




EXECUÇÃO DE FORMAS;

MONTAGEM DE PROTEÇÕES COLETIVAS;

LOCAÇÃO DE ESCORAMENTOS E CIMBRAMENTOS METÁLICOS;

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÕES COLETIVAS

LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA FACHADA;

APRESENTAÇÃO

A ART FORMAS / NOVA ART, desde 2007 oferece a seus clientes, soluções para melhor atender a indústria da Construção

Civil.

Nossos colaboradores são altamente qualificados, e realizam constantes pesquisas para entender as necessidades de cada

obra e atender com excelência os nossos clientes e parceiros.

Nossa maior preocupação é garantir a qualidade, segurança e rapidez de suas obras.

No Intuito de atender da melhor forma possível nossos clientes, possuímos uma ampla atuação no ramos de Locação de

Equipamentos, através da NOVA ART EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa do mesmo grupo.

Estamos sempre em busca de novas tecnologias, para melhoria da qualidade dos nossos produtos, e para que nossos

clientes tenham sempre o melhor produto com o melhor preço do mercado.

Quem mantém nossa empresa é o cliente. É necessário ouvir a sua voz, porque todo esse progresso que obtivemos ao longo

desses anos, devemos muito a todos eles, exigindo-nos a capacidade de oferecer soluções e produtos de alta qualidade. 

O QUE FAZEMOS?



As fôrmas podem variar cerca de 40% do custo total das estruturas de concreto armado. Considerando que a estrutura

representa em média 20% do custo total de um edifício, concluímos que racionalizar ou otimizar a fôrma corresponde a 8%

do custo de construção. Nessa análise, estamos considerando os custos diretos, existem os chamados indiretos, que podem

alcançar níveis representativos. No ciclo de execução da estrutura (fôrma, armação e concreto), o item fôrma é geralmente,

o ponto crítico, responsável por cerca de 50% do prazo de execução do empreendimento. Portanto, o seu ritmo estabelece

o ritmo das demais atividades e, eventuais atrasos. A fôrma é responsável por 60% das horas/homem gastas para execução

da estrutura, os outros 40% para atividade de armação e concretagem.

Sabemos que, apesar da grande evolução na tecnologia do concreto, em algumas obras os problemas em obter um concreto

com todas as suas características: dosagem ideal, adensamento adequado e maior resistência à compressão, são freqüentes.

Esses problemas trazem prejuízos às construções quanto a durabilidade, estabilidade, funcionalidade das estruturas em

concreto, devido, entre outros fatores, a má execução da estrutura armada e a sua cura. Por isso, há necessidade de se

trabalhar com funcionários que entendam onde, como e quando, os tipos e o tempo de permanência que as fôrmas e os

escoramentos devem ser empregadas, pois, elas são peças indispensáveis que contribuem para a formação de uma

estrutura sólida e durável.

Para se ter a garantia de que uma estrutura ou qualquer peça de concreto armado seja executado fielmente ao projeto e

tenha a forma correta, depende da exatidão e qualidade das fôrmas e de seus escoramentos. Geralmente as fôrmas tem a

sua execução atribuída aos mestres de obra ou encarregados de carpintaria. Estes procedimentos podem, por vezes,

resultar em superdimensionamentos ou subdimensionamentos e ainda, maior consumo de materiais e mão-de-obra. 

Com o nosso novo Sistema de Pilares, a produtividade aumenta consideravelmente, diminuindo os custos com mão-de-obra

e desperdício de materiais. Hoje, temos um grande número de alternativas para confecção de fôrmas, estudadas e

projetadas, para todos os tipos de obras.

Toda nossa forma é produzida em nossa fábrica de fôrmas, e levado a obra somente para serem montadas, deixando sua

obra mais limpa e sustentável.

FORMAS

SISTEMA DE FORMAS ART



Com o novo sistema de PILARES ART, conseguimos proporcionar

aos nossos clientes, maior qualidade no acabamento dos pilares,

mais rapidez na execução do ciclo de concretagem e

sustentabilidade, pois com o uso de estrutura metálica, reduz

em mais de 50% o uso de madeiras para fabricação dos pilares

de sua obra.

PILARES:

Nossos pilares são confeccionados em estrutura metálica,

cujo suas amarrações já são acopladas a essa estrutura,

facilitando sua montagem. Os mesmos podem ser forrados

com compensado ou similar, e modulados de acordo com

o projeto de cada obra.



VIGAS E LAJE:
Para as vigas, utilizamos escoras com cruzetas que sustentam a forma, estruturada com sarrafo de 1” x 3” e chapas de

compensado. Em alguns casos poderão ser utilizados torres tubulares, em função do projeto estrutural.

Nas lajes, uilizamos torres tubulares, combinadas com escoras metálicas onde serão apoiadas o vigamento primário de

secundário.





NR 18.15.23 - Os paineis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e/ou funcionar como travamento, após

encaixados nos montantes, devem ser contrapinados ou travados com parafuso, braçadeira ou similar.

NR 18.15.24 - As peças de contraventaento devem ser fixadas nos montantes por meio de parafusos, braçadeiras ou por

encaixe em pinos, devidamente travados ou contrapinados, de modo que assegurem a estabilidade e a rigidez necessárias

ao andaime.

NR 18.15.25 - Os andaimes fachadeiros devem dispor de proteção com tela de arame galvanizado ou material de resistencia

e durabilidade equivalente, desde a primeira plataforma de trabalho até pelo menos 2,00m (dois metros) acima da ultima

plataforma de trabalho.

NR 18.15.19 - Os andaimes fachadeiros não devem receber cargas superiores às especificadas pelo fabricante. Sua carga

deve ser distribuida de modo uniforme, sem obstruir a circulação de pessoas e ser limitada pela resistencia da forração da

plataforma de trabalho.

NR 18.15.20 - Os acessos verticais ao andaime fachadeiro devem ser feitos em escada incorporada a sua propria estrutura

ou por meio de torre de acesso.

NR 18.15.21 - A movimentação vertical de componentes e acessorios para montagem e/ou desmontagem de andaime

fachadeiro deve ser feitta por meio de cordas ou por sistema proprio de içamento.

NR 18.15.22 - Os montantes do andaime fachadeiro devem ter seus encaixes travados com parafusos, contrapinos,

braçadeiras ou similar.

ANDAIMES PARA FACAHADA:





Art. 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer condições complementares às normas de que trata este Capitulo,

tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre:

I – medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteções individuais em obras de construção, demolição ou

reparos.

A décima oitava Norma Regulamentadora do trabalho, cujo titulo é CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização, com o

objetivo de implementar procedimentos de aspecto preventivo relacionados às condições de trabalho na Construção Civil.

A NR 18 tem a sua existência jurídica assegurada, em nível de legislação ordinária, através do inciso I do artigo 200 da CLT,

transcrito abaixo:

As Proteções Coletivas aqui apresentadas seguem rigorosamente as exigências da NR 18 do Ministério do Trabalho e

Emprego.

PROTEÇÕES COLETIVAS



Corte Esquemático

NR 18.13.1 – É obrigatória a instalação de proteções coletivas onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção

de materiais. 

PROTEÇÕES COLETIVAS CONTRA QUEDAS DE ALTURAS



NR 18.13.5 – A proteções contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos, em sistema de guarda-corpo e rodapé,

deve atender os seguintes requisitos:

a)      Ser construída com altura 1,20 m para o travessão superior e 0,70 m para o travessão intermediário;

b)      Ter rodapé com altura de 0,20 m;

c) Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura.

SISTEMA DE GRADES METÁLICAS PARA PROTEÇÕES COLETIVAS:

NR 18.13.3 – Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de, no mínimo, 1,20 m de altura,

constituídos de materiais resistentes e seguramente fixados à estrutura, até a colocação definitiva das portas

POÇOS DE ELEVADORES, PRISMAS, SHAFTS, VARANDAS E RAMPAS.

NR 18.13.4 – É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteções contra queda de trabalhadores e projeção

de materiais a partir do inicio dos serviços necessários a concretagem da primeira laje.

Nosso sistema de Grades Metálicas para proteções coletivas, atende as seguintes Normas:

MODULAGEM DAS GRADES METÁLICAS:



DETALHE DE MONTAGEM EM:

VARANDAS: PERIFERIAS:

DETALHE DE MONTAGEM DE GRADES COM ESCORAS TUBULARES PARA CASOS ESPECIAIS.





NR 8.3.3 – Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer

resistência suficiente para suportar as cargas móveis e

fixas, para as quais a edificação se destina.

NR 18.13.1 – É obrigatória a instalação de proteções

coletivas onde houver risco de queda de trabalhadores ou

de projeção de materiais

GUARDA CORPO LATERAL - ESCADAS PROVISÓRIAS



35.1.1 - Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o

planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta

ou indiretamente com esta atividade. 

35.1.2 - Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja

risco de queda.

LINHA DE VIDA - VARAL DE CARPINTEIRO

PLATAFORMA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA - (Bandejão - Aparalixo)



NR 18.13.7.1 - Essas plataformas devem ter no mínimo

1,40 m de balanço e um complemento de 0,80 m de

extensão, com inclinação de 45º a partir da sua

extremidade.

NR 18.13.7.2 - Cada plataforma deve ser instalada logo

após a concretagem da laje a que se refere e retirada,

somente, quando a vedação da periferia, até a plataforma

imediatamente superior, estiver concluída.

Plataforma Principal - Bandejão.

Plataforma Secuindária - Aparalixo.

NR 18.13.6 - Em todo perimetro da construção de edificios

com mais de 4 (quatro) pavimentos ou altura equivalente,

é obrigatória a instalação de uma Plataforma Principal de

Proteção na altura da primeira laje que esteja, no minimo,

um pé-direito acima do nível do terreno.

NR 18.13.6.1 - Essa plataforma deve ter, no minimo 2,50m

de proteção horizontal e um complemento de 0,80m de

extensão, com inclinação de 45º, a partir de sua

extremidade.

NR 18.13.6.2 - A plataforma deve ser instalada logo após a

concretagem da laje a que se refere, e retirada, somente

quando o revestimento externo do prédio acima desta

plataforma estiver concluído.

NR 18.13.7 - Acima e a partir da plataforma principal de

proteção devem ser instaladas, também, Plataformas

Secundárias de Proteção, em balanço, de 3 em 3 lajes.



Teste de carga "GRADES METÁLICAS", em conformidade com as 

NR's vigentes no País.



Teste de carga "LINHA DE VIDA - VARAL DE CARPINTEIRO", em 

conformidade com as NR's vigentes no País.



Teste de carga "PLATAFORMA PRIMÁRIA - BANDEJÃO", em 

conformidade com as NR's vigentes no País.



Teste de carga "PLATAFORMA SECUNDÁRIA - APARALIXO", em 

conformidade com as NR's vigentes no País.
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ORIGAMI 

QUINTA TOP RESIDENCIAL 

PRIME RESIDENCE 

COMERCIAL ESTRELAS 

ARBORETTO RESIDENCIAL 

DIAMOND GOLD 

COND. DO ED. LAGOA LINDA 

DIAMOND NOBLESS 

BOTAFOGO FLEX 

PDG INCORPORAÇÕES 

PDG INCORPORAÇÕES 

PDG INCORPORAÇÕES 

PDG INCORPORAÇÕES 

PDG INCORPORAÇÕES 

RESIDENCIAL NAS NUVENS 

BOA NOVA 

BOSSA NORTE 

SOHO BOTAFOGO 

CORCOVADO 

PDG INCORPORAÇÕES 

PDG INCORPORAÇÕES 

FOCUS TIJUCA 

AV. DOM HELDER CAMARA, 5451, DEL CASTILHO – RJ 

RUA. PROF. LUIZA NOGUEIRA, 42 – RECREIO – RJ 

AV. LUCIO COSTA, 3600 – BARRA DA TIJUCA – RJ 

AV. IVAN RAPOZO, 743 – BARRA DA TIJUCA – RJ 

RUA MARIZ E BARROS 821 – TIJUCA – RJ 

ED. SIENA 

RESIDENCIAL FLORENCE 

RESIDENCIAL GUEDES 

MAR DA BARRA HOTEL LTDA 

BARRA ALLEGRO 

RESIDENCIAL WISH 

PONTAL DA AREIA 

RESIDENCIAL BONSUCESSO 

KURUMÁ BARRA (TOYOTA) 

DOM COMERCIAL / RESIDENCIAL 

AV. VISCONDE DE ALBUQUERQUE, 522 – LEBLON – RJ 

RUA LOPES QUINTAS, 177 – JD. BOTÂNICO – RJ 

RUA BARÃO DE JAGUARIPO, 190 – IPANEMA – RJ 

EST. DA BARRA DA TIJUCA, 315 – BARRA – RJ 

RUA ALDO BONADEI, 288 – BARRA DA TIJUCA – RJ 

AV. PAULO TAPAJÓS, 163 – RECREIO – RJ 

RUA CARDOSO DE MORAES, 266 – BONSUCESSO – RJ 

AV. DAS AMÉRCICAS, 2251 – BARRA DA TIJUCA – RJ 

EST. DOS BANDEIRANTES, 1425 – JACAREPAGUÁ – RJ 

R. JORN. ORLANDO DANTAS, 20 – BOTAFOGO – RJ 

FACILE 

RES. PABLO PICASSO 

REVELEBLON 

CHL INCORPORAÇÕES 

CHL INCORPORAÇÕES 

CHL INCORPORAÇÕES 

CHL INCORPORAÇÕES 

CHL INCORPORAÇÕES 

CHL INCORPORAÇÕES 

CHL INCORPORAÇÕES 

CHL INCORPORAÇÕES 

CHL INCORPORAÇÕES 

PDG INCORPORAÇÕES 

PDG INCORPORAÇÕES 

PDG INCORPORAÇÕES 

SIG ENGENHARIA

SIG ENGENHARIA

SIG ENGENHARIA

BEZON / INVERRIO 

KREIMER ENGENHARIA

OASIS RESORT DE MORAR 

CENÁRIO LARANJEIRAS 

PARAIBA UNO 

NOBEL ENGENHARIA

TECTO ENGENHARIA 

SESMARIA 

CONSTRUÇÕES SESMARIA 

CONSTRUÇÕES SESMARIA 

CONSTRUÇÕES CONSTRUTORA 

MEDEIROS

SINCO ENGENHARIA

LFZ ENGENHARIA

COHANI

TECTO ENGENHARIA 

TECTO ENGENHARIA PERSONALE 

VILLAGIO RESIDENCE 

COM. ED. TRIESTE 

ED. CRISTAL 

BECRAN ENGENHARIA

BECRAN ENGENHARIA

BENFORT ENGENHARIA

BENFORT ENGENHARIA

AV. ABELARDO BUENO, 3600 – BARRA – RJ 

RUA ALMIANTE BALTAZAR, 131 – S. CRISTÓVÃO – RJ 

RUA RANGEL PESTANA, 256 – NOVA IGUAÇÚ – RJ 

EST.  CEL. PEDRO CORREIA, 1002 – CURICICA – RJ 

AV. DOM HELDER CAMARA, 3152 – DEL CASTILHO – RJ 

RUA FLORIANOPÓLIS, 865 – PÇ. SECA – RJ 

RUA PIAUI, 67 – ENG. DE DENTRO – RJ 

AV. ERNANI CARDOSO, 94 – CASCADURA – RJ 

RUA MUNIZ BARRETO, 111 – BOTAFOGO – RJ 

RUA MARIA AMÁLIA, 585 – TIJUCA – RJ 

CLIENTE EMPREENDIMENTO ENDEREÇO 
VOL. 

FORMA 

R. DES. LIMA CASTRO, 135-A, FONSECA – NITEROI – RJ 

AV. GAL. GUEDES DA FONTOURA, 1024 – BARRA – RJ 

AV. LUCIO COSTA, 5.400 – BARRA – RJ 

RUA DEMOSTHENES MADUREIRA, 670 – RECREIO – RJ 

RUA GENARO DE CARVALHO, 3543 – RECREIO – RJ 

RUA CORCOVADO, 23 – JD. BOTÂNICO – RJ 

A. PROF. FLORESTAN FERNANDES, NITERÓI – RJ 

RUA PEREIRA DA SILVA, 197 – LARANJEIRAS – RJ 

RUA PARAIBA, 23 – TIJUCA – RJ 

RUA MARIZ E BARROS 821 – TIJUCA – RJ 

DUBAI DIAMOND II 

DUBAI DIAMOND IV 

SOLAR DUQUESA MARIA AMÁLIA 

RUA NASCIMENTO SILVA, 331 – IPANEMA - RJ 

AV. EPITÁCIO PESSOA, 864 – LAGOA – RJ 

AV. BORGES DE MEDEIROS, 3207 – LAGOA – RJ 

RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA, 244 – BOTAFOGO – RJ 






