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A Votorantim Cimentos foi premiada nas categorias Cimento 

(1º lugar), Revestimento Texturizado (2º), Argamassa (3º), Tinta em

Pó à base de cal (3º) e Rejuntamento (3º). O prêmio “16º Ranking

de Conceito e Imagem da Indústria” é realizado pela Revista

Revenda e Construção. Ele é resultado de pesquisa feita pela

revista entre lojistas de material de construção de todo o País. 

Os leitores apontam duas melhores empresas em 76 segmentos,

avaliando atendimento, sistema de venda e promoção e

propaganda. O ranking serve como um termômetro, que mostra

como está o relacionamento

da indústria da construção

com as revendas.

NOTAS

Votorantim lança guia
técnico da linha Votomassa 

Matrix Sistema vira marca
e é oferecido em sacaria 

As informações técnicas e orientações estão

divididas nas seções: Argamassa para

Construção, Argamassa para Acabamento,

Controle de Qualidade, Guia de Segurança e

Conhecimentos Relevantes.
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O primeiro “Guia de Produtos

Votomassa” foi lançado pela Votorantim

Cimentos em maio, durante o 8º

Simpósio Brasileiro de Tecnologia das

Argamassas (SBTA), em Curitiba (PR). 

O Guia apresenta, de forma detalhada,

a aplicação de cada produto da linha

Votomassa e todas as informações

importantes para construtoras,

engenheiros, projetistas, arquitetos e

mestres-de-obras. A tiragem é de seis

mil exemplares.

Antes vendido apenas a granel pela

Votomassa em canteiros de obras, o Matrix

Sistema agora é uma marca e está disponível

também ensacado. 

Com a criação dessa nova marca, a

Votorantim Cimentos passa a oferecer

produtos e serviços adequados para cada tipo

de cliente. O Matrix Sistema atende

exclusivamente o mercado de construtoras

de duas formas: granel e ensacado.

A linha de produtos oferece soluções para

todas as aplicações, como assentamento,

revestimento, chapisco e contrapiso, para

ambientes internos e externos. 

As sacarias do

Matrix Sistema

têm um número

que define as

características do

produto e uma cor

diferente para cada

aplicação. 

"O Jornal do Pedreiro está contribuindo fortemente

para a Unidade Senai de Palmas/TO, pois os

instrutores da área de construção têm lido e se

baseado no jornal para dar criatividade às aulas.” 

Essa mensagem foi enviada por e-mail à

área de Marketing da Votorantim

Cimentos pelo Senai da capital de

Tocantins. Na mesma mensagem a

secretária da Gerência, Leanne Carvalho

Barbosa, pede o envio do jornal em arquivo

eletrônico e impresso. 

Nosso jornal agora está ajudando a formar

novos profissionais da construcão!

Julie Gattaz, Gerente

de Marketing da

Votorantim Cimentos,

recebe o troféu Ruy

Ohtake, ao lado de

profissionais de outras

empresas premiadas.

O Jornal do

Pedreiro é uma

publicação da área

de Marketing da

Votorantim Cimentos,

com circulação entre

mais de 35 mil

profissionais da

construção.

Votorantim Cimentos conquista o Prêmio Revenda 
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Errata:
Diferente do que

informamos na

edição passada, o

pedreiro Neori

Brisola não se

formou pelo projeto

Futuro em Nossas

Mãos na turma de

2006/2007, mas sim

na turma de

2007/2008.

Senai de Tocantins usa Jornal do Pedreiro em aulas 

02e03-ed23:01-ed5  24/06/09  22:18  Page 2



O Jornal do Pedreiro abre espaço para uma homenagem

ao seu Derli, que, como outros pedreiros trabalhadores,

dedicam a vida a transmitir valores para sua família e

para toda a sociedade.

CALÇADA DA FAMA

Derli, a viga mestra
da família

Meu pai fez 65 anos

em 28 de maio deste

ano e está para se

aposentar, mas enquanto

isso não acontece ele

trabalha das 7 às 16 hs... e toma conta da Maria Luiza até

eu chegar do trabalho ...Tenho muito orgulho de dizer esse

é o meu pai!

Ele não fica parado... o bom pedreiro sempre tem trabalho,

não é mesmo?

É leitor do “Jornal do Pedreiro” e utiliza suas dicas e

sugestões... todos lá em casa lemos o jornal.

Fico pensando em mãos tão calejadas, que viram massa,

pegam peso. Mãos empoeiradas e cansadas (mas que) dão

banho, comida, trocam fralda... Ele (até) canta pra Maria

Luiza, passeia, faz dormir.

Sei que para outras pessoas isso talvez nada tenha de

extraordinário, mas, para a nossa família, ele é tudo, nosso

pilar, nossa

viga mestra,

sem ele a

gente

desmorona.

Obrigada

pela atenção,

por levarem

minha história e, quem sabe, atender meu pedido.

Parabéns pelo jornal, a iniciativa é excelente. 

Um forte abraço. 

Andréa Alves de Souza

3

A
ndréa Alves de Souza tinha um sonho: prestar

uma homenagem de surpresa ao pai, o pedreiro

Derli Ferreira. Sua carta chegou ao Jornal do Pedreiro e

logo se viu que era uma filha especial e que o pai

merecia todo esse xodó. 

Ela queria mostrar que mesmo homens durões,

fazendo serviço tão pesado, possuem o lado carinhoso

e amigo: “as próprias famílias às vezes se esquecem

que por de trás do concreto, existe doçura, carinho”.

Nessa carta, Andréa perguntava: “Quem sabe, amigos

da redação, vocês não encontram um cantinho para

uma foto dele com o nosso “muito obrigada?”.

Pois é, Andréa, nós encontramos esse cantinho e assim

juntamos também nossa homenagem a muitos outros

pais de família que ganham a vida como pedreiros no

Brasil.

Em casa somos 4 pessoas eu, meu pai, meu irmão Flávio e

minha filha de 10 meses Maria Luiza, minha mãe é falecida

há 18 anos. Vivemos numa boa casa, com harmonia, amor e

muito companheirismo.

... a família está mais alegre do que nunca com a presença

da Maria Luiza, principalmente o meu pai, que há 18 anos é

pai e mãe dos filhos, agora é avô, pai e anjo da guarda da

minha filha.

... meu pai é pedreiro há mais de 20 anos e um pedreiro

caprichoso, dedicado, trabalhador. Um homem honesto que

se dedicou inteiramente à família após a morte da esposa,

aguentou muita coisa ruim do nosso lado, mas nos criou

com amor, paciência e honestidade.
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MÃO NA MASSA COM VOTOMASSA

O concreto pronto Engemix

não dá trabalho para o

pedreiro, não tem

desperdício de material, é

rápido, tem a qualidade da

marca Votorantim e pode

ser pago em até 24 vezes. É

só ligar e pedir.  Veja a lista

de telefones encartada

nesta edição.

e o cliente de pequenas obras, como

enchimento de lajes, calçadas, pisos.

Chama-se CasaMix e está disponível

nas cerca de 90 filiais da Engemix pelo

País.

A empresa entrega a partir de três

metros cúbicos e pode fornecer um

equipamento para lançar o concreto

sobre a laje. Nesse caso, a concretagem

é bem rápida e o esforço é das

máquinas, não do pedreiro. “É fácil

comprar: basta telefonar e pedir”, diz

Fábio Rossini, Gerente da Engemix.

4

P
edreiro sabe virar concreto na obra.

Sabe também que, dependendo do

serviço, o trabalho é pesado, demorado

e precisa de ajudantes. Se for a

concretagem de uma laje, por exemplo,

tem que puxar na corda ou subir

escadas com latas e latas de concreto

nas costas. 

Esse trabalho pode ser substituído pelo

concreto pronto da Engemix,

concreteira da Votorantim Cimentos. A

empresa criou um serviço

especialmente para atender o pedreiro

Engemix na obra e com hora marcada!

Foto: Márcio Fernandes - AE 13/05/09
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Qualidade garantida
A mesma tecnologia que faz o concreto para erguer grandes obras,

pontes, barragens e prédios é usada no concreto oferecido nas

pequenas obras. Confira:

• A Engemix usa cimento da Votorantim e controla a qualidade das

outras matérias-primas;

• A pesagem é eletrônica e isso garante a quantidade certa de

cimento, areia, agregados e água; 

• O concreto é testado em laboratório

e pode receber aditivos químicos

para melhorar seu desempenho;

• Os equipamentos são

modernos.

“Virar na obra acaba saindo 
mais caro”
O pedreiro Nivaldo Macário Salgado, de Embu

das Artes, na Grande São Paulo, comprou 

5 m3 de concreto pelo CasaMix para encher

uma laje de 61 m2. Segundo ele, a

concretagem levou pouco mais de uma hora,

sem fazer sujeira nem dar muito trabalho para

ele e mais dois ajudantes.

Nivaldo calcula que precisaria mais de quatro

horas e de muita gente para fazer o mesmo serviço com o concreto

virado em obra. 

“Na primeira massa todo mundo está forte, depois a turma cansa. No

fim, o concreto virado em obra pode sair mais caro”, disse. 

Nivaldo também leva em conta a praticidade e a rapidez do concreto

pronto. “Hoje em dia não é viável o pedreiro perder tempo. Além disso,

tem lugar que você não tem espaço para virar o concreto.”

Pagamento facilitado
Outra facilidade é o pagamento. “O

cliente pode financiar em até 24 meses ou

pagar no cartão de crédito em três vezes”,

informa Fábio Rossini. Por enquanto são

aceitos apenas os cartões Visa.

A grande dúvida em comprar concreto

pronto ainda é o preço. Para quem pensa

que é caro para pequenas construções, o

Gerente da Engemix recomenda fazer um

orçamento e comparar com o custo do

concreto virado na obra.

Nessa comparação o pedreiro deve

somar pelo menos uns 20% a mais de

material por conta de desperdício no

concreto virado na obra. “É um pouco

de areia que a chuva leva, o saco de

cimento que molhou”, observa Rossini,

que acrescenta: “O nosso concreto tem

tudo que o pedreiro precisa, alta

qualidade, tecnologia e rápido

atendimento, não gera desperdício e a

obra ganha agilidade.”

Para falar com 
a Engemix
Em São Paulo: (11) 2184-7200

No Brasil: consulte lista de

filiais e telefones encartada

nesta edição.

www.engemix.com.br

casamix@engemix.com.br

Cartilha do proprietário
Ao comprar o concreto CasaMix o cliente

recebe o Manual de Concretagem, com

as principais informações que ele precisa

saber sobre o concreto. Também há dicas

de preparação e cuidados necessários

para o recebimento, transporte, cura do

concreto e outras.

O manual recomenda, por exemplo, que

o cliente verifique se as fôrmas e

armaduras estão posicionadas de acordo

com o projeto, se estão bem vedadas

para não haver vazamento da nata do

concreto, se estão limpas e se a

espessura da laje e a altura das mestras

estão corretas.
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Passo-a-passo
1 - Preparação
da área:
A área onde

será feito o piso

deve estar

nivelada e

compactada,

coberta com

lastro de brita ou similar e com os sarrafos

que delimitam as áreas de concretagem e

separam os trechos de cores diferentes. O

sarrafeamento deve respeitar os caimentos.

O uso de telas de aço e a espessura da

camada do concreto dependem da

finalidade do piso. Se receber muito peso,

como o trânsito de carros, a armadura é

obrigatória e a espessura do concreto deve

ser maior. A espessura mínima é de 5 cm e

pode ir até 12 cm. A armadura de aço deve

ficar um pouco afastada do solo. 

2 - Concretagem
A garantia de um piso bem-feito, resistente

e durável depende da qualidade do

concreto. Veja a

matéria dessa

edição sobre o

concreto da

Engemix, que

entrega o

material com o

padrão certo. O

traço do concreto deve ser de 20 Mpa (nível

de resistência), com brita “zero”. 

3 - Rebaixo do agregado
Uma ferramenta especial (rolo rebaixador) é

usada para rebaixar o agregado, deixando o

concreto mais

denso e elevando

a argamassa. Isso

aumenta a

resistência

superficial do

concreto e facilita

o acabamento. 

4 - Desempeno 
Pode ser feito com desempenadeira de

madeira ou de alumínio. Esse procedimento

abre poros no concreto e facilita a absorção

CANTEIRO DE OBRAS

Conheça essa solução

rápida e econômica para

áreas externas e aproveite

novas oportunidades de

oferecer serviços aos

clientes.

O
piso de concreto estampado é uma

solução cada vez mais utilizada em

áreas externas. Há boas razões para

isso: resistência, custo, rapidez na

execução, beleza e facilidade de

manutenção. O método não é difícil de

executar para um pedreiro experiente,

mas exige ferramentas e produtos

especiais. 

Para fazer concreto estampado é preciso

empregar formas de borracha e

pigmentos aplicados sobre o concreto

em estado fresco. Eles produzem

desenhos coloridos que se parecem

com pedras naturais, tijolos, lajotas,

cerâmicas e outros. 

Pode ser utilizado em calçadas,

garagens, ruas, estacionamentos,

indústrias, áreas de lazer, escolas e

outros locais externos. Sua aplicação é

rápida e econômica, pois dispensa o

contrapiso e os revestimentos

tradicionais. Veja a seguir o passo-a-

passo preparado por Fernando

Majerowicz, da Crete Construções e

Comércio.

5 - 
O p

com

de 

un

Ess

tam

au

res

sup

co

uso

qu

ga

en

6 - 
Esp

má

sup

qu

pa

qu

seg
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fre

na

de 

ret

um

7 - 
Ap

a s

igu

for

faz

pró

me

for

Você sabe o que é
concreto estampado?

Caso não tenha como utilizar as estampas apropriadas, o pedreiro pode criar texturas

decorativas usando outros recursos. Pode combinar cores diferentes como no piso da 3ª foto,

que não foi estampado.

Em duas horas e meia, Francisco

Neto e seu ajudante Roberto

Pimentel concluíram o serviço de

estampagem (sem pigmentos)

nessa área de cerca de 30 m2.
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a ser

aplicado em

seguida. 

5 - Endurecedor colorido e queima
O pó endurecedor colorido é espalhado

com as mãos (usando luvas e máscara),

de maneira

uniforme.

Esse pó

também

aumenta a

resistência

superficial do

concreto. O

uso de uma desempenadeira de aço na

queima aumenta a produtividade e

garante a penetração e a fixação do

endurecedor. 

6 - Desmoldante
Espalhar com as mãos (usando luvas e

máscara) o pó desmoldante sobre toda a

superfície já

queimada,

para evitar

que na fase

seguinte o

concreto

fresco grude

nas formas

de estampagem no momento de serem

retiradas. O desmoldante também dá

uma segunda cor de acabamento.

7 - Estampagem
Aplicar as formas de estampagem sobre

a superfície, pisando sobre elas por

igual. Usar um conjunto de cinco ou seis

formas, de modo que o aplicador possa

fazer um rodízio e avançar sobre as

próprias formas. É preciso saber o

melhor ponto do concreto para aplicar a

forma. Antecipar ou retardar esse

momento

pode causar

problemas.

Não se deve

preparar

áreas muito

grandes

para

7

Francisco se deu bem com
o concreto estampado
O pernambucano Francisco Neto Braz de
Macedo, 41 anos, chegou em São Paulo

em 1988. Sem ter uma profissão,

trabalhava no que aparecia, até o dia em que foi para a construção civil e depois

para uma firma especializada em concreto estampado. Aprendeu o ofício e no

dia em que a firma fechou, em 1993, ele começou a prestar serviços por conta

própria. Hoje é um profissional requisitado por várias empresas de construção e

reforma. “Nem sempre temos trabalho, mas o que aparece compensa o tempo

parado. Já fizemos piso de 3 mil m2. Recomendo essa atividade para os

pedreiros oferecerem aos clientes, pois dá ótimo resultado e agrada bastante”, diz.

Ferramentas e produtos
Há no mercado algumas empresas

que vendem formas, ferramentas e

produtos necessários para fazer o

concreto estampado e que também

fazem parcerias com profissionais

autônomos, fornecendo os

componentes e dando apoio técnico

para a realização de obras. 

estampagem, para evitar que no final de

um pano o concreto já esteja endurecido.

8 - Juntas de
dilatação
Passadas 24 horas,

usar a makita para

fazer cortes

regulares de

alguns centímetros

de profundidade

no piso, para evitar fissuras na

superfície. Não é preciso que os cortes

sejam feitos até o solo. Os cortes

mais comuns são de 4 m x 4 m, mas

essa medida varia de acordo com o

tamanho da área. 

9 - Lavagem e aplicação de seladora
e de resina
Lavar bem a área e, após a secagem

completa, aplicar uma demão de

seladora para proteger a superfície

do piso. Finalmente, aplicar uma

demão de resina acrílica ou

poliuretânica para melhor

conservação. Caso esses produtos

não estejam disponíveis, basta

aplicar um verniz apropriado ou

então deixar o piso no estado

original, o que vai exigir limpezas

mais frequentes. 

Ideias para estampas 
Alguns dos desenhos que podem ser

estampados nos pisos de concreto. As

formas de borracha têm dimensões

diferentes – 50 cm x 50 cm, 60 cm x 60 cm,

72 cm x 72 cm e 1,20 m x 1,20 m. 
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O
bra tem pó, mas nem por isso deve

ser suja e desorganizada. Restos de

material não devem estar espalhados

pelo chão junto com as ferramentas. O

correto é ter lixeira no canteiro, um local

só para armazenar material novo e outro

para os cacos de azulejo e tijolo, as

sobras de cimento, pedra, areia e

ferragem. 

Agindo assim, fica fácil separar aquilo

que pode ser reaproveitado daquilo que

deverá ser descartado. Como prêmio,

ganha-se um ambiente de trabalho mais

gostoso e seguro, além de um

sentimento de satisfação. Ninguém se

machuca tropeçando num bloco fora do

lugar ou fica nervoso porque perde

tempo procurando uma ferramenta

“escondida” embaixo de sobras de

materiais.

Mestres em organização
Organização não tem muito segredo. Mas

precisa ter vontade. Os japoneses sabem

como fazer isso muito bem. Na década

de 1960 eles criaram uma rotina de

comportamento chamada “5S”. Também

conhecida como “Cinco sensos”.

8

Canteiro de obra bagunçado é

feio, pega mal com o cliente,

leva à perda de tempo, ao

desperdício e pode provocar

acidentes. Saiba como evitar

tudo isso.

Um lugar para cada coisa 
e cada coisa em seu lugar

FIQUE POR DENTRO

O nome vem de cinco palavras japonesas

que começam com a letra “s”: Seiri
(Seleção), Seiton (Organização), Seisso
(Limpeza), Seiketsu (Higiene e Saúde) e
Shitsuke (Autodisciplina).
Esse comportamento é aplicado na

Votorantim Cimentos, com o nome de

“Movimento 5S”. “O 5S pode ajudar os

pedreiros a aumentarem a qualidade, a

produtividade e a segurança no trabalho”,

afirma Tarcísio Lucas da Cruz, da área de

Gestão e Desempenho da Votorantim

Cimentos. 

Como começar
Tarcísio sugere começar a praticar o 5S

aos poucos. Por exemplo: pegar a caixa

de ferramentas e separar o que é útil

daquilo que está ali ocupando espaço ou

não presta para mais nada, como é o

caso de um estilete cego. Depois vá para

outros ambientes. Separe, descarte,

organize madeiras, ferragens, pedras,

areia, cimento, tijolos, restos de material

e limpe as áreas de

trabalho.

É preciso coragem para

jogar algumas coisas

fora, porque a gente

pensa: ‘isso vai servir

um dia’, mas se não

houver disciplina vira

bagunça. 
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9

1 SEIRI – SELEÇÃO
Para que serve?
• Manter no local apenas aquilo que

é necessário e adequado às

atividades da obra. 

Como praticar?
• Fazer uma lista do que é útil e

necessário no ambiente de

trabalho, como materiais,

ferramentas e equipamentos de proteção.

• Separar aquilo que não tem utilidade.

• Descartar o que não serve (reciclar ou jogar no lixo).

Resultados:
• Desocupa espaços.

• Deixa mais visíveis os materiais realmente utilizados.

• Deixa o ambiente mais claro, confortável e fácil de limpar.

• Evita esquecer um material ou ferramenta necessária para o

serviço.

2 SEITON – ORGANIZAÇÃO
Para que serve?
• Arrumar e organizar aquilo que

permaneceu no local de trabalho

por ser considerado necessário.

Como praticar?
• Analisar onde e como guardar as

coisas (ferramentas, materiais,

equipamentos).

• Recolocar tudo em seus devidos lugares após o uso (Um

lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar).

Resultados:
• Melhora o aproveitamento dos espaços e a circulação na obra.

• Facilita o acesso aos materiais, ferramentas e equipamentos.

• Melhora o ambiente de trabalho (evita correria, nervosismo e

acidentes).

3 SEISSO – LIMPEZA
Para que serve?
• Garantir que as ferramentas estejam

em bom estado e o canteiro de obras

fique sempre limpo e seguro, ou seja,

na medida do possível, sem restos de

material espalhado. 

Como praticar?
• Desenvolver hábitos de limpeza.

• Levar uma vassoura para o canteiro.

• Limpar ferramentas e materiais utilizados e guardá-los após o uso.

Resultados:
• Cria um ambiente de trabalho saudável e agradável.

• Melhora a qualidade de vida no canteiro.

• Aumenta a vida útil das ferramentas.

• Evita desperdício de materiais (massa, prego...).

• Evita acidentes.

• Agrada o cliente.

4 SEIKETSU – HIGIENE E SAÚDE
Para que serve?
• Desenvolver a preocupação constante

com a higiene para tornar o local de

trabalho mais saudável, seguro e

adequado às tarefas desenvolvidas.

Como praticar?
• Praticar sempre os 3S anteriores.

• Usar equipamentos de proteção

• Proteger-se do sol e do contato direto com produtos

químicos (usar luva para manusear aditivos, por exemplo).

Resultados:
• Reduz acidentes.

• Eleva o nível de satisfação pessoal e da equipe.

• Evita afastamento do trabalho por doenças.

5 SHITSUKE – AUTODISCIPLINA
Para que serve?
• Desenvolver a força de vontade, a criatividade e o senso

crítico.

• Respeitar e cumprir o estabelecido (prazos, horário de

entrada e saída).

Como praticar?
• Disciplinar a prática dos “S”

anteriores.

• Compartilhar objetivos (explicar e

detalhar o planejamento da obra

para evitar perda de tempo).

• Cumprir as rotinas com paciência

e persistência.

Resultados:
• Facilita a execução das tarefas e

o cumprimento de prazos.

• Propicia resultados de acordo com o planejado.

• Evita desentendimentos e melhora o relacionamento com a

equipe por todos saberem o que fazer.

Colaboração: José Carlos Rocha, professor de processos construtivos do

Senai Tatuapé (São Paulo).
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Conheça cada um dos 5S e como eles podem ser úteis
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Escadas: “muita gente apanha com esse serviço”
Esta reportagem atende a pedidos de diversos leitores, todos eles com uma só preocupação: construir escadas bem-feitas e seguras.

CANAL ABERTO

D
entre os leitores que nos

escreveram sobre o assunto estão

César Pereira dos Reis, 26 anos, de

Mauá, e Israel Gonçalves Dias, 46, de

São José do Rio Preto, SP. Para Israel

“escadas são o bicho papão da

construção”, enquanto César se

preocupa com as que ”não obedecem

as normas de espelho e apoio”.

Gilberto Evangelista de Freitas, 36 anos,

do Rio de Janeiro, solicita

esclarecimento sobre como montar

escadas feitas de concreto – “pois

existem muitos pedreiros que

dispensam esse tipo de serviço, porque

acham complicado e muito trabalhoso”.

E reconhece: “eu mesmo já dispensei

por falta de conhecimento”. Outro

vizinho dele em

Bangu, Luiz Carlos

Silva Ramos, 47

anos, concorda:

“muitos pedreiros

não sabem fazer uma

escada”.

Já Martiniano Rodrigues Neto, 44 anos,

de São Vicente, SP, brinca: “atualmente

encontramos escadas difíceis de subir e

impossíveis de descer”.

Passando aperto
O mestre-de-obras

Antonio Donisete

Marchini, 46 anos, de

Indaiatuba, SP, pediu

que o Jornal do

Pedreiro fizesse uma

matéria sobre escadas porque acha que

muita gente "apanha" para fazer esse

tipo de serviço. “Já passei um aperto

com construção de escada. Um engano

me forçou a refazer parte do trabalho.

Há pouco tempo, ao fazer o

revestimento de uma escada numa obra

em andamento, percebi que o projeto

não incluía a medida do revestimento

de granito, o que deixava os degraus

fora de padrão.”  

Genaldo Elton dos Santos, 50 anos, de

São Paulo, SP, disse que apesar da

experiência, ainda tem muito a aprender

sobre esse tipo de trabalho. 

A melhor coisa a fazer quando não se

sabe é procurar saber. Só quem

pergunta e tira dúvida aprende e ganha

conhecimento. O Jornal do Pedreiro foi

buscar especialistas para responder aos

leitores.

A arte de construir escadas
Como eles, há muitos outros pedreiros que até rejeitam

trabalho por não terem a segurança de executar bem 

esse tipo de serviço. Mas será que a escada é mesmo um

“bicho de sete cabeças?” Vamos mostrar que não é.

Segundo Joaquim Carlos Felício, instrutor de construção

civil do Senai, a construção de escadas é um

conhecimento muito importante para o pedreiro

conquistar mais clientes e para demonstrar sua

criatividade. Para ele, a escada não é só uma utilidade, é

um componente decorativo que valoriza o imóvel. “Fazer

uma escada bem-feita é uma arte”, diz ele.  

10

cota nível

final

corrimão

• altura 90 cm

patamar

• profundidade: 80 cm a 1,20 m

degraus

• espelho: 16 a 19 cm
• pisada: 25 a 32 cm

cota nível

inicial

Modelos de escadas com diferentes acabamentos: 

ladrilhos e madeira.
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Medidas técnicas
As escadas devem ser adequadas ao

passo médio das pessoas e ser

construídas de acordo com normas

técnicas que consideram a

segurança e o conforto. Escadas fora

das medidas provocam acidentes

graves.

• Largura mínima: 90 cm

• Largura mínima para passagem de

2 pessoas ao mesmo tempo: 1,20 m

• Espelho (altura do degrau): de 16 

a 19 cm

• Pisada (profundidade do degrau):

de 25 a 32 cm

Atenção: A pisada e a altura dos

degraus devem ser sempre iguais.

Quando uma pessoa sobe ou desce

uma escada não está preparada

para encontrar um degrau diferente

e isso pode causar uma queda.

• Altura mínima entre o degrau mais

alto e a cobertura (teto ou viga do

piso superior): 2 m 

Atenção: Essa medida assegura que

mesmo as pessoas mais altas não

corram o risco de bater a cabeça na

parte superior.

• Inclinação da escada em relação ao

piso: - Mínima: 30 graus 

- Máxima: 45 graus 

Atenção: Uma escada com mais de

45˚ é considerada desconfortável e

perigosa. Se não houver espaço

para uma inclinação menor, é

preciso desviar a escada, dividindo-a

em 2 ou mais lances. Cada lance

deve ser separado por um patamar

com profundidade entre 80 cm e

1,20 m. 

• Corrimão: 90 cm

Para espantar o receio de enfrentar o

“bicho de sete cabeças”, Joaquim Carlos

recomenda uma arma infalível:

planejamento. A fórmula mais usada

para fazer os cálculos é a de Blondel 

(2 x e + p = 64), que Joaquim procura

simplificar para facilitar o entendimento.

Fazendo algumas contas rápidas o

pedreiro não perde tempo e não corre 

o risco de errar. 

Espelho (e): Escolher uma medida entre

16 e 19 cm. Como exemplo, escolhemos

18 cm.

Pisada (p): Multiplicar 18 (e) por 2 = 36;

e diminuir de 64 (número fixo): 

64 – 36 = 28 cm (medida da pisada).

Capriche nos detalhes da
construção
Depois de calcular os números do

espelho e da pisada, é recomendável

traçar as medidas na parede para

trabalhar com a certeza. O uso do

prumo para o espelho e do nível

para a pisada são obrigatórios.  

Moldagem
A estrutura de uma escada (rampa)

deve ser construída sob a

supervisão de um engenheiro e o

carpinteiro deve fazer a forma de

madeira que recebe as ferragens,

amarrações e depois o concreto. A

forma pode ser retirada depois de 28

dias para o pedreiro fazer o

acabamento. 

Tipos de escadas
Quando não há espaço suficiente para se

fazer uma escada comum, o jeito é

recorrer a uma caracol, pré-moldada em

concreto ou feita de metal. Mas esse tipo

de escada não pode ser o único da casa

para dar acesso ao piso superior, pois

dificulta o movimento dos idosos e de

deficientes físicos e o uso de maca para

retirar uma pessoa numa emergência. 

Como calcular as medidas e o número de degraus
Número de degraus (N): Altura do pé

direito ÷ 18 cm (espelho). Como

exemplo, definimos pé direito de 2,70 m

(270 cm). 270 cm ÷ 18 cm = 15 degraus
Atenção: para o cálculo da escada, a

medida do pé direito deve ser tomada

desde o piso inferior até o piso superior

(e não o teto). Se o resultado não der

número redondo, a sobra deve ser

dividida pelo número de degraus.

Extensão da escada: N (número de

degraus) – 1 x p (pisada)

15 – 1 = 14 x 28 = 392 cm (3,92 m)

Atenção: Escadas para grandes alturas

devem ser divididas por patamares.

Segundo a legislação municipal de São

Paulo, cada lance de escada não deve

superar 3,25 metros de altura.
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Você sabe o que quer dizer “tempo de ajustabilidade”,

“tempo de utilização” e “tempo em aberto”?

Resposta: Tempo de ajustabilidade– é o intervalo de

tempo que o pedreiro tem para corrigir a posição da

peça depois de seu assentamento, sem perda

significativa das propriedades da argamassa nem

das suas resistências finais.

Tempo de utilização– é o tempo durante o qual a

argamassa pode ser utilizada após sua mistura.

Tempo em aberto– é o tempo máximo que o

pedreiro tem para fazer o acabamento, desde o

momento da aplicação de uma argamassa. Ou seja,

é o tempo que se tem após

aplicar uma argamassa

colante sobre a base até o

momento em que esta

argamassa perde a capacidade

de adesão.

Resposta:os rostos diferentes na primeira linha

são o 1º, o 4º e o 6º. Na segunda linha os rostos

diferentes são o 3º, o 4º, o 5º e o 6º.

Dicionário da construção

O CP V-ARI RS significa Cimento Portland de Alta Resistência

Inicial Resistente a Sulfatos. Mas o que interessa mesmo saber

é que é um tipo de cimento que pega força de imediato. Ele

alcança alta resistência logo nos primeiros dias após a

aplicação. Com ele não tem essa de esperar muito para

desformar. É o cimento certo para aqueles serviços que correm

contra o relógio. Outra vantagem é que o CP V-ARI RS é

resistente ao poder agressivo dos sulfatos. Resumindo: esse

cimento é ligeirinho e resistente. Pode ser usado em artefatos

de concreto (blocos, pisos e pré–fabricados, em geral),

concreto protendido e concreto de alto desempenho.

Um cimento forte
e bem ligeirinho

Reciclar é uma boa!

Teste sua atenção e
encontre as diferenças

PASSATEMPOS
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Junho é mês do meio ambiente. Mas o ano

todo é tempo de conservar a natureza. Você

sabe em que podem se transformados esses

materiais com a reciclagem?

Garrafas PET: podem

virar componentes de

tintas e vernizes,

fibras têxteis, tapetes,

vassouras, tubulação,

manta asfáltica,

carpete de

automóveis, cordas e

varais. 

Latas de alumínio: em

geral, se transformam

em latas de alumínio

novamente, após serem fundidas

em altos fornos. 

Jornais: podem virar papel

reciclado, caixas de papelão,

papel de embrulho e peças de

artesanato.

Celulares e baterias: é um pouco

mais complexa a reciclagem por

haver substâncias tóxicas, mas é

possível recuperar os óxidos e outras substâncias em

tintas ou na indústria cerâmica. As peças metálicas e

plásticas podem ser separadas e recicladas.

Fonte: Instituto GEA - Ética e Meio Ambiente, Basf e Abipet 
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