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Resumo
O estudo das formas de concreto se faz necessário devido a fatores como, por exemplo, 
ambientais e econômicos. A preocupação com a extração da madeira e o custo envolvido na 
utilização deste material tem levado ao estudo de novos materiais a serem utilizados. Hoje já 
existem nos grandes centros sistemas industrializados para esta finalidade, mas seu custo 
tem-se mostrado inviável para cidades menores como no caso da situação analisada. Este 
trabalho tem por objetivo apresentar um sistema misto de forma racionalizado desenvolvido e 
aplicado por uma empresa construtora de edificações em uma de suas obras na cidade de 
Juiz de Fora. O sistema foi totalmente confeccionado na obra atingindo, na montagem, uma 
relação de 1carpinteiro por m² de forma confeccionada. Esse índice pode ser ainda 
melhorado a partir de algumas considerações no projeto estrutural, como por exemplo, 
dimensões das vigas, simetria entre as lajes, dimensões dos pilares, etc. O sistema permitiu 
além da maior rapidez de montagem, um maior reaproveitamento das formas, com economia 
de mão de obra e material. Entretanto, a utilização do sistema requer treinamento da mão de 
obra e espaço para armazenamento das formas no canteiro de obras.
Palavras-chave: Sistema de formas, Formas para concreto armado, Formas de madeira.

Abstract
The study of concrete forms is necessary for economical and environmental factors. Concerns 
with the wood extraction and the cost of this material have led to study news materials for 
using. Nowadays, it is very common industrializes systems in big cities; however the cost for 
small cities as the case analyzed is outrageous. The aim of this paper is to present a mixed 
system of industrialized form developed and applied by a building construction company in 
Juiz de Fora. The system was made in the site with 1 carpenter to m2 of built form. This 
indicator can be improved with some considerations to the structural design such as the 
dimensions of beams and pillars, symmetry between slabs, etc. The system allowed rapid 
assembling and reuse of the forms with great economy of labour and material. Nevertheless, 
the utilization of the system needs training and space to store the material in the site.
Keywords: Forms system, Concrete forms, Wood forms. 

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, ainda hoje, é muito comum a utilização de formas de madeira sem 
dimensionamento prévio. Elas, normalmente, são produzidas diretamente no canteiro de 
obras, de forma empírica, pelo mestre de obras ou ainda pelo carpinteiro que irá utilizá-las.
Ambos se baseiam no conhecimento anteriormente adquirido em obra ou mesmo em virtude 
de terem observado tal execução. O resultado, muitas vezes, são estruturas com diferenças nas 
medidas e formas. 

Outra questão diz respeito ao custo da matéria prima utilizada. Com a escassez da madeira, o 
produto se torna mais caro sendo necessário um maior aproveitamento do mesmo. Além disto, 
pode ser citada a preservação ambiental que defende a redução da quantidade de entulho 
gerado na obra. 
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A construção civil é um grande consumidor de madeira (IPT, 2009). Segundo Pravia (2008), 
as formas podem representar até 60% dos custos entre aço, concreto e formas, o que justifica 
o estudo detalhado do seu dimensionamento e a escolha mais adequada dos materiais a serem 
utilizados.
Este trabalho tem por objetivo apresentar um sistema misto de forma racionalizado, 
desenvolvido e aplicado pelo segundo autor deste artigo, em uma obra de uma empresa 
construtora de edificações na cidade de Juiz de Fora. É resultado de um trabalho de conclusão 
do curso de engenharia civil desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora
(BARROS, 2010).

2. METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
O projeto de se usar formas que pudessem ser reutilizadas um maior número de vezes teve por 
objetivo a redução de custos e prazos. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
seguida de uma série de visitas a feiras de construção para identificação dos sistemas 
existentes no mercado. Entretanto, os valores de mercado encontrados estavam fora da 
realidade local o que levou ao desenvolvimento de um sistema próprio de formas.
A partir da identificação da necessidade de se desenvolver um projeto de formas foi realizada 
uma busca na literatura a fim de se colher as informações necessárias para tal 
dimensionamento. A intenção foi a de calcular formas em madeira apoiadas em escoras 
metálicas. O projeto, após realizado, foi aplicado em uma obra de uma empresa construtora na 
cidade de Juiz de Fora/MG. 

A empresa atua na região há 17 anos no mercado de construção de edificações residenciais, 
comerciais e industriais. Sua estrutura organizacional é enxuta, composta por três sócios 
proprietários mais quatro engenherios civis além do pessoal administrativo. Na produção a 
empresa conta com aproximadamente 130 colaboradores entre encarregados, pedreiros, 
carpinteiros, armadores e serventes. 
A obra estudada refere-se à construção de um edifício residencial, multifamiliar, com 
estrutura em concreto armado com área aproximada de 4500m². A edificação é composta por 
oito pavimentos sendo 14 unidades tipo mais duas coberturas duplex. Existem ainda dois 
andares de garagem. O acabamento é de padrão médio-alto.

3. O SISTEMA DE FORMAS PROPOSTO
O projeto de formas é desenvolvido em função da necessidade, custo e prazo de cada obra. 
Para isto são necessárias informações técnicas tais como como resistência à flambagem, a 
compressão, ao cisalhamento, etc, dos materiais (madeirits, pontaletes e tábuas) a serem 
adquiridos. Como a forma é trabalhada na forma de encaixe, estes materiais precisam 
apresentar as mesmas características. Assim, é importante que todo o material a ser utilizado 
seja comprado em um único lote, de modo a garantir as mesmas propriedades e dimensões 
para todas as peças.  A tolerância dimensional aceitável é de ± 2 mm (largura e comprimento).
O projeto começa a ser desenvolvido sobre a planta de forma da laje tipo, fornecida pelo 
projetista de estrutura. Nas lajes antes da “forma tipo” é utilizado o método convencional, isto 
é, as formas são confeccionadas na obra sem dimensionamento prévio.

3.1. Forma dos pilares
Para a confecção das formas dos pilares são usadas madeira e barras de ancoragem para 
travamento dos painéis. Estes compõe os tirantes formados por barra roscada de 5/8” e porca 

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0560



borboleta flangeadas de 7 cm. O espaçamento dos “sanduiches” é definido em função da 
espessura do madeirite utilizado e do peso específico do concreto. A pressão máxima do 
concreto sobre os painéis ocorre próximo a base do pilar e a pressão mínima na parte mais 
alta do pilar. Sendo assim é possível perceber que o espaçamento entre os “sanduíches” é 
menor na base do pilar e vai aumentando conforme mais próximo esteja do topo do pilar. A 
distância horizontal entre as barras de ancoragem segue o mesmo raciocínio, porém seu 
espaçamento é mantido constante de modo a facilitar a execução e montagem da forma (vide 
figura 1).

Figura 1 – Forma de pilar em madeira com dimensões de 15 x 224 cm

3.2. Forma das vigas
Para as formas das vigas são usadas as muletas e os painéis da viga. As primeiras tem a 
função de sustentar as formas enquanto as segundas formam o corpo das vigas. 

3.2.1. Muletas
Para o dimensionamento das muletas são considerados além da pressão lateral do concreto
sobre o painel lateral, o peso próprio do concreto, do aço, das formas, dos equipamentos 
utilizados na concretagem e dos trabalhadores. As muletas podem ainda servir como suporte 
para as longarinas que darão suporte ao assoalho da laje. Dependendo da complexidade da 
obra, podem ser necessárias várias muletas diferentes, pois cada tamanho de viga requer uma 
muleta diferente. As muletas diferem também de acordo com a região em que serão utilizadas;
muletas que sustentam as vigas de periferia são diferentes daquelas que sustentam as vigas 
internas, pois aquelas sustentam também o guarda-corpo. A figura 2 apresenta um exemplo de 
muleta de periferia com apoio para o guarda-corpo. 

3.2.2. Painéis das Vigas
Para a confecção dos painéis das vigas são utilizados madeirites e sarrafos de pinus. O fundo 
da viga é composto pelo madeirit pregado a 2 sarrafos de pinus. Já as laterais da viga são 
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compostas basicamente por madeirit com um sarrafo de 7,5 x 2,3 cm em sua parte superior, 
de modo a melhorar o apoio do painel da laje, conforme figura 3. A altura do painel externo é 
calculada somando-se a altura da viga com a espessura do painel de fundo. Já o painel interno 
tem altura igual à altura da viga menos a espessura da laje.

   Figura 2 – Muleta de periferia       Figura 3 – Forma da viga montada na muleta

 

3.3. Forma das Lajes 
As lajes são compostas por longarinas e painéis de laje. As primeiras são peças que darão 
sustentação ao assoalho, ou seja, são elas que sustentam a forma da laje propriamente dita. 
Elas são sustentadas no meio por escoras metálicas e a parte superior fica apoiada nas 
muletas. Para a fabricação, normalmente são usadas madeiras de melhor qualidade, tal como 
cedrinho ou angelim pedra, visto que recebem grande carga vertical. Em média elas possuem 
15 cm de altura de modo a não permitir flechas nos vãos entre as escoras. 

Já os painéis da laje são confeccionados com madeirit plastificado e em todo o seu perímetro 
são usados sarrafos de pinus.

3.4. Aplicação prática
Antes de se utilizar o novo sistema fez-se necessária a realização de treinamento junto à mão 
de obra visto tratar-se de um processo ainda novo para a mesma. Após a primeira montagem 
as demais fluem mais rápido e fácil. Cerca de 90% das peças são encaixadas como num jogo 
de quebra-cabeças. Somente são pregados os travamentos secundários, ou seja, os sarrafos 
usados para manter as muletas de pé e alinhadas e as escoras utilizadas para manter os pilares 
aprumados.
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A sequencia da montagem é: primeiro são montado os pilares, depois são colocadas as 
muletas, seguido dos painéis de viga, longarinas terminando com os painéis da laje.
Para a montagem dos pilares faz-se necessário que os gabaritos estejam locados e instalados. 
São aplicados um painel e dois fundos seguidos dos espaçadores de armadura, os 
“sanduíches”, as barras de ancoragem e os tubos protetores com os cones. Então fecha-se com 
o último painel e após todos prontos e fechados pode-se iniciar a montagem das muletas. 
As muletas devem ser niveladas, alinhadas, aprumadas e galgadas. Após todas no lugar pode-
se colocar os painéis das vigas os quais são apenas encaixados nas suas respectivas muletas. 
Além disto pode-se também colocar o guarda-corpo, conforme especificado em norma.
Para a instalação das longarinas coloca-se um pontalete na extremidade das muletas, as quais 
já possuem este apoio preparado. As longarinas se apoiam nestes pontaletes. Após a 
colocação das longarinas deve-se colocar as escoras metálicas, de modo a dar estabilidade. 
Após esta etapa já se pode iniciar a montagem do assoalho. 
O ideal é que os cômodos sejam montados em sequência, mas após certa prática é possível 
executar vários cômodos ao mesmo tempo, não sendo necessária uma continuidade. Após 
montados, os pisos devem ser nivelados e pode-se iniciar a montagem das armações das vigas 
e lajes. Após montada e conferida a armadura passa-se a concretagem da estrutura. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho discute a necessidade de se fazer um projeto de formas mesmo quando 
confeccionadas na obra. Um projeto de forma mista, com painéis de madeira e escoramento 
metálico foi desenvolvido e aplicado em uma obra. O projeto foi desenvolvido e executado 
seguindo regras de dimensionamento, levando em consideração cargas acidentais, como 
vibradores, funcionários sobre as formas, etc. 
O sistema foi totalmente confeccionado na obra, utilizando 90% de madeira, atingindo uma 
relação de 1carpinteiro por m² de forma. Esse índice pode ser ainda melhor, dependendo das 
características do projeto estrutural, como por exemplo, dimensões das vigas, simetria entre as 
lajes, dimensões dos pilares, etc.
Como pontos positivos deste sistema pode-se destacar o grande reaproveitamento das formas, 
a similaridade na geometria da estrutura, rapidez na montagem bem como economia de 
material e mão de obra. Já como dificuldades para a sua implantação podem ser citadas a 
necessidade de treinamento da mão de obra e espaço para armazenamento das formas. 
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