C1

C2

C3

C4

Classe de
consistência

0 - 20

20 - 80

80 - 140

> 140

Abatimento
segundo NBR

NM 67, em mm

2.8 >>TRAVAMENTO

2.9 >>DIAGRAMA DE PRESSÕES DO CONCRETO

2.8.3 TRAVAMENTO DE PILAR

2.8.2 BARRA CF

2.8.1 BARRA DE ANCORAGEM

Com a utilização de Perfis Metálicos e Barras de ancoragem é possível fazer o 
travamento de fôrmas de madeira sem a utilização de pregos e sarrafos.

2.11 diagrama de preSSÕeS 
 do concreto

2.10.3 apruMando o pilar

 adaptador aprumador pilar
 0,56kg

 adaptador aprumador 300 pilar
 0,8kg

Os aprumador e Aprumador 300 podem ser utilizados com 
seus respectivos adaptadores para aprumar fôrmas de paredes 
e pilares convencionais em madeira.

Classe de 
consistência

abatimento  
segundo nbr 
nM 67,(mm)

C1 0 - 20
C2 20 - 80
C3 80-140
C4 >140
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Bemq mall participações LtdaHelbor empreendimento s.a 

passarela park prime, ms shopping Boulevard Vitória da Conquista, Ba

travamento de pilar com perfis metálicos. travamento de pilar com Grampo pilar aL.



•	 TOPEC® SH

•	 UNIDECk SH®

•	 CUBETAS DE POLIPROPILENO

•	 MESA DESLIzANTE

•	 CIMBRAMENTOS

•	 TRELIFORMA® SH

Soluções para lajes

3
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3.1 topec® SH

topeC® preMiuM
A versão Premium da forma 
para lajes Topec® SH se 
destaca pela substituição do 
compensado pela placa de 
polipropileno com fibra de 
vidro. Essas placas permitem 
uma série de vantagens 
como: melhor acabamento 
do concreto, maior 
durabilidade (dura 20 vezes 
mais que o compensado), 
uso de menos desmoldande 
(já que a placa não absorve 
água), e limpeza mais rápida. 
Diferentemente de alguns 
modelos existentes no Brasil, 
de resina fenólica, esta placa 
recebe pregos sem rachar e 
pode ser reparada com solda.

Sistema para lajes pronto para o uso. Possui o menor número 
de componentes: somente painéis e escoras.  
Dispensa mão-de-obra especializada e revestimento de teto.

 eSpeCiFiCaçõeS
Material: Painéis de chassi de alumínio, forrados com compensado 
plastificado.

reescoramento: DropHead - um cabeçal preso à escora que torna possível 
a desforma da laje sem que, em nenhum momento, a escora perca o 
contato com o concreto. Permite a retirada segura dos painéis em cerca de 
três dias. 

acabamento: Permite a montagem de lajes, sem a necessidade de cortes, 
pregos e emendas, e ainda dispensa revestimento de teto.

aplicação: Ideal para lajes planas e protendidas,também pode ser usado em 
pés-direitos altos. Também pode ser combinado com cubas de polipropileno 
para a execução de lajes nervuradas. Acoplados sobre as torres de carga LTT, 
o Topec® SH também pode ser usado em pés-direitos altos.

Montagem: O sistema é formado por duas peças básicas (painel e escora) 
montadas sem necessidade de ferramenta especial. Dispensa mão-de-obra 
especializada. 

índice de mão-de-obra: 0,3hh/m².
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 bastão topec® SH
 5,70 kg
 de 2,00 até 3,50 m

 adaptador ltt/topec® SH
 1,00 kg

 drophead
 3,31 kg 
 vermelho

 adaptador para Suporte  
 de Canto
 0,53 kg

cm 200 100 75
Kg 4,94 2,47 1,57

cm 200 100 75
Kg 7,80 3,90 2,93

dimensões 
(cm)

topec® SH  
(Kg)

 topec® SH premium 
(Kg)

laje máx 
(cm)

200 x 100 22,91 31,42 22
200 x 75 19,15 25,45 30

100 x 100 13,51 17,69 30
75 x 100 11,51 14,64 30
75 x 75 10,14 12,45 30

3.1.1 CoMponenteS

 Suporte de painel
 2,40 kg
 amarelo

 painel

 perfil t  perfil topec® SH
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 Suporte de reescoramento
 0,84 kg

 braçadeira para escora
 2,39 kg

200 x 100

200 x 075

100 x 100

075 x 100

075 x 075

Dimensões
em cm

22,91

19,15

13,51

11,51

10,14

Peso com Peso com

31,42

25,45

17,69

14,64

12,45

22

30

30

30

30

Laje máx.
em cm

Perfil T

200cm

7,80Kg

100cm

3,90Kg

75cm

2,93Kg

Perfil Topec® SH

200cm

4,94Kg

100cm

2,47Kg

75cm

1,57Kg

Suporte de Painel

2,40kg

amarelo

Suporte de
Reescoramento

0,84kg

Drophead

3,31kg

vermelho

Braçadeira para Escora

2,39kg

Adaptador LTT/Topec® SH
1,00kg

Adaptador para Suporte
de Canto

0,53kg

Bastão Topec® SH
5,70kg

de 2,00
até 3,50m

1• Encaixar Painel 3• Colocar Escora2• Levantar Painel

Suporte de Guarda Corpo
Topec® SH
2,01kg

4.1 >>LAJES PLANAS, PROTENDIDAS E TENSIONADAS

4.1.4 SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

4.1.1.1 COMPONENTES

4.1.1 TOPEC® SH
Composta por painéis de alumínio forrados com compensado plastificado, a fôrma Topec® SH permite a montagem de lajes, 
sem a necessidade de cortes, pregos e emendas. O sistema formado por duas peças básicas – painel e escora, montados sem 
necessidade de ferramenta especial – dispensa mão-de-obra especializada e revestimento de teto.

• Estimativa de Mão-de-Obra: 0,30hh/m2

• Compensado: 10mm

200 x 100

200 x 075

100 x 100

075 x 100

075 x 075

Dimensões
em cm

22,91

19,15

13,51

11,51

10,14

Peso com Peso com

31,42

25,45

17,69

14,64

12,45

22

30

30

30

30

Laje máx.
em cm

Perfil T

200cm

7,80Kg

100cm

3,90Kg

75cm

2,93Kg

Perfil Topec® SH

200cm

4,94Kg

100cm

2,47Kg

75cm

1,57Kg

Suporte de Painel

2,40kg

amarelo

Suporte de
Reescoramento

0,84kg

Drophead

3,31kg

vermelho

Braçadeira para Escora

2,39kg

Adaptador LTT/Topec® SH
1,00kg

Adaptador para Suporte
de Canto

0,53kg

Bastão Topec® SH
5,70kg

de 2,00
até 3,50m

1• Encaixar Painel 3• Colocar Escora2• Levantar Painel

Suporte de Guarda Corpo
Topec® SH
2,01kg

4.1 >>LAJES PLANAS, PROTENDIDAS E TENSIONADAS

4.1.4 SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

4.1.1.1 COMPONENTES

4.1.1 TOPEC® SH
Composta por painéis de alumínio forrados com compensado plastificado, a fôrma Topec® SH permite a montagem de lajes, 
sem a necessidade de cortes, pregos e emendas. O sistema formado por duas peças básicas – painel e escora, montados sem 
necessidade de ferramenta especial – dispensa mão-de-obra especializada e revestimento de teto.

• Estimativa de Mão-de-Obra: 0,30hh/m2

• Compensado: 10mm

200 x 100

200 x 075

100 x 100

075 x 100

075 x 075

Dimensões
em cm

22,91

19,15

13,51

11,51

10,14

Peso com Peso com

31,42

25,45

17,69

14,64

12,45

22

30

30

30

30

Laje máx.
em cm

Perfil T

200cm

7,80Kg

100cm

3,90Kg

75cm

2,93Kg

Perfil Topec® SH

200cm

4,94Kg

100cm

2,47Kg

75cm

1,57Kg

Suporte de Painel

2,40kg

amarelo

Suporte de
Reescoramento

0,84kg

Drophead

3,31kg

vermelho

Braçadeira para Escora

2,39kg

Adaptador LTT/Topec® SH
1,00kg

Adaptador para Suporte
de Canto

0,53kg

Bastão Topec® SH
5,70kg

de 2,00
até 3,50m

1• Encaixar Painel 3• Colocar Escora2• Levantar Painel

Suporte de Guarda Corpo
Topec® SH
2,01kg

4.1 >>LAJES PLANAS, PROTENDIDAS E TENSIONADAS

4.1.4 SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

4.1.1.1 COMPONENTES

4.1.1 TOPEC® SH
Composta por painéis de alumínio forrados com compensado plastificado, a fôrma Topec® SH permite a montagem de lajes, 
sem a necessidade de cortes, pregos e emendas. O sistema formado por duas peças básicas – painel e escora, montados sem 
necessidade de ferramenta especial – dispensa mão-de-obra especializada e revestimento de teto.

• Estimativa de Mão-de-Obra: 0,30hh/m2

• Compensado: 10mm

 Guarda Corpo topec® SH
 2,01 kg

3.1.3 reeSCoraMento CoM dropHead e perFil t

3.1.2 SequênCia de MontaGeM

1 3 42

 1  encaixar o painel  2  levantar o painel  3  Colocar as escoras

O Drophead permite a 
desforma da laje, sem a 
necessidade de retirar as 
escoras do reescoramento.
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3.1.4 arreMateS

a- Com peRFiL topeC® sH

Com Perfis Topec® SH podem 
ser feitos painéis sob medida, 
usando compensado a 10mm 
e sarafos para estruturas.

B - Com CHapa De aço

Em casos onde não está sendo exigido 
concreto aparente, o arremate para a fôrma 
Topec® SH pode ser realizado com chapas de 
aço em substituição ao compensado.

Material Chapa #14 (2 mm), aço, S/E COR-420
dimensão 120 cm x 30 cm
Furação p/ prego Ø5,0 mm, cada 20 cm

espessura da laje em cm 10 16 22 30
vão máximo do arremate em cm para limitar flecha em l/300 24 20 18 16
vão máximo do arremate em cm, permitindo flecha maior 40 35 30 25

uSo da ForMa topeC® SH eM lajeS CoM pé-direito alto.

Em lajes em que o pé-direito não permite o uso de 
escoras, utiliza-se a fôrma Topec® SH em conjunto 
com as torres de carga Modex® SH ou LTT.

Para montar a fôrma 
Topec® SH sobre as torres 
Modex® SH ou LTT, utiliza-
se os acessórios Forcado 
Regulável e Adaptador LTT/ 
Topec® SH
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aplicação aplicação

cliente cliente
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ilha pura, RJ. Lages Garden shopping, Lages sC

execução de laje plana. execução de laje plana.

odebrecht Realizações imobiliárias s/a Construtora peruzzo Ltda



obra obra

aplicação aplicação

cliente cliente

Catálogo SH 201560

ed. Comercial Via Raja, mG Riserva Residencial, Vitória, es

execução de laje plana. execução de laje protendida.

pHV enGenHaRia LtDa san Juan empReenDimentos 
imoBiLiaRios LtDa  
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aplicação aplicação

cliente cliente
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Residencial Vista alegre, sC. edificio isla Jardin, Fortaleza, Ce

execução de laje plana com topec® sH premium.  execução de laje plana com topec® sH premium.

a.p. Real estate investiments Brasil 
Construtora Ltda

Construtora marquise s/a



Composto por perfis metálicos que se 
encaixam entre si, o sistema Unideck SH® 
permite a utilização de qualquer tipo de cubeta. 
Seu sistema de dropehead proporciona a 
desforma rápida da laje, sem a necessidade de 
retirar as escoras do reescoramento.

3.2 unideck SH®

eSpeCiFiCaçõeS
Momento admissível do barrote: 2,06 kNm

Momento admissível da Cartola: 3,26kNm
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3.2.1 CoMponenteS

3.2.2 MontaGeM

Comprimento (cm) peso (Kg) Cor

100 7,27 amarelo
150 10,9 vermelho
200 14,48 amarelo
300 22,41 vermelho

Comprimento (cm) peso(Kg) Cor

100 5,63 amarelo
150 8,55 vermelho
200 11,31 amarelo

 Suporte fixo
 1,82 kg

 » detalHe da montagem  
cartola - barrote

 » detalHe da montagem  
cartola - cartola

 » detalHe da trava 
do perfil

drophead
 2,77 kg

 adaptador GC  
 1,07 kg

 trava perfil
 1,96 kg

 Cartola unideck SH®  barrote unideck SH®
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4 abas
AxB(cm) H(cm) Peso(kg)

60x60 15 3,1

61x61 18 3,2

65x65 21 3,25

80x80 25 6,5

80x80 30 7,3

2 abas
AxB(cm) H(cm) Peso(kg)

60x55 15 2,89

61x55 18 3,145

65x60 21 3,45

80x72,5 25 6,2

80x72,5 30 7,6

Meia cuba
AxB(cm) H(cm) Peso(kg)

60x30 15 1,15

61x30,5 18 1,51

65x32,5 21 1,45

80x40 25 3,2

80x40 30 3,45

Em parceria com a astra, a SH oferece a seus clientes fôrmas 
plásticas de polipropileno para execução de lajes nervuradas.

B

A

H

B

A

H

B

A

H

3.3 cubetaS de polipropileno

eSpeCiFiCaçõeS
Material: Confeccionada em polipropileno (PP) pelo 
processo de injeção, com aditivos que aumentam 
a proteção contra raios Uv (ultravioletas).E 
coloração branca que diminui a absorção de calor, 
reduzindo a variação dimensional por dilatação;
praticidade no transporte: caminhão com 
capacidade de 37m² carrega 640 fôrmas (modelo 
2F6118/4A);
estoque facilitado: 500 fôrmas empilhadas com 
altura de 15 unidades ocupam área de 13m².
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3.3.1 uSo de CubetaS de polipropileno CoM a FôrMa  
 para lajeS topeC® SH.

Cuba

Sarrafo

Suporte de
Reescoramento

 » detalHe da montagem 
painel topec



obra obra

aplicação aplicação

cliente cliente

Catálogo SH 201566

ed. Comercial Blue Chip, sC intercity suape Hotel, pe

execução de lajes nervuradas com unideck sH®. execução de lajes nervuradas com unideck sH®.

Bauco empreendimentos Ltda amarno engenharia Ltda
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aplicação aplicação

cliente cliente
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Hospital abelardo santos, pa shopping Varzea Grande, mt

execução de lajes nervuradas com unideck sH®. uso do topec® sH em pé direito alto.

Construbase engenharia Ltda saga malls 
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 eSpeCiFiCação
aplicação: Lajes com tamanhos regulares e muitas 
repetições, como, por exemplo, shopping centers.

Material: Duas vigas de aço estrutural, ligadas entre 
sim com treliças transversais, forradas com barrote de 
madeira e compensado plastificado.

vantagens: 

•	Redução	de	mão-de-obra;

•	Maior	velocidade	na	execução	da	obra;

•	Nenhum	ou	pouco	escoramento,	e,	em	
consequência,redução ou eliminação de reescoramento.

Equipamento ideal para a execução de 
grandes lajes, principalmente protendida, 
em curtos prazos de tempo.  A mesa 
deslizante é uma fôrma de laje que se apoia 
nos pilares já concretados. Desta forma, o 
escoramento convencional é mínimo. Em 
alguns casos, nem é necessário qualquer 
escoramento adicional.  As mesas podem ser 
movimentadas horizontalmente, puxadas 
em cima de rolamentos, ou verticalmente 
com auxílio de grua. Não precisam ser 
desmontadas para a movimentação.

3.4 meSa deSlizante SH®
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pré-montagem: As mesas 
são montadas no chão, com 
toda facilidade de acesso e 
sem risco de queda. Quando 
prontas, uma grua posiciona 
as mesas nos consoles 
montados nos pilares.

Movimentação: Após a concretagem, 
quando o concreto está com resistência 
suficiente e a protensão executada, as 
mesas são afastadas da laje abaixando os 
consoles reguláveis nos pilares. Os apoios 
fixos dos consoles recebem rolamentos de 
baixo atrito e a mesa pode ser puxada para 
a próxima concretagem. Basta subir a mesa 
novamente para o nível da concretagem e 
terminar o arremate entre as mesas.

3.4.1 MontaGeM



obra obra

aplicação aplicação

cliente cliente

Catálogo SH 201570

shopping Vila Velha, es shopping Boulevard Vitória da Conquista, Ba

execução de laje protendida. execução de laje protendida.

affinity Realty shopping Centres s.a Bemq mall participações Ltda 
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Comprimento (cm)
al15 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600

al22 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 600

apliCação: Execução de lajes em 
obras residenciais. Por ser muito leve, 
aumenta a produtividade da obra na 
montagem e movimentação.

Material: Perfil de Alumínio.

peSo: Apenas 4,5kg por metro linear.

tipo úniCo: Com 15cm de altura, 
pode ser utilizada como primária e 
secundária, o que facilita o controle do 
uso e estoque na obra.

eColoGiCaMente Correta: Feita 
em alumínio, material 100% reciclável.

3.5.2 - perFil de aluMínio

3.5 cimbramentoS
Solução indicada para lajes que possuam muitos recortes e 
arremates. Os cimbramentos podem ser montados sobre 
escoras e torres de carga Modex® SH e LTT.

3.5.1 - perFil C MetáliCo

Com variadas alturas e resistências, é indicado 
para cimbramento primário e secundário.
Sendo os perfis C-05 e C-7,5 indicados como 
secundário, e o C-12, C-18 como primário.

Comprimento em cm Cor
75 s/cor
100 - 200 - 300 - 400 Amarelo
150 - 250 - 350 - 450 vermelho
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apliCação: Execução de lajes que 
possuam muitos recortes e arremates.

peSo: 5kg/metro linear, até 50% mais 
leve que os modelos de viga em aço.

tipo úniCo: Pode ser utilizada como 
primária e secundária, o que facilita o 
controle do uso e estoque na obra.

ForCado: A geometria da SH20 
permite o apoio da aba superior no 
forcado, permitindo o transpasse. 
Assim, é possível montar uma única 
viga sem utilizar cunhas de madeira.

eColoGiCaMente Correta:  
Feita com madeira de reflorestamento.

Comprimento (cm)
125 - 150 - 200 - 245 - 270 - 330 - 390 - 450

3.5.3 - viGa de Madeira SH20

Componentes

125 – 150 – 245 – 270 – 330

390 – 450 – 540 – 590

Comprimento em cm

AL15 - 150 - 200 -250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600

AL22 - 150 - 200 -250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 600

Comprimento em cm

Com variadas alturas e resistências, é indicado para cimbramento primário e secundário.
Sendo os perfis C-05 e C-7,5 indicados como secundário, e o C-12, C-18 como primário.

A - Perfil C Metálico

Feita em alumínio, aumenta a produtividade na montagem e movimentação. Pode ser utilizada
como viga primária e secundária, facilitando o controle do uso e do estoque na obra.

B - Perfil de Alumínio

C - Viga de madeira SH20

D - Propriedades Mecânicas

75

100 - 200 - 300 - 400

150 - 250 - 350 - 450

s/cor

Amarelo

Vermelho

Comprimento em cm Cor

Altura em cm 5 7,5 12 18 15 22,5

Largura em cm 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Peso por metro linear em kg 6,20 6,50 10,20 13,30 4,50 8,03

Momento Admissível M em kNm 1,33 2,06 5,56 9,43 5,50 22,4

Momento de Inércia J em cm4 15,84 55,33 252,28 606,19 328,57 2.317,00

Módulo de Elasticidade E em MPa 210.000 210.000 210.000 210.000 70.000 70.000

Perfis C-05 C-7,5 C-12 C-18 AL15 AL22

20

8,0

5,00

5,00

4.673,00

700.000

SH20

Forcado Simples SH20 

Garfo de Montagem
SH20 

Forcado SH20 
3,25kg

1,23kg
3,15kg

4.4 >>SOLUÇÕES MISTAS
4.4.1 CIMBRAMENTOS
Solução indicada para lajes que possuam muitos recortes e arremates. Os cimbramentos 
podem ser montados sobre escoras e torres de carga Modex® SH e LTT.

Feita com madeira de reflorestamento, é 50% mais leve que os modelos metálicos. Pode ser 
utilizada como viga primária e secundária, facilitando o controle do uso e do estoque na obra.

AL15 AL22

perfis C-05 C-7,5 C-12 C-18 al15 al22 SH20
Altura (cm) 5 7,5 12 18 15 22,5 20
Largura (cm) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 8,0
Peso por metro linear (kg) 6,20 6,50 10,20 13,30 4,50 8,03 5,00
Momento Admissível M (kNm) 1,33 2,06 5,56 9,43 5,50 22,4 5,00
Momento de Inércia J (cm4) 15,84 55,33 252,28 606,19 328,57 2.317,00 4.673,00
Módulo de Elasticidade E (MPa) 210.000 210.000 210.000 210.000 70.000 70.000 700.000

3.5.4 - propriedadeS MeCâniCaS

 Forcado SH 20
 3.25 kg

 Forcado Simples SH 20
 1,23 kg

 Garfo de Montagem SH 20
 3,15 kg
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aplicação aplicação

cliente cliente
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shopping novo Center minas, mG ampliação Fabrica da malwee, sC.

Cimbramento de lajes com perfil aL e 
perfil metálico.

Cimbramento de lajes com sH20.

epo engenharia planejamento e obras Ltda sulbrasil engenharia
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3.6 treliforma® SH
Treliças telescopáveis, que apoiadas nas vigas 
dispensam escoramento. vencem vãos de 
1,30m até 5,55m.

peso 
(Kg)

abertura 
mínima 

(m)

abertura 
máxima 

(m)

Momento 
admissível 

do apoio (kn)

Carga admissível 
do apoio 

(kn)

Cor de 
identificação

travessa Servicon-Hünneback® 14,08 1,30 2,00 1,75 6,40 laranja
boy Servicon-Hünneback® 23,70 1,90 3,00 5,00 8,00 azul
Super Servicon-Hünneback® 27,00 2,50 3,50 5,00 8,00 amarelo
junior Servicon-Hünneback® 63,50 3,45 5,55 10,40 10,00 vermelho

3.6.1 CoMponenteS

As treliças podem ser apoiadas em 
forcados especiais, fixados em vigas 
metálicas, eliminando escoramento 
apoiado o chão.

 Forcado especial
 2,11 kg

 tarugo Forcado especial
 2,13 kg

alturas do apoio da treliça
Com tubo de 25 cm

Máxima (cm) Mínima (cm)
30 40



obra obra

aplicação aplicação

cliente cliente
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sesi Barra mansa, RJ Complexo Comercial parque avenida Raja Gabaglia, 
Ba

escoramento de lajes. escoramento de lajes.

Construtora Jm terra Ltda odebrecht Realizações imobiliárias s/a



•	 FACHADEIRO® SH

•	 FACHADEIRO® 105 SH

•	 TUBO EQUIPADO SH

•	 ESCADAS

•	 MODEx® SH

Soluções 
para acesso

4
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Ideal para serviços de fachada. 
Atende às exigências da legislação 
de Segurança do Trabalho.

Guarda-Corpo 

Quadro Escada

Diagonal

4.1 facHadeiro® SH

eSpeCiFiCaçõeS
Montagem: Possui guarda-corpo em toda extensão 
e escada de acesso para os diversos níveis de 
plataformas, posicionadas a cada 2 metros, e 
dimensionadas para uma carga 
de 200kg/m².

passagem: Os quadros são enrijecidos por consoles 
somente na parte superior, permitindo a livre passagem 
dos operários pelas plataformas.

aplicação: Construção e restauração de fachadas e 
monumentos.
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Alçapão FS105

Rodapé FS105

Base regulável tubular

Guarda-corpo Fachadeiro

Multipiso

Fechamento lateral

eSpeCiFiCaçõeS:
Montagem: Possui guarda-corpo em toda extensão 
e escada de acesso para os diversos níveis de 
plataformas, posicionadas a cada 2 metros, e 
dimensionadas para uma carga  
de 200kg/m².

passagem: Os quadros são enrijecidos por consoles 
somente na parte superior, permitindo a livre passagem 
dos operários pelas plataformas.

aplicação: Construção e restauração de fachadas  e 
monumentos.

Ideal para serviços de fachada, o Fachadeiro® 
105 SH atende às novas exigências da Norma 
NR18, de janeiro de 2011. Possui piso metálico, 
alçapão com escada e travamentos contra 
desencaixe acidental.

4.2 facHadeiro® 105 SH
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obra

aplicação

cliente

estátua de n.sra. de Fátima, Crato, Ce

andaime de acesso para 
construção do monumento.

JmD Construções Ltda 

 anCoraGeM na parede

O andaime deve ser preso na fachada a cada 
25m², com uma das seguintes soluções.

Ancoragem com 
Tubos e Braçadeiras

Ancoragem com 
Madeira

Cabo de Aço

Cabo de Aço

Braçadeira

Madeira

Tubo

a-

B-
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aplicação aplicação

cliente cliente

Catálogo SH 201580

Câmara municipal são Bernardo do Campo, spHospital nossa senhora do Rocio, pR.

andaime de acesso à fachada.andaime de acesso à fachada.

Construtora Cronacron Ltdaengerama engenharia e empreendimentos 
Ltda
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braçadeira Fixa f braçadeira de perfilbraçadeira Móvel F
1,17 kg 1,22 kg 1,20 kg

luva SHbase regulávelbase Fachadeiro
1,5 kg 1,08 kg carga admissível: 45kN

3,30 kg

rodapébraçadeira Móvel
1,24 kg 1,28 kg 2,88 kg/m linear
braçadeira Fixa

4.3.1 CoMponenteS

dados técnicos aço alumínio
 
tubo
Comprimento: 
25 até 600 cm

Diâmetro externo 48,3 mm 48,3 mm
Espessura da parede 3,0 mm 3,7 mm
Área da seção 4,27 cm² 5,18 cm²
Peso por metro linear 3,50 kg 1,40 kg
Momento de inércia 11 cm4 13 cm4

Momento de flexão admissível 0,635 kNm 0,67 kNm
Módulo de Elasticidade 210.000 MPa 70.000 MPa

braçadeira
Carga admissível da braçadeira fixa 
(Escorregamento - C/ aperto de 80 Nm

8 kN

Carga  admissível da braçadeira móvel (Cisalhamento) 6kN
Carga admissível da braçadeira de perfil (Tração) 8kN

4.3 tubo equipado SH
Pode ser utilizado tanto na montagem de andaimes de acesso 
como no escoramento especial em balanço.
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4.3.2 piSoS

pranchão
madeira
30x3,8cm
10,20kg/m linear
2,5kN/m²
200cm

piso leve
aço galvanizado
26x4cm
5,50kg/m linear
2,0kN/m²
200cm

piso Metálico
aço galvanizado
28x5cm
8,3kg/m linear
2,5kN/m²
250cm

Multipiso SH 33
aço galvanizado
33 x 5cm
8kg/m linear
2,5kN/m²
100-250 cm

Multipiso SH 50
aço galvanizado
50 x 5cm
8kg/m linear
2,5kN/m²
100-250 cm

Material
dimensões

peso
Carga admissível
vão entre apoios
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aplicação aplicação

cliente cliente
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aeroporto afonso pena, pR. metrô Linha 4 sul, RJ.

passarela para pedestres. andaime de acesso à encosta.

Consórcio sial – Jotaele - pJJ Construtora norberto odebrecht s/a
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4.4 eScadaS

Travessa Modex® 200

Chapa de Fechamento

CG Externo 
Escada Modular

Travessa Modex® 200 
reforçada

Poste Modex® SH

CG Interno  
Escada Modular

Escada Modular  
Modex® D

4.4.1 esCaDa moDuLaR moDex® sH
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 terminal de Guarda-Corpo
 4,68 kg

 degrau tubular GC
 5,40 kg

 degrau tubular
 2,65 kg

 Guarda-Corpo para 
 escada tubular
 2,10 kg

 escada tubular 200
 18,00 kg

4.4.3 esCaDa tuBuLaR 200 e GuaRDa-CoRpo 
paRa esCaDa tuBuLaR

4.4.2 DeGRau e GuaRDa-CoRpo
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aplicação aplicação

cliente cliente

Catálogo SH 201586

Ginásio poliesportivo – mangueirão, pa. Reforma do Cristo Redentor, RJ

escada modular para acesso à obra. escada modular para acesso 
à base do monumento.

quadra engenharia Ltda Cone Construções e engenharia Ltda
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Composto por torres com travessas e 
diagonais unidas por rosetas e modulação a 
cada 50cm, o Modex® SH pode ser montado 
em qualquer dimensão e duas travessas 
fixadas em qualquer direção. 

4.5 modex® SH

 eSpeCiFiCaçõeS
aplicação: Andaimes de fachada, arquibancadas e 
escoramentos.

Capacidade de carga: 3,5 a 4,0 toneladas por poste, 
conforme modulação de travessas diagonais.

Montagem: Sua versatilidade permite a montagem da 
torre em formas circulares e poligonais, e sua utilização 
em qualquer modulação facilita a distribuição de carga.
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 »tubo 48,3 x 3,0

Medida em (cm) pesos em (Kg) Cor

100x100 4,53 s/cor
100x150 5,28 laranja
150x150 6,20 azul
200x150 6,96 amarelo
250x150 7,90 vermelho
250x200 8,74 s/cor

4.5.1 CoMponenteS

altura (cm)
+8cm de luva

peso (Kg) Cor

25 1,90 s/cor
100 5,32 amar.
150 7,48 verm.
200 10,64 amar.
250 13,30 verm.
300 15,96 amar.

 »tubo 48,3 x 3,0

A carga admissível do poste depende da 
distância entre as travessas

distância entre as travessas (cm) 100 150 200
Carga admissível (kn) 45,5 40,0 27,0

Comprimento (cm) peso (Kg) Cor

50 2,36 s/cor
100 4,30 amar.
150 6,45 verm.
200 8,10 amar.
250 9,40 verm.

 travessa Modex® SH

 poste Modex® SH  diagonal vertical Modex® SH
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aplicação aplicação

cliente cliente
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CmpC Celulose Riograndense, Rs Rodoanel (trecho norte), sp

andaime de acesso ao forno de cal. andaime de acesso ao pilar.

a Yoshii engenharia e Construções Ltda Construcap CCps engenharia e Comércio 
s/a



•	 ESCORAS

•	 TORRE DE CARGA LTT

•	 LTT ExTRA

•	 LUMISySTEM SH

•	 TRELIÇA SH 100

•	 TRELIÇA SH 200

•	 TRELIÇA SH 300

•	 MODEx ESCORAMENTO

•	 TRELIFORMA SH®

•	 PERFIL w

•	 BALANÇO SUCESSIvO

•	 FôRMA DESLIzANTE

Soluções para
escoramentos

5
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5.1 eScoraS

Robustas, só variam na 
altura. Podem ser utilizadas 
em todos os tipos de obra, 
sendo indicadas para as mais 
pesadas, como: shoppings, 
grandes indústrias e edifícios 
comerciais.

escora extra Hünnebeck®
escora standard 
Hünnebeck®
escora plus sH

escora Light sH

 » detalHe eScora

Mais leve e com diâmetro 
de tubo menor, é indicada 
para obras residenciais e de 
pequeno porte.

escora super® sH
Com altura variando entre 
2,30 e 4m e pesando apenas 
21,8kg, é capaz de suportar 
cargas mais pesadas do 
que os modelos de escoras 
comuns.  Sua capacidade varia 
de 20 a 35kN, com 4m e 2,3m 
de altura, respectivamente. 
Ideal para obras industriais 
e de infraestrutura com 
pé direito de até 4m, que 
necessitem escorar grandes 
cargas.

escora Lume sH
Indicada para obras com 
cargas altas em alturas entre 
4 e 6m e reescoramento em 
pé direito duplo. Com apenas 
22,90kg suporta até 70kN.
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100 100 100120
152

120100 100 100120
152

120100 100 100120
152

120100 100 100120
152

120100 100 100120
152

120
100 100 100120

152
120

escora
 light SH

escora
Standard

Hünnebeck®

escora
plus SH

escora
extra

 Hünnebeck®

escora
Super

escora
lume SH

peso (Kg):
Minimo (m):
Maximo (m):

8,84kg
2,00m
3,20m

16,40kg
1,80m
2,80m

17,30kg
1,80m
3,20m

20,50kg
2,40m
4,15m

21,01kg
2,30m
4,00m

22,90kg
3,20m
6,00m

abertura (m) Carga Máxima axial em kn (10kn = 1 tf)
1,80 - 25,0 - - - -
1,90 - 25,0 - - - -
2,00 18,0 25,0 25,0 - - -
2,10 18,0 25,0 25,0 - - -
2,20 17,0 25,0 25,0 - - -
2,30 16,0 25,0 25,0 - 35,0 -
2,40 15,0 24,0 24,0 25,0 35,0 -
2,50 14,0 22,5 22,5 25,0 35,0 -
2,60 13,0 21,0 21,0 25,0 35,0 -
2,70 12,0 19,5 19,5 25,0 32,9 -
2,80 11,0 18,0 18,0 24,0 30,6 -
2,90 10,0 - 16,5 23,0 28,5 -
3,00 9,0 - 15,0 21,5 26,6 -
3,10  8,0 - 13,5 20,0 25,0 -
3,20 7,0 - 12,0 18,5 23,4 70,5
3,30 - - - 17,0 22,0 70,5
3,40 - - - 15,5 20,7 70,5
3,50 - - - 14,0 20,0 68,0
3,60 - - - 12,5 20,0 66,0
3,70 - - - 11,0 20,0 64,0
3,80 - - - 10,0 20,0 62,0
3,90 - - - 9,0 20,0 60,0
4,00 - - - 8,0 20,0 58,0
4,10 - - - 7,0 - 56,0
4,15 - - - 6,0 - 55,0
4,20 - - - - - 54,0
4,30 - - - - - 52,0
4,40 - - - - - 48,5
4,50 - - - - - 45,5
4,60 - - - - - 43,0
4,70 - - - - - 40,5
4,80 - - - - - 38,0
4,90 - - - - - 36,0
5,00 - - - - - 34,0
5,10 - - - - - 32,0

co
m

 p
ro

lo
ng

ad
or5,20 - - - - - 31,0

5,30 - - - - - 29,0
5,40 - - - - - 27,5
5,50 - - - - - 26,0
5,60 - - - - - 25,0
5,70 - - - - - 23,0
5,80 - - - - - 22,0
5,90 - - - - - 21,0
6,00 - - - - - 20,0

5.1.1 tabela eSCoraS
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5.1.2 CoMponenteS

Forcado de escora

Frame 150

prolongador de escoras

tripé

Grampo de
Contraventamento

triângulo

1,72 kg

10,55 kg

 » detalHe da montagem 
do frame

4,28 kg

8,33 kg

5,95 kg
1,10 kg

9,47 kg4,11 kg

Frame 200

prolongador lume

O uso do Prolongador de 
Escoras permite:
•	O	uso	da	Escora		Standard	
Hünnebeck® em substituição 
`a Escora Extra Hünnebeck®, 
alcançando as mesmas 
alturas e cargas admissíveis;
•	O	uso	em	conjunto	com	a	
Escora Extra Hünnebeck® 
para alcançar alturas de 
até 5,50m, sempre com 
contravamento, reduzindo a 
altura de flambagem.

Montagem do prolongador
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5.2 torre de carga ltt

Simples, a LTT permite a montagem de torres 
com modulações de 0,75 x 1,25m a 1,00 
x2,50m para carga de até 12 toneladas em 
qualquer altura.

eSpeCiFiCaçõeS
Carga admissível: Cada poste da 
torre suporta até 3 toneladas.
Material: Aço Galvanizado
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5.2.1 CoMponenteS

quadro 200 ltt
19,25 kg

quadro 200 ltt 2
19,77 kg

14,27 kg
quadro 136 ltt 2quadro 136 ltt

15,14 kg

100 x 136 cm

100 x 200 cm 100 x 200 cm

100 x 136 cm

Forcado regulável
7,24 kg

base regulável tubular
Carga admissível: 45 kN
3,30 kg

base regulável
4,40 kg

base dupla
2,19 kg

Conector
0,34 kg

pino
0,22 kg

dimensões
(cm)

peso 
(Kg)

Cor

075/100 7,60 verde

125/155 9,40 azul

175/200 11,02 amarelo

225/250 12,65 vermelho

 Cruzeta
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5.2.1 CoMponenteS (Continuação)

5.2.2 uSo do ConSole SH

 a b
Fachadeiro® SH 1,5kN 3,0kN
quatro 200 ltt 2,5kN 5,0kN
quatro 136 ltt 3,5kN 7,0kN
Modex® SH
caso 1 (sem travessa junto do apoio inferior do console SH) 1,5kN 3,0kN
caso 2 (com travessa junto do apoio inferior do console SH) 2,5kN 5,0kN
caso 3 (com travessas nas duas rosetas perto do apoio  

inferior do console SH)
3,5kN 7,0kN

Carga admissível das cornetas
abertura útil 

(cm)
Carga  
(kn)

0 30
3 30

11 30
19 28,5
27 27
35 25,5
43 24
51 22,5
59 21

 Console SH
 11,2 kg

 Corneta
 3,22 kg

Utilizado para ampliar a área 
do escoramento, o Console SH 
pode ser utilizado nas torres 
de carga LTT e Modex® SH, no 
andaime Fachadeiro® SH, e em 
conjunto com tubo equipado e o 
Poste Guarda-Corpo Laje.

Para evitar flambagem no poste 
onde o Console SH se encaixa, a 
carga admissível do poste deve 
ser reduzida em 50%.

 » conSole SH c/ ltt

a
a a

B B B

a - CaRGa aDmissíVeL na ponta

B - CaRGa aDmissíVeL no meio
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6.3 >>LTT EXTRA
Com modulações de 1x1m ou de 1x0,75m, possui quadros com altura de 1,5m, 1,25 e 0,65m, e complementos como base 

e forcado regulável com rosca, que podem ser ajustados até 60cm e 40cm, respectivamente. Além disso, o sistema conta 

ainda com diagonais horizontais e braçadeiras de cunha para contraventamento.

• Carga admissível: cada poste da torre suporta até 6 toneladas ou mais, dependendo da modulação e do contraventamento.

• Aplicação: obras de infraestrutura que demandam uma alta concentração de carga em pouco espaço 

6.3.1 COMPONENTES

6.3.2 MODULAÇÃO

Base Regulável 48 
 8,16kg

Cruzeta LTT-Extra
8,46kg

Quadro LTT-Extra 150
22,48kg

Diagonal Horizontal
075 – 2,39kg | 100 – 2,66kg

Quadro LTT-Extra 55
12,94kg

Conector LTT-Extra
0,86kg

Forcado Regulável 48
8,29kg

Pino Trava
0,28kg

Braçadeira 
60 x 48 – 1,85kg

ALTURA
QUADRO

150 cm 205 cm 260 cm 305 cm 360 cm 415 cm 460 cm 515 cm 570 cm

MÍN 170 cm 225 cm 270 cm 325 cm 380 cm 435 cm 480 cm 535 cm 590 cm

MÁX 250 cm 305 cm 360 cm 405 cm 460 cm 515 cm 560 cm 615 cm 670 cm

Os quadros tem 150cm de 
altura. Entre estes quadros é 
necessário o uso do Conector 
LTT-Extra, que aumenta a altura 
da torre em 5cm. O Quadro 55 
pode ser montado na parte 
inferior ou superior da torre. 
Exemplos de configurações, 
comas respectivas alturas da 
torre e alturas mínimas e 
máximas com base regulável e 
forcado regulável.

5.3 ltt extra

 eSpeCiFiCaçõeS
Montagem: Com modulações de 1x1m ou de 1x0,75m, 
possui quadros com altura de 1,5m, 1,25 e 0,55m, e 
complementos como base e forcado regulável com 
rosca, que podem ser ajustados até 60cm e 40cm, 
respectivamente. Além disso, o sistema conta ainda 
com diagonais horizontais e braçadeiras de cunha para 
contraventamento.
Carga admissível: Cada poste da torre suporta até 6 
toneladas ou mais, dependendo da modulação e do 
contraventamento.

aplicação: Obras de infraestrutura que demandam uma 
alta concentração de carga em pouco espaço.
Material: Aço Galvanizado

Torre desenvolvida para atender cargas 
altas, especialmente em obras pesadas de 
infraestrutura e obras industriais.
Segue os princípios da torre da carga LTT, 
porém com capacidade de carga dobrada.
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Forcado regulável 48
8,29 kg

braçadeira
60 x 48 -1,85 kg

Conector ltt-extra
0,86 kg

pino trava
 0,28 kg 8,16 kg

base regulável 48

5.3.1 CoMponenteS

5.3.2 Modulação

altura
quadro (cm)

150 205 260 305 360 415 460 515 570

Mín (cm) 170 225 270 325 380 435 480 535 590

Máx (cm) 250 305 360 405 460 515 560 615 670

Os quadros tem 150 cm de 
altura. Entre estes quadros é 
necessário o uso do Conector 
LTT-Extra, que aumenta a 
altura da torre em 5cm. 
O Quadro 55 pode ser 
montado na parte inferior ou 
superior da torre.
Exemplos de configurações, 
comas respectivas alturas 
da torre e alturas mínimas e 
máximas com base regulável 
e forcado regulável.

quadro ltt-extra

largura
(cm)

altura
(cm)

peso
(Kg)

150 100 20,07
150 150 25,29
100 55 12,94
100 125 19,9?
100 150 22,48

Cruzeta ltt-extra

largura
(cm)

peso
(Kg)

075/100 8,46
125/150 10,63
175/200 13,11
225/250 15,5

diagonal Horizontal

tamanho
(cm)

peso
(Kg)

75 2,39
100 2,66

125/150 3,45
175/200 4,20
225/250 4,69
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aplicação aplicação

cliente cliente
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Rodoanel norte (lote 5), sp ponte Rio Claro- Jataí, Go

escoramento de viga travessa. escoramento da ponte.

Construcap CCps engenharia e Comércio 
s/a

Delta Construções s/a
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aplicação aplicação

cliente cliente

Catálogo SH 2015100

Fábrica Klabin, Goiana, pe. ampliação do Grande moinho eusébio, Ce

escoramento de Laje. escoramento de Laje, Viga e silos 
de Farinha e Farelo.

R. Franco engenharia Ltda m. Dias Branco s/a indústria e Com. de 
alimentos 
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aplicação aplicação

cliente cliente
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uHe Belo monte, pa. BRt sul, Brasília, DF.

escoramento da Viga do porto. escoramento de 26 oaes, entre elas viadutos, 
pontes, rampas e estações. 

Consórcio Construtor Belo monte Consórcio Construtor BRt sul 
(andrade Gutierrez, Via engenharia e oas)
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aplicação aplicação

cliente cliente

Catálogo SH 2015102

shopping Grão pará, pa.

escoramento das Vigas e Lajes.

Calila administração e Comércio s/a

Fábrica de Cimento , adrianópolis, pR

escoramento das vigas e lajes da torre de ciclones, 
e escoramento das abas do silo de clinquer.

supremo Cimentos s/a
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aplicação aplicação

cliente cliente
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Construtora sanches tripoloni LtdaConsórcio amazônia

Viaduto de acesso ao aeroporto internacional 
marechal Rondon, Bauru, sp

escoramento do viaduto.

Ginásio poliesportivo do mangueirão, pa

escoramento das arquibancadas.
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Fabricado em alumínio, é um 
sistema leve e fácil de montar, 
com travamento de cunhas 
nos quadros que dispensa 
ferramentas adicionais, e a 
possibilidade de usar os quadros 
nas quatro direções do poste, 
conjugando as torres.

5.4 lumiSyStem SH

 eSpeCiFiCaçõeS
Carga admissível: Cada poste suporta até 13,5 
toneladas, dependendo do espaçamento dos frames e 
a abertura do macha da escora.

Montagem: Pode ser montado na horizontal 
e içado posteriormente.

aplicação: Obras com pé direito alto e cargas elevadas 
como viadutos, estádios esportivos, edificações 
industriais e obras de infraestrutura.
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5.4.1 CoMponenteS

5.4.2 MontaGeM

 Conector lumisystem
 0,80 kg

 Forcado lumisystem 
 4,97 kg

Os Postes ligam-se à base 
da escora ou entre si com 
parafusos de Ø ½” x 1 ½”.

Os Frames são ligados aos 
Postes e Escoras através da 
garra com cunha. Também 
podem ser unidos entre 
si, através do Conector 
Lumisystem para aumentar 
as dimensões das torres

Não devem ser emendados 
mais do que dois Frames, 
e a combinação máxima 
permitida é de 2,50m entre 
postes.

 escora lumisystem

altura (cm) peso (Kg)

200 9,80
300 14,1

 poste lumisystem

altura (cm) peso (Kg)

50 5,6
100 7,0
125 7,8

 Frame lumisystemaltura
abertura 

macho 
(cm)

Carga 
admissível 

(kn)
150 8 135
160 18 128
170 28 121
180 38 115
190 48 108
200 58 101
210 68 94
220 78 88
230 88 83
240 98 77
250 108 74
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5.5 treliça SH100

5.5.1 CoMponenteS

5.5.2 MontaGeM

5.5.3 tabela vão | CarGa| FleCHa

Indicada para escoramento de pontes, viadutos, balanço em 
edificações e montagem de passarelas, permite vão de até 12 m.

vão livre entre apoios (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Carga por nó admissível (kn) 40 26 20 15 12 11 9 7 5,5 4,5 4 3,3 2,8 2,4
Flecha máxima (mm) 1,0 1,5 2,5 4,0 5,5 8,5 11,0 13,0 15,5 18,0 22,5 25,5 29,0 33,0

 esticador
 12,70 kg

 treliça SH 100 - 400
 81,60 kg

 treliça SH 100 - 300
 61,20 kg

 treliça SH 100 - 200
 40,80 kg

Parafuso 1" x 4"Orelha da treliça

Esticador SH 100
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5.6 treliça SH200

5.6.1 CoMponenteS

5.6.2 MontaGeM

5.6.3 tabela de CarGa diStribuída adMiSSível na SH200
vão 
(m)

Carga admissível
(tf/m)

11,00 5,20
12,00 4,40
13,00 3,70
14,00 3,20
15,00 2,80
16,00 2,50
17,00 2,20
18,00 1,90
19,00 1,70
20,00 1,60

vão 
(m)

Carga admissível
(tf/m)

21,00 1,40
22,00 1,32
23,00 1,20
24,00 1,10
25,00 1,00
26,00 0,95
27,00 0,88
28,00 0,92
29,00 0,76
30,00 0,71

Indicada para o escoramento de grandes vãos.

 treliça SH200 - 200
 264 kg

 treliça SH200 - 300
 342 kg

 treliça SH200 - 600
 650 kg

União do aparelho de apoio Chapa de ligação União superior1 2 3
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treliça SH 300

intermediária

170 250kg
300 315kg
450 466kg
600 617kg

extremidade
600 macho 590kg
600 femea 590kg

poste de união - 107kg

5.7 treliça SH300

5.7.3 tabela de CarGa

vão
(m)

Carga admissível
(kn�m)

Momento fletor 
admissível (kn�m)

12 42,48 765
13 39,21 828
14 36,41 892
15 33,98 956
16 31,86 1020
17 29,99 1083
18 28,32 1147
19 26,83 1211
20 25,49 1275
21 24,27 1338
22 23,17 1402
23 22,16 1465
24 20,83 1500
25 19,2 1500
26 17,75 1500
27 16,46 1500
28 15,31 1500
29 14,27 1500
30 13,33 1500

Encaixe Fêmea Encaixe Macho

Encaixe Fêmea Encaixe Macho

Modulo fêmea

Modulo macho
Parafuso superior: 35 x 12,5mm

Parafuso inferior: 35 x 22mm
DetaLHe B

DetaLHe a

5.7.2 MontaGeM

5.7.1 CoMponenteS

DetaLHe B

DetaLHe a
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aplicação aplicação

cliente cliente
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Duplicação Regis Bittencourt serra do Cafezal, sp adequação da ponte sobre o Rio santa Luzia, sC

escoramento do viaduto. escoramento da viga longarina.

autopista Regis Bittencourt s/a Latina manutenção de Rodovias Ltda
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aplicação aplicação

cliente cliente

Catálogo SH 2015110

metropolitan Business, Go tDR norte- Via expressa,pe

escoramento em balanço. escoramento da ponte.

eBm incorporação s/a Construtora queiroz Galvão s/at
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aplicação aplicação

cliente cliente
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Viaduto BR – 282 Le, Chapecó, sC Jornada mundial da Juventude, RJ

escoramento das abas  
do vão central com sH300.

passarela provisória para pedestres.

sulcatarinense mineração artef Cimento 
Britagem e Construções 

RR Fenix teCnoLoGia em seRViços LtDa
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aplicação aplicação

cliente cliente

Catálogo SH 2015112

subida da serra de petropólis, RJ shopping Betim, mG

escoramento do Viaduto. passarela provisória para pedestres.

paineira engenharia Ltda metropolitan Garden empreendi- 
mentos e participações s.a.
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5.8 modex eScoramento

5.9 treliforma SH®
A Treliforma® SH também pode ser utilizada para escorar pequenos vãos.

5.10 informaçÕeS importanteS
•	 Calcular	a	carga	para	o	terreno,	através	de	pranchão	 

 de madeira ou sapata de concreto com área S,conforme abaixo.
•	 Não	montar	torres	sem	diagonais.
•	 Torres	de	carga	e	escoras	devem	estar	niveladas	e	no	prumo.
•	 As	torres	deverão	ser	contraventadas	com	tubos	e	braçadeiras	em	alturas	que	respeitem	

o limite de, no máximo, 4 x b (menos dimensão da base da torre) e formando 
grupos de torres que garantam estabilidade ao conjunto. Os contraventamentos 
deverão ser retidos na altura adotando o mesmo critério, atendendo às especifi-
cações da NR-18.

10kN = 1tf ou 100Kgf = 1kN

P – Carga no poste

d – taxa admissível do terreno
S= P

d

O Andaime Modex® SH também pode ser 
utilizado como torre de carga.
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5.11 perfil w

peso por metro linear 22,5 kg 28,3 kg

largura 10,2 cm

altura 20,6 cm 30,9 cm

Módulo de elasticidade 2,1 x 106 kg/cm2

Momento admissível 3,398 tf.m 6,141 tf.m

Momento de inércia 2,029 cm4 5,500 cm4

Perfil de alta resistência, produzido seguindo os padrões e 
especificações da norma ASTM A6/A6M. Ideal para o apoio de 
treliças e balanços.

dimensão (cm) peso (Kg)

150 33,75

200 45,00

250 56,25

300 67,50

350 78,75

400 90,00

450 101,25

500 112,50

550 123,75

600 135,00

dimensão (cm) peso (Kg)

150 42,45

200 56,60

250 70,75

300 84,90

350 99,05

400 113,20

450 127,35

500 141,50

550 155,65

600 169,80

 perfil W 200  perfil W 300
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aplicação aplicação

cliente cliente
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BR 116 (alargamento Viaduto queluz), sp Viaduto nova Bento, Rs

escoramento do viaduto – vão de passagem da av. 
Bento Gonçalves.

escoramento da estrutura metálica.

Construtora Cso Consórcio nova Bento 
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5.12 balanço SuceSSivo SH

Solução para execução de pontes com o método do balanço 
sucessivo. Com experiência na execução de obras de arte, 
especialmente em pontes, e a SH oferece não somente 
equipamentos adequados, mas também apoio na execução 
destas obras.
O balanço sucessivo, ou balanço progressivo, e o método de 
execução de pontes e viadutos que cada vez mais prevalece. 
Especialmente em vãos grandes e em pontes estaiadas, 
permite execução rápida com baixo custo.
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SH

5.13 fôrma deSlizante SH

Sistema utilizado para obras com estruturas de concreto 
armado muito altas, com seções de dimensões contínuas ou 
variáveis, como pilares, paredes, silos dentre outros.
Compostas por painéis, guias, barrões, ancoragens, andaime, 
piso metálico, além de contraventamento e de material 
hidráulico, as Fôrmas Deslizantes SH proporcionam agilidade, 
resistência, supressão de juntas e permitem um acabamento 
perfeito nas obras.
As fôrmas são montadas de acordo com a geometria da 
estrutura, depois, são fixados dispositivos estruturais e 
hidráulicos que possibilitam a movimentação da fôrma no 
sentido vertical ou horizontal. Para a montagem do sistema, se 
faz necessário o uso de guindastes ou gruas.
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