
CATÁLOGO DE PRODUTOS 
Formas metálicas para produção 

de pré-fabricados de concreto 



EMPRESA 2 

EMPRESA 

 

Fundada em 2014, a Formatec Tecnologia em Formas Metálicas está 

Instalada no município de Schroeder em Santa Catarina.  

A Formatec busca soluções práticas para melhor atender seus 

clientes na  construção e desenvolvimento de seus produtos.  

Com visão de assegurar a satisfação de seus clientes, a Formatec 

visa à melhoria contínua dos produtos e processos. 

POLÍTICA DA QUALIDADE 

  

É política desta empresa prover produtos e serviços dentro do prazo 

estabelecido, com qualidade, buscando sempre aumentar os níveis 

de satisfação de seus clientes. A FORMATEC se compromete a 

melhorar continuamente seus produtos, serviços e a empresa em si, 

através do controle de processos, capacitação de seus 

colaboradores e compromisso da administração. 

  

MISSÃO 

Desenvolver, projetar e fabricar formas com soluções tecnológicas 

inovadoras atendendo as necessidades do cliente. 

  

VISÃO 

  

Ser reconhecida como uma empresa diferenciada e confiável, com 

padrão de excelência em qualidade. 

  

VALORES 

  

Respeitar a vida e o meio ambiente. Confiança, retidão, honestidade 

e transparência. Profissionalismo com ética. Tecnologia inovadora e 

comprometimento com os clientes. 
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GALPÕES 

Forma para pilar regulável com vários níveis de console 

Sistema permite variação de largura, altura, posicionamento dos 

consoles superiores e comprimentos dos pilares. 

 

Console interno 

Console lateral 

Console posterior 
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Sapatas 



GALPÕES 

Forma para pilar com 

cabeça simples 

Forma para pilar 

Forma para pilar 

com cabeça 

dupla 
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As formas de pilares normalmente são fabricados com 

dobradiças intercambiáveis, permitindo que a lateral  

seja ajustada em mais de um Leito para aumentar  

a produção e moduladas a cada metro para  

possibilitar a inserção de Consoles.  



GALPÕES 

Forma para viga tesoura tipo T 

Para vãos de 9 a 20 metros 
Forma para viga T 

Para vãos de 9 a 30 metros 
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As formas de vigas T e Tesoura são fabricados  

em formas duplas (produção de duas pçs/dia),  

porém podem ser produzidas também em  

formas simples (produção de uma pç/dia).  



GALPÕES 

Forma para viga auxiliar / baldrame 

Forma para viga calha 
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GALPÕES 

Forma simples regulável para pilar e viga 

- Forma permite variação de largura e altura; 

- Permite a fabricação com encaixe para placas de fechamento. 

Forma dupla regulável para pilar e viga 

A forma permite variação de largura e altura  

para fabricar vigas ou pilares. 

8 



GALPÕES 

Forma dupla regulável para placa de fechamento 

Forma basculante para placa 
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As placas são desenvolvidas conforme solicitação do 

cliente, abaixo possíveis configurações: 

 

• Forma dupla, simples ou basculante; 

• Forma fixa;  

• Forma regulável com posições predefinidas; 

• Forma regulável deslizante. 

 

 



GALPÕES 

Forma regulável para escada 

Forma desenvolvida para alturas, larguras, 

espessuras e comprimentos reguláveis. 

Forma fixa para escada 

Capacidade de produzir escadas com ou 

sem patamares. 
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GALPÕES 

Forma dupla para terça tipo I  

Forma permite a variação de comprimentos  

conforme necessidade de projeto.  

Forma laje PI 
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PISTA / BATERIA / PROTENSÃO 12 



Forma deslizante para vigas de seções variáveis 

Sistema permite fabricação de vigas tipo “I”, “T” e retas com 

variação de altura e largura. 

 

PISTA / BATERIA / PROTENSÃO 13 

Forma autoportante para viga 

Sistema permite variação de altura e largura. 

 



PISTA / BATERIA / PROTENSÃO 14 

Forma autoportante para laje PI 

Forma para bateria de terça protendida 

Forma para bateria de vigota protendida 

 



PISTA / BATERIA / PROTENSÃO 15 

Forma para bateria de 

estaca quadrada 

Forma suspensa para bateria de estaca quadrada  

As duas baterias de estaca quadrada permitem fabricação de 

estacas com alturas e larguras variadas e separadores para 

limitação de comprimentos. 

 

Moto vibrador na  

parte inferior 



HABITACIONAL 16 



Forma painel para paredes 

O sistema permite fabricação de paredes prontas para 

instalação, com ou sem requadros para portas e janelas. 

 

Forma painel para pré-laje 

Sistema permite fabricação pré-laje com medidas variáveis e 

posicionamento de acessórios conforme necessidade.   

 

HABITACIONAL 17 



HABITACIONAL 18 

Forma para pilar de prédio  

 



HABITACIONAL 19 

Forma para laje empilhada 

A laje empilhada permite a fabricação de peças padronizadas, 

otimizando o espaço de concretagem. Facilita a inclusão de 

componentes elétricos e hidráulicos pré-dimensionados conforme 

cada cômodo. 

Forma para escada 

Usada para agilizar a fabricação de prédios. 



OBRAS DE ARTE  20 



Forma para viga ponte tipo I 

Forma desenvolvida para fabricar peças com  

variação de comprimento e altura. 

OBRAS DE ARTE 21 

Forma para viga ponte tipo I 
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Forma para viga ponte tipo V regulável 

Forma para viga ponte tipo T 



OBRAS DE ARTE 23 

Forma para pilar  

Circular trepante in loco 

Forma para travessa 

O projeto prevê base suporte para 

posterior montagem da forma. 

Forma para travessa de pilar  
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Forma para barreira New Jersey Forma para placa especial 



OBRAS DE ARTE 25 

Forma para pré-laje Forma tipo bateria para placas 



26 ESPECIAL 



Formas para laje e viga de espessador 

Espessadores para tanques de sedimentação de minérios. 

ESPECIAL 27 

Laje 

Viga 
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Forma para base de transformador 

Aplicação em projetos estruturais de torres eólicas. 



Forma flex para vigas com seções variáveis 

ESPECIAL 29 

Forma para viga platibanda 



ESPECIAL 30 

Forma para bloco tipo suporte Forma para placas com encaixe 

Forma de console especial para concretagem in loco  

Forma para pilar especial 



Forma para mesa 

ESPECIAL 31 

Forma para 

banqueta 

Forma para mourão 

Forma para caixa de passagem 
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POSTES 

Forma de Postes para entrada de residência 

Responsáveis  por fazer a distribuição da rede elétrica para as residências.  

Forma de Postes Incorporados para entrada de residência 

Responsáveis  por fazer a distribuição da rede elétrica para as residências. 

Os Postes incorporados permitem que a caixa medidora, disjuntores e 

eletrodutos sejam embutidos no corpo do poste. Outros projetos conforme 

padrões CPFL, Elektro e especiais. 

33 



Forma de Postes Duplo T tipo D e B 

Modelo atende resistências, dimensões conforme tabela abaixo: 

 Dimensões conforme Norma NBR 8452 

POSTES 34 



POSTES 35 

 Dimensões conforme Norma NBR 8452 

Forma de Postes Circulares 

Modelo atende resistências, dimensões conforme tabela abaixo: 
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TUBOS E GALERIA 37 

Forma fixa para galeria 

Forma regulável para galeria 



TUBOS E GALERIA 38 

Forma para galeria tipo “V” 

Forma regulável para canal tipo “U” 

Forma para canaletas 



TUBOS E GALERIA 39 

Conjuntos vibratórios DN 150 a 400 

Obs.: 

Para produção de tubos MF (macho-fêmea) e PB (ponta e bolsa) 

Conjuntos vibratórios DN 600 a 2000 



BALANCINS 40 

Balancim  com pinças 

Balancim  com 2 ganchos 

Balancim  com 4 ganchos 



SILO TRANSPORTADOR AÉREO 41 

Capacidade: 

500 L / 750 L / 1000 L / 1500 L / 2000 L 

 

Aplicação: 

Para abastecimento de concreto em formas 

metálicas. 



www.formatecformas.com.br 
vendas@formatecformas.com.br 

Fone: (47) 3307-0282 

CEP: 89275-000 | Schroeder - SC 


