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CATÁLOGO DE PRODUTO
MULTIFORM



Multiform é um sistema de cofragem que permite a realização de: Tabuleiros de pontes, sapatas 
combinadas e dintéis ou travessas ou, viadutos, passagens inferiores e superiores. O sistema modular 
composto por elementos fáceis de montar, permite uma adaptação a diferentes geometrias, graças à sua 
flexibilidade de configuração, orientada pelo correspondente estudo técnico. Caso um tabuleiro necessite 
de uma sobre-elevação, mudanças de nível ou se descrever uma curva, todas estas operações podem 
ser facilmente realizadas através do sistema Multiform. Todos os elementos do sistema Multiform 
Horizontal foram concebidos para resistir às condições da obra e proporcionar uma longa vida útil. 

Multiform para tabuleiros de pontes

Passagem superior em Radomia, Polónia

Várias soluções

O sistema Multiform foi concebido para se 
adaptar facilmente a geometrias complexas 
na construção de viadutos, passagens 
inferiores e superiores, mantendo a sua 
capacidade de recuperação.

Sistema versátil Elevada produtividade

A estrutura formada pelas vigas primárias 
metálicas e pelas vigas secundárias de 
madeira permitem configurar o módulo 
consoante a carga que deverá suportar, 
otimizando assim os elementos e os custos 
da cofragem.

Uma das exigências na projeção do sistema 
Multiform foi proporcionar-lhe, depois de 
montado, uma elevada rigidez. Isto facilita 
de forma evidente a descofragem e a 
posterior mudança para uma nova posição, 
aportando uma elevada produtividade para 
a obra.
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Mesa Multiform 

O sistema de Mesas Multiform é indicado 
para realizar projetos com lajes de grandes 
dimensões e com uma superfície onde a 
distribuição de pilares corresponde a uma 
geometria regular. O escoramento pode 
ser realizado com a gama de escoras e/ou 
cimbres da Alsina.

O carro é o elemento essencial para o 
movimento horizontal das mesas na obra, 
enquanto o engate da grua, é essencial para 
o movimento vertical das mesas.

Multiform Lajes

O sistema Multiform Lajes é especialmente 
adequado para lajes com extremidades 
grandes e em alturas mais altas do que as 
de um suporte convencional. O escoramento 
pode ser efetuado com a gama de cimbres 
da Alsina. 

No cálculo do sistema é possível influenciar 
a resistência do mesmo, dependendo da 
distribuição das vigas, metal e madeira, e da 
carga da cofragem que suporta a laje.

Multiform Pontes

O sistema Multiform Pontes é um sistema 
de cofragem horizontal tipo "asa de gaivota" 
ou "asa plana" que se adapta a uma ampla 
gama de geometrias, para criar diferentes 
elementos estruturais na obra.

O sistema Multiform é composto por uma 
viga primária metálica, UPN duplo, enquanto 
as vigas secundárias são de madeira, tipo 
HT-20, as quais suportam o revestimento 
fenólico.

Sendo um material polivalente com uma 
infinidade de configurações, o departamento 
Técnico da Alsina irá projetar a solução mais 
adequada às necessidades de cada caso.



O sistema Multiform para pilares é um sistema bastante versátil que se adapta a uma vasta gama de 
formas geométricas das colunas e dos pilares. A estrutura formada pelas vigas principais de aço e as 
vigas secundárias de madeira permitem a configuração da parede em relação à carga que ela deve 
suportar, otimizando assim os elementos de cofragem e custos.

Estrada em Burgos, Espanha

O sistema Multiform foi projetado para se 
adaptar facilmente a formas geométricas 
complexas na construção de pontes, 
viadutos e metros, mantendo a função de 
cofragem reutilizável.

A estrutura formada pelas vigas principais 
de aço e as vigas secundárias de madeira 
permitem a configuração da parede em relação 
à carga que ela deve suportar, otimizando os 
elementos de cofragem e custos.

Uma das premissas do design do sistema 
tem sido multiforme para garantir altos níveis 
de rigidez, uma vez que foi montado. Isso 
melhora bastante a remoção da cofragem 
e, em seguida, é transferida para um novo 
local de vazamento, que proporciona alta 
produtividade no trabalho.

Multiform para Pilares e Colunas

Modular e resolutivo Produtividade Resistente
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Sistema de capitéis de elevado desempenho desenvolvido pela 
Alsina, o sistema realiza a execução de capitéis, seja qual for sua 
complexidade, com total segurança e produtividade.

O SCAP evita a utilização de escoramento mediante cimbre, o que 
o torna especialmente indicado para pilares assentes em terrenos 
acidentados. 

Esta característica também facilita bastante a descofragem, através 
de cunhas de descida e dos movimentos entre as diversas repetições.

Mísula de apoio com grande capacidade de carga, para a cofragem 
de dintéis, capitéis e placas a grande altura, prescindindo de torres 
de cimbre. Projetada para permite a descarga e o nivelamento do 
sistema, facilitando a montagem e desmontagem da cofragem.

O conjunto formado pela cunha e pela guia de descarga permite 
o nivelamento do sistema de cofragem e a descarga, facilitando a 
montagem e desmontagem da estrutura de suporte de carga.

Graças à experiência e conhecimentos do departamento técnico da 
Alsina, o sistema Multiform adapta-se a todos os tipos de geometrias 
de pilares, eixos e outros elementos estruturais para a execução do 
pilar ou coluna. Confie as suas estruturas à nossa equipa técnica e 
iremos oferecer-lhe um estudo que lhe permitirá resolver seu caso 
específico com uma solução eficaz, lucrativa e, acima de tudo, segura.

O sistema Multiform pode ser combinado com outros sistemas 
Alsina, para oferecer a melhor solução para todos os casos. A 
utilização de sistemas de escoramento, como cimbre, consolas de 
carga ou suportes de parede a uma face, não representa nenhum 
problema para resolver com sucesso os diferentes tipos de pilares e 
colunas, qualquer que seja sua forma final.



Aquário Poema del Mar, Las Palmas, Espanha

Relativamente aos sistemas de painéis 
com estrutura metálica, o Multiform 
Vertical torna as juntas entre os painéis 
quase impercetíveis, por serem ambas 
construídas em placa de contraplacado 
fenólico. Tudo isto proporciona um 
acabamento de betão arquitetónico.

O trabalho em obra é semelhante ao de um 
sistema de parede com um painel, assim 
que montagem do módulo for realizada esta 
é unida ao grampo manual GR e é montada 
com a mesma velocidade e segurança.

A estrutura formada por vigas metálicas 
e vigas de madeira permite configurar 
qualquer módulo em relação à carga 
que deve suportar, otimizando assim os 
elementos e os custos da cofragem. 

Eficaz Montagem em obra Acabamento à vista

Sistema de cofragem recuperável para paredes com faces retas, com todos os tipos de geometrias 
e com acabamento em betão à vista. O módulo foi especificamente projetado para suportar a carga, 
que pode ser maior do que em um painel de parede com bastidor metálico.  A ótima distribuição das 
vigas primárias metálicas e das vigas secundárias de madeira que formam a estrutura estão unidas 
pelo elemento mais característico do sistema: o conector Multiform que proporciona um sistema de 
acoplamento sólido com uma montagem muito fácil e rápida.

Multiform para Paredes Retas
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Cofragem de Barragens

A utilização de elementos Multiform é 
a chave para poder implementar esta 
solução neste tipo de projetos, que exigem 
uma modulação especial fabricada "in 
situ" e que muitas vezes pode variar a 
sua geometria, dependendo da altura de 
execução.

A diversidade de elementos que 
conferem o sistema Multiform é ideal 
para se adaptar aos diferentes módulos 
trepantes, exigidos neste tipo de obras 
especiais.

Paredes Trepantes

O Sistema Multiform Paredes é totalmente 
compatível com os diferentes sistemas 
de Consolas Trepantes, projetadas pela 
Alsina. 

Graças a isso, o cliente pode escolher 
entre as diferentes soluções que a Alsina 
oferece para executar estas paredes 
verticais trepantes, da forma mais rentável 
e segura na obra.

Paredes inclinadas

O sistema Multiform Paredes permite 
executar paredes verticais inclinadas, 
isto porque o sistema é compatível 
com a Consola Trepantes a uma face e 
proporciona a estabilidade de suporte 
neste tipo de estruturas.
 
O design do módulo de parede é feito 
de acordo com a passagem da barra, é 
colocado em disposição livre e, portanto, 
pode executar paredes com inclinação, 
sem qualquer tipo de problemas.



Soluções de cofragem recuperáveis projetadas para executar túneis falsos e aberturas de maneira 
segura, económica e resolutiva. Para resolver estas estruturas, é oferecida uma combinação do 
sistema Multiform, sistemas de paredes retas, paredes curvas e cofragem Alsina para a montagem 
do conjunto. Todas essas soluções são compatíveis entre si, devido ao facto de terem sido projetadas 
para oferecer a maior rentabilidade em obra. Na maioria das ocasiões, a Alsina oferece os seus 
produtos em regime de aluguer, dado que a Alsina estuda cada projeto em particular e oferece sempre 
a melhor combinação de seus sistemas para resolver essas estruturas extremamente complexas.

Soluções Multiform para Túneis

Compatibilidade Ergonomia Redução de custos

A Alsina fornece diferentes sistemas 
de parede e escoramento no local que 
ajudam a que o sistema Multiform realize 
as suas tarefas. Todas essas soluções são 
compatíveis entre si e foram projetadas para 
oferecer a maior rentabilidade em obra. 

A utilização conjunta das mesmas garante 
uma poupança considerável de mão-de-
obra e permite alcançar os desempenhos 
exigidos no trabalho.

A Alsina projeta seus sistemas para 
assegurar a ergonomia e, assim, melhorar 
os custos de montagem e uso no local pelo 
cliente.

Todas as soluções que a Alsina 
comercializa foram projetadas para oferecer 
uma utilização racional pelos operadores 
e garantir que a utilização dos nossos 
produtos Alsina não acarreta riscos.

A Alsina oferece os seus produtos em 
regime de aluguer, dado que estuda cada 
projeto em particular e oferece sempre a 
melhor combinação de seus sistemas para 
resolver essas estruturas extremamente 
complexas. 

Todas as soluções que a Alsina utiliza neste 
tipo de trabalhos são compatíveis, graças a 
isso o departamento técnico pode garantir a 
rentabilidade dos equipamentos.

Túnel em Kielanówka, Polónia
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Box Culvert

Sistema de cofragem interior formado por 
uma cofragem em forma de abóbada com 
abas rebatíveis e um suporte de cimbre 
móvel. 

A utilização do sistema Multiform para 
cofragem interior permite resolver 
qualquer tipo de geometria. O design de 
uma peça especial permite rebater as 
abas da cofragem para facilitar as tarefas 
de descofragem do módulo e o avanço até 
à camada seguinte.

Cofragem de Aberturas 

Solução de cofragem formada por um 
conjunto de sistemas de Alisply Parede, 
Alisply Circular e o sistema Multiform 
como suporte vertical do conjunto. 

Alisply Parede e Alisply Circular são 
compatíveis entre si e unem-se facilmente 
ao grampo manual GR-2, o que garante a 
rigidez do módulo de cofragem. 

O sistema de parede curva é fornecido 
plano e apenas é necessário definir o raio, 
na obra. O design do painel Alisply Circular 
inclui todos os componentes necessários 
para este raio. 

Cofragem de abóbada

Sistema de cofragem formado por uma 
estrutura de suporte de cofragem, as 
vigas Multiform suportam a cofragem e o 
sistema de cofragem Alisply Circular.

O design do painel Alisply Circular inclui 
todos os componentes necessários para 
alterar o raio, tantas vezes quantas as que 
forem necessárias.

A união dos módulos é realizada com o 
grampo manual GR-2 a partir do interior da 
parede, o que assegura a segurança dos 
operadores, pois não é necessário passar 
por cima da superfície da cofragem.



Cofragem metálica no Porto de Tenerife, Espanha

O Multiform é um sistema bastante versátil e, por isso, apto para a execução de trabalhos especiais 
de construção civil. Tais como falsos túneis, aberturas e galerias. A principal característica do 
sistema é que, através de um estudo técnico, adapta-se totalmente às necessidades dos clientes 
e oferece sempre a melhor solução em termos de custos, qualidade, prazos de produção e entrega 
de equipamentos.

O sistema Multiform foi projetado para ser 
compatível com os restantes sistemas 
de cofragem e cimbre da Alsina, o que 
confere mais vantagens e aumenta 
exponencialmente as utilizações na obra, 
assegurando um bom resultado em todas as 
situações. O caso de cofragens horizontais 
com carrinhos não é exceção e mantém a 
sua função como cofragem reutilizável e 
rentável no local.

O sistema foi projetado para uma montagem 
rápida e simples, na própria obra. Durante a 
fase de montagem, é necessário respeitar 
as instruções indicadas pelo nosso pessoal 
técnico. 

Além disso, a Alsina oferece permanentemente 
serviços de consultoria para os seus clientes, 
a qualquer altura

A chave do sistema está na redução de 
custos para o cliente da Alsina. Existem 
muitas soluções no mercado, enquanto a 
Alsina geralmente usa 90% dos elementos 
padrão para resolver este tipo de trabalho. 
Também incorpora o design e o fabrico 
de elementos especiais a um custo 
muito competitivo para oferecer a melhor 
alternativa.

Capacidade de adaptação Soluções simples Produtividade

Soluções Multiform para Carro de Cofragem
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Carro de Água

Solução projetada pela equipa técnica da 
Alsina que permite a execução da estrutura 
de forma linear de forma rápida e segura. 

A cofragem é montada no local e é 
realizado a betonagem das paredes. Assim 
que o betão estiver seco, um sistema de 
retração retira a cofragem para deslocá-lo 
para a nova posição de cofragem.

O movimento do carro é possível devido ao 
seu sistema de rodas acopladas sobre a 
cimbre. Desta forma, o bloco de cofragem 
é deslocado através do canal para 
implementar todas as paredes diferentes.

Solução projetada pela Alsina para a 
execução de molas submersas, devido 
ao ambiente marítimo o movimento da 
montagem no trabalho é realizado através 
de uma grua móvel.

O módulo utilizado tinha 8 metros de 
comprimento e 3 metros de largura, unidos 
por uma estrutura de suporte vertical com 
sistema Multiform e o conjunto permitiu a 
formação dos 150 metros lineares exigidos 
pela obra. A estrutura horizontal do 
sistema Multiform assegurou o movimento 
da montagem e as tarefas de cofragem 
e descofragem, acionando os cabos 
superiores de elevação.

Solução projetada pela Alsina, permite o 
movimento dos módulos de cofragem das 
cúpulas de forma simples, pois tanto a 
cofragem como a estrutura de suporte se 
deslocam de maneira conjunta.

Uma vez que a cúpula e os empanques 
tenham sido betonados, o sistema 
permite que a cofragem seja retiradas e 
as tarefas de movimentação do conjunto 
sejam realizadas até o próximo posto de 
cofragem.

O movimento do conjunto é possibilitado 
pelas rodas acopladas no cimbre. 

Carro de Cais Submerso

Carro para Cúpulas



Torre de Carga Multiform

Igreja Santa Anna em Rapallo, Itália

O sistema Multiform permite realizar torres de carga de alta resistência. O sistema resolve uma 
enorme variedade de combinações com a utilização de poucos componentes e as articulações são 
fáceis e seguras entre os componentes como é usual nos usos múltiplos do sistema. Dependendo 
do tipo de escoramento a ser resolvido, diferentes configurações de torres independentes ou torres 
encadeadas podem ser consideradas de modo seguro. O arranque da torre pode ser realizado de 
forma rápida e segura na obra, o arrasto subsequente pode ser feito por um macaco hidráulico, 
colocado na base ou na cabeceira da torre. Enquanto a base da torre pode ser ancorada ao solo 
para uma maior capacidade de carga. São sempre utilizados os elementos de segurança necessários 
para os operadores, como a plataforma de segurança, os corrimãos e os meios auxiliares de acesso.

Assim que a montagem tenha sido 
realizada, a implementação do sistema em 
obra é muito produtiva. Tal porque todos os 
elementos do sistema incorporam sistemas 
de junção rápidos e confiáveis que permitem 
a adaptação a qualquer tipo de estrutura.

O Sistema Multiform está projetado para 
oferecer uma gama completa de soluções 
diversas. Em tal caso, oferece soluções de 
escoramento, tais como torres de carga e 
cimbres de qualquer comprimento, todas 
utilizando componentes padrão.

Durante a fase de montagem da torre de 
carga, devem ser respeitadas as indicações 
fornecidas no estudo prévio realizado 
pelo nosso departamento técnico. Para 
a montagem de estruturas complexas, a 
Alsina oferece sempre aos seus clientes 
serviços de assessoria.

Torres de Carga Seguro e resistente Produtividade
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Sistema de cofragem de parede curva, 
formado por uma estrutura conjunta de 
vigas de aço e vigas de madeira.

A utilização de vigas primárias de 
aço, projetadas com um raio especial, 
permitem a aplicação em qualquer tipo 
de raio, de acordo com a curvatura do 
fenólico a utilizar no projeto.

A utilização de conectores de aço e vigas de 
diferentes tamanhos permite configurar uma 
estrutura de suporte que pode ser configurada 
para cada necessidade de trabalho.

A compatibilidade com o cimbre de suporte 
garante a remoção correta da cofragem, 
assegurando que a solução respeita os 
requisitos do projeto.

Sistema de cofragem de parede reta com forma 
de cone invertido, a solução foi conseguida 
combinando uma estrutura conjunta de vigas 
de aço com vigas de madeira.

A utilização de vigas primárias de aço com 
arranjo livre facilita a criação desta forma de 
cofragem tão singular de uma única postura.

O sistema Multiform permite resolver diferentes estruturas no trabalho, fruto disto é a sua crescente 
implementação em diferentes projetos. O cálculo realizado pelo departamento técnico garante e 
assegura que tais soluções respondem às necessidades dos clientes. O sistema Multiform tornou-se o 
melhor sistema para executar estruturas devido a sua versatilidade, o seu custo reduzido, a utilização 
de equipamentos que podem ser alugados e a considerável economia de mão-de-obra.

Paredes Circulares Raios Pequenos Paredes Inclinadas

Centro de Dados em Varsóvia, Polónia

Soluções Especiais Multiform




