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notas

expediente

O Laboratório Central da 
Votorantim Cimentos funciona 

em Curitiba.

Em Cubatão, SP, e Charqueadas, 
RS, as equipes comemoraram 
recordes de segurança.

Toda a população de Rio Branco  
do Sul vai poder usar os serviços que 

a biblioteca oferece.
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 O Conselho Comunitário de Itaú de Minas conta com 11 líderes comunitários, 
que representam entidades civis, religiosas, iniciativa privada e poder público.

saiba mais
•  O projeto Conselhos Comunitários estreou em abril, na fábrica Cimesa, 

em Laranjeiras, SE;
•  A Votorantim Cimentos planeja lançar o projeto em outras Unidades;
•  O Conselho Comunitário abre um espaço ético e transparente para 

discussões de temas importantes e propostas de parceria entre a 
empresa e a comunidade.
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Comunidades participam de conselhos 
A Votorantim Cimentos está ficando cada vez mais próxima 

das comunidades onde atua com a criação de Conselhos 

Comunitários, que abrem um canal de comunicação 

permanente com a população local.

A iniciativa foi lançada em Laranjeiras, SE, e Itaú de Minas, MG, 

e chegará até o final do ano a Sobradinho, DF, e Rio Branco do 

Sul, PR. Em todas há uma fábrica da empresa em operação.

"Com o Conselho Comunitário poderemos construir juntos 

(fábrica e comunidade) ações práticas de melhorias para o 

município", disse Danilo Valadares Pinto, gerente da fábrica de 

Itaú de Minas.

Laboratório tem acreditação do Inmetro 
O Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial é o órgão que dá segurança aos brasileiros 

para o consumo de produtos confiáveis.

A acreditação é concedida pelo Inmetro aos 

laboratórios que executam atividades de 

avaliação da conformidade desses produtos, 

de acordo com uma norma internacional. 

Com a acreditação, o Laboratório Central da 

Votorantim Cimentos, em Curitiba, PR, passa 

a integrar a Rede Brasileira de Ensaios (RBE)  

e os laudos emitidos serão aceitos em todos 

os países com os quais o Brasil mantém  

acordo comercial. 

Isso vai facilitar a avaliação dos cimentos 

da Votorantim Cimentos na hora da 

exportação, dando mais credibilidade 

aos produtos com o reconhecimento 

da qualidade do seu laboratório 

“acreditado”. 

Entre as 150 melhores empresas 
para trabalhar 

A Votorantim Cimentos está no “Guia Exame / Você  

S/A das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar”, 

o que significa um reconhecimento importante  

da sua responsabilidade social em relação aos  

próprios funcionários.

Eles comemoraram esse resultado com churrasco nas 

fábricas, que demonstram o cuidado com as pessoas 

que trabalham na empresa.

Uma das coisas que uma boa empresa deve oferecer 

são as condições de segurança. Na Votorantim 

Cimentos, isso vem acontecendo com o engajamento 

de todos os líderes e equipes com as normas e procedimentos 

internos de segurança.

A biblioteca do projeto “Sesi Indústria do Conhecimento” é a 

quarta do Estado do Paraná e a primeira implantada em parceria 

com uma empresa: a Votorantim Cimentos.

Instalada em Rio Branco do Sul, PR, a biblioteca oferece 

gratuitamente livros, mídia eletrônica e computadores com 

internet para funcionários da empresa e moradores da 

comunidade local.

Segundo a direção do Sesi, o acesso livre à educação, à cultura 

e ao lazer para a comunidade é uma forma de contribuir com o 

desenvolvimento das pessoas.

"Através desta parceria com o Sesi, 

percebemos a possibilidade de 

motivar a comunidade local  

a melhorar sua qualidade de vida", 

afirmou Mário Fontoura,  

diretor de Operações Sul da 

Votorantim Cimentos.

Parceria dá  
acesso gratuito  
a livros e internet



Genésio de Sousa Correia, de 49 anos, ficou famoso 
ao aparecer na TV como o primeiro microempreendedor 
formalizado do Estado.

Calçada da FaMa 

Genésio ganhou uma placa 
de reconhecimento por 

ser o primeiro profissional 
do Estado a se tornar 

microempreendedor individual.
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Baiano de Iguaí, Genésio veio para São Paulo em 1979. 
Terceiro filho de uma família de 11 irmãos (outros três 

são pedreiros), ele mora em Guarulhos, é casado e tem um 
filho de 20 anos. 

Ex-metalúrgico e ex-dono de mercearia, o pedreiro vivia 
na informalidade há 15 anos. Faz de tudo, da fundação ao 
acabamento, mas não tinha direito a nenhum benefício 
previdenciário e ainda enfrentava dificuldades de conseguir 
crédito. “Já precisei pedir dinheiro no banco e não consegui 
por ser informal”, lembra. 

Outro fato que ele não esquece foi quando caiu de um 
andaime e ficou dez meses se recuperando sem poder 
trabalhar. A esposa, que também trabalha, “segurou as 
pontas” em casa.

Tomara que não aconteça outra vez, mas se fosse hoje, 
o Genésio receberia o auxílio-doença, um dos benefícios do 
INSS. Um benefício bem conhecido é a aposentadoria, a que 
todo trabalhador ou empresário formal tem direito.

É fácil, rápido e barato se formalizar
Genésio viu na televisão as primeiras informações sobre 

o Microempreendedor Individual (MEI). Trata-se de um 
programa do governo federal, lançado em julho com o 
objetivo de legalizar quem trabalha por conta própria e tem 
renda bruta anual de até R$ 36 mil. O Jornal do Pedreiro 

também já falou 
sobre isso.

“É fácil e vale 
a pena”, diz ele. 
Segundo o governo, 
não tem burocracia 
mesmo. Basta pagar 
uma taxa mensal 
única que varia entre 
R$ 52,15 e R$ 57,15 

(caso dos pedreiros) e já inclui todos os impostos federais, 
estaduais e municipais. Genésio fez a inscrição pela internet 
(www.portaldoempreendedor.gov.br) e foi tirar mais dúvidas 
na Junta Comercial. Um cunhado e um sobrinho dele, que 
são marceneiros, também já se formalizaram pelo MEI.

Genésio virou garoto-propaganda
No início de agosto, Genésio recebeu uma ligação do 

Governo do Estado. Um carro oficial foi buscá-lo para 
uma cerimônia no Ministério da Fazenda, na Praça da Sé, 
na Capital. Chegando lá, uma surpresa: muitos políticos, 
jornalistas e um certificado com o nome dele, como o 
primeiro MEI de São 
Paulo. “Virei garoto-
propaganda e já dei 
a dica para muitos 
pedreiros que vieram me 
perguntar como fazer 
para se legalizar”, disse.

Como fazer para se tornar um 
microempreendedor individual?

Acesse www.portaldoempreendedor.gov.br  

ou procure a Junta Comercial da sua cidade.

Exemplo a ser seguido! 
Pedreiro é o primeiro 

Microempreendedor 
Individual de São Paulo



Frente, fundo e laterais
•  Marca, tipo, nome e selo de qualidade da Votorantim Cimentos

Verso

As sacarias de cimento também trazem dicas importantes!

  Informações técnicas  
sobre resistência de 3, 7 e 28 dias, 
tempo de início e fim de pega

Indicação  
de aplicações

CantEIRo dE obRas
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As informações das sacarias ajudam o pedreiro a aproveitar melhor os produtos 
e a fazer um serviço bem-feito.

Cada produto é feito para uma determinada aplicação 
e essa informação está na embalagem dos cimentos e 

argamassas da Votorantim Cimentos.
Seguir as orientações e dicas do fabricante é o melhor 

caminho para o serviço sair com 100% de qualidade. 
No caso das “Votomassas”, que são feitas para 

diferentes aplicações, isso é ainda mais importante,  

pois há informações a respeito dos procedimentos 
de mistura e aplicação ou até mesmo de um cuidado 
especial sobre o uso do produto.

“A Votorantim Cimentos faz pesquisas constantes em seus 
laboratórios em busca de melhorias nas argamassas, que estão 
sempre evoluindo”, diz Marcus Coimbra Israel, Coordenador 
de Desenvolvimento Técnico da Votorantim Cimentos.

as informações das embalagens
Saiba por que é impor tante ler 

Orientação 
para utilizar 
equipamentos  
de proteção 
individual e 
procedimento  
em caso de 
contato com  
pele, olhos e  
até ingestão  
do produto

Prazo de validade 
do cimento  
e observação  
de que a estocagem 
influencia  
na validade

Orientação de como estocar  
o cimento preservando sua qualidade

 Informação 
sobre a 
composição  
do cimento

Tipo do cimento, 
norma técnica 
de fabricação e 
informações sobre  
sua qualidade

Logotipo e site  
do projeto social  
da Votorantim 
Cimentos Futuro  
em Nossas Mãos



Você pode aprender muito lendo a embalagem da Votomassa!

Laterais
Peso
Número do Serviço 
de Atendimento ao 
Cliente
Código de barras

Verso
instruções detalhadas sobre 
composição, armazenamento, 
preparo, aplicação, etc

Frente
Nome
Aplicação
Selo de Qualidade
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Exemplos do que se pode saber
A Votomassa Maxi Cola, que serve de exemplo nessa 

página, traz até recomendação da desempenadeira que o 
pedreiro deve usar. Outro detalhe é o tamanho máximo das 
peças de assentamento. 

“Se o pedreiro não lê a embalagem da maneira indicada, 
pode ser que não esteja aproveitando o melhor que o 
produto pode oferecer”, diz Marcus Coimbra.

as informações das embalagens
Saiba por que é impor tante ler 
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Porcelanato: 
dicas para executar 

um serviço perfeito
O porcelanato é um material cada vez 
mais solicitado para acabamento  
de pisos e paredes e merece atenção 
especial do pedreiro na execução  
do serviço. Confira aqui as dicas 
de preparação, assentamento, 
rejunte e limpeza, para deixar 
o cliente satisfeito. 

Aplicação da argamassa
Inicialmente, aplique a Maxi 

Cola utilizando o lado liso da 
desempenadeira metálica em uma 
área máxima de 2 m2, formando uma 
camada com espessura entre 3,5 e 5,0 
mm. A seguir, com o lado denteado, 
remova o excesso de argamassa, 
deslizando a desempenadeira de 
forma inclinada, para obter os cordões 
contínuos e uniformes (os cordões 
devem apresentar espessura mínima 
de 4,5 mm). 

Preparo da argamassa
Coloque em um recipiente limpo e sem 

vazamento um saco de Votomassa Maxi 
Cola e um volume de água limpa indicado 
na embalagem do produto. Misture até 
formar uma argamassa homogênea e 
sem grumos. Após a mistura deixe-a em 
repouso por 15 minutos, para então iniciar 
a aplicação. Faça a mistura manual ou 
mecânica de forma lenta (mistura vertical 
– tipo hélice).

Preparo da base
A base onde será aplicada a 

Votomassa Maxi Cola deve estar 
plana, limpa, sem poeiras, substâncias 
oleosas, tintas, restos de argamassa 
e outras substâncias que possam 
prejudicar a aderência. 

Deve-se respeitar o tempo de cura 
(28 dias) da base para iniciar  
o assentamento.



Recomendações dos fabricantes

O que é o porcelanato

Porcelanatos são placas 
cerâmicas para revestir pisos e 
paredes em ambientes internos 
e externos. Pode ter superfície 
esmaltada (GL) ou não (UGL), 
polida ou natural, retificada ou 
não. Retificada quer dizer com 
acabamento lateral desbastado. 
O produto UGL, chamado de 
porcelanato técnico, tem maior 
resistência ao uso e à abrasão. 
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Fonte: Centro Cerâmico do Brasil
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Assentamento
Não molhe as peças. Apenas faça a 

limpeza do verso (tardoz) com escova 
ou pano úmido, retirando o pó branco 
(engobe), para facilitar a aderência. 

– Para as cerâmicas maiores do 
que 30 x 30 cm deve ser aplicada 
argamassa também no verso.

– Peças de alumínio devem ser 
protegidas, pois podem ficar manchadas.

– Aplique as cerâmicas sobre os 
cordões da Maxi Cola pressionando 
até o seu completo esmagamento. 
Verifique a altura do tardoz. Se for 
superior a 1 mm, faça o preenchimento 
prévio no verso da placa e na base. 

Limpeza
A limpeza deve ser feita após o 

tempo de cura do rejuntamento, em 
torno de 20 minutos. Use uma esponja 
umedecida em água, com movimentos 
circulares. Troque a água algumas vezes 
para mantê-la sempre limpa. Repita 
essa operação até que as juntas fiquem 
lisas e no mesmo nível das bordas do 
revestimento. Nunca use produtos com 
ácidos, como o limpa pedras e o limpa 
alumínio. A liberação para trânsito de 
pessoas deve ser feita após 72 horas e 
somente após 14 dias para veículos.

Rejuntamento
O rejuntamento deve ser 

feito somente 72 horas após o 
assentamento, com desempenadeira 
de borracha, no sentido diagonal 
das juntas. Siga as orientações do 
fabricante de cerâmica quanto ao 
espaço da junta. A largura pode variar 
para menos de 3 mm se o porcelanato 
tiver acabamento retificado. 
Finalmente, faça a raspagem do 
excesso de argamassa entre as peças.

   Verificar na embalagem se o produto 
tem qualidade garantida pela Norma 
Brasileira NBR 1318:1997.

    Todas as caixas do produto devem 
ter o mesmo número (ou código) de 
tonalidade e de tamanho (bitola). 

   Abrir 2 ou 3 embalagens, espalhar 
as peças e verificar se não há 
diferença de tonalidade ou algum 
dano causado pelo transporte. Jamais 
assentar peças com defeito.

   Seguir sempre as recomendações dos 
fabricantes de argamassa, de rejunte  
e das peças cerâmicas.

  Comprar 10% de revestimento  
a mais do previsto, para garantir  
futuras reposições.



FIQUE PoR dEntRo

Emissão de documentos 
pessoais, corte de cabelo, 
maquiagem, avaliação 
física, massagem, palestras 
educativas e orientações 
trabalhistas e jurídicas. 

Estandes da 
Votorantim 

Cimentos: acima, 
na Concrete 

Show; ao lado na 
Intercon 2009.

Mais cimento para o 
Nordeste com a nova 

fábrica da Bahia

Cenas do evento,  
que reuniu cerca de  
100 mil visitantes e 

promoveu em torno  
de 350 mil atendimentos.
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dia nacional da
Construção social

Feiras no mercado da construção

O evento de inauguração contou com a 
presença de Fábio Ermírio de Moraes, membro 

do Conselho de Administração do Grupo 
Votorantim, Jaques Wagner, Governador 
da Bahia e Walter Schalka, Presidente da 

Votorantim Cimentos, entre outros convidados.

Com apoio da Votorantim Cimentos, a terceira edição  
do Dia Nacional da Construção Social foi um sucesso.  

O evento foi realizado em 19 cidades do Brasil, no dia 22 de 
agosto, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 
É um mutirão solidário em prol da cidadania, direcionado a 

funcionários da construção e do 
mercado imobiliário e seus familiares. 
A Votorantim Cimentos produziu 
balões para entregar às crianças e doou 
um aparelho de MP4 para cada uma das 
19 cidades sortear entre os participantes.

Com um caminhão-betoneira da 
Engemix no estande, a Votorantim 

Cimentos atraiu a atenção do público 
que passou pela Concrete Show 2009. 
O evento foi realizado de 26 a 28 de 
agosto, em São Paulo. 

O público recebeu informações sobre 
a Engemix (concreteira da Votorantim 
Cimentos) e da marca Matrix Sistemas, 
a linha de argamassas básicas exclusiva 
para o segmento de construtoras. 

O Negócio Concreto apresentou 
seus quatro segmentos de atuação: 

Autoconstrução, Construção em Série, 
Construção Geral e Construção em 
Canteiros. A Votorantim Cimentos 
mostrou ainda as vantagens do Matrix 
Sistemas, que também estará disponível 
para venda a granel, por meio de silos 
abastecidos nas obras.

Intercon 2009
O estande da Votorantim Cimentos 

era um dos maiores e mais bonitos 
da Feira e Congresso Internacional da 

Tecnologia, Equipamentos, Materiais 
de Construção e Acabamentos 
(Intercon), realizada em Joinville, SC, 
de 2 a 5 de setembro.

A feira foi uma grande 
oportunidade de aproximação com 
os clientes e divulgação dos produtos 
da empresa. O público era formado, 
principalmente, por lojistas da região 
Sul do País. Outros eventos paralelos à 

oitava edição do Intercon 
aconteceram no mesmo 
espaço. Um deles foi o 
Ecomac Sul – Encontro 
dos Comerciantes de 
Materiais de Construção 
da Região Sul. 

A fábrica de Aratu, localizada 
no município de Candeias, 
BA, é a mais nova unidade da 
Votorantim Cimentos. Produtora 
do cimento da marca Aratu, a 
fábrica fortalece a presença da 
empresa na região Nordeste e 
está em um local estratégico 
para a distribuição do produto: 
próxima ao Porto de Aratu e com 
fácil acesso a rodovias e ferrovias.

A Votorantim Cimentos investiu 
R$ 50 milhões para produzir 50 
mil toneladas/ano de argamassa e 
320 mil toneladas/ano de cimento 
Aratu e ficar ainda mais perto dos 
seus consumidores.



Máscaras: proteção barata 

Canal abERto

contra as doenças respiratórias
Como usar bem a máscara:
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“A maioria dos pedreiros que não usa máscara de  
proteção respiratória acaba com problemas de saúde” – 
escreveu o encarregado de obras Valdemir Andrade da  
Silva, 41 anos, nosso leitor em Itabuna, BA. Ele sugeriu  
essa reportagem, informando que já foi parar no hospital  
por ter aspirado pó enquanto cortava cerâmica.

 
Leve o respirador 

ao rosto, apoiando-o 
inicialmente no queixo 

e depois cobrindo a 
boca e o nariz.  

Puxe o elástico de baixo, 
passando-o pela cabeça 
e ajustando-o na 

nuca. Depois faça 
o mesmo com o 

elástico superior, 
ajustando-o 
bem acima 
das orelhas.

Para verificar o ajuste, 
coloque as mãos na 
frente do respirador 
cobrindo toda sua 

superfície e inale. 
O ar não deve 

passar pelas 
laterais. 

Esta é a forma 
correta de 

colocação 
deste 
tipo de 

respirador. 

Poeiras  (de cimento, madeira, cal ou de qualquer material que seja quebrado, moído ou triturado).

Névoas (líquidos pulverizados ou remexidos, como pinturas em spray).

Fumos  (partículas formadas quando um metal ou plástico é aquecido, como durante a solda).

Vapores  (evaporação de líquidos ou sólidos, como tintas, gasolina, solventes).

O que pode ter no ar da construção 

Valdemir está certo. Muitos pedreiros não ligam para a qualidade do ar que 
respiram na obra, onde há vários tipos de partículas e gases prejudiciais à 

saúde. Rubens sebastião dos santos, Técnico de Segurança do Trabalho de 
uma construtora, afirma que as doenças respiratórias se formam aos poucos, sem 
que os trabalhadores percebam. Um dia a doença se manifesta e muitas vezes 
não tem mais cura, incapacitando a pessoa.

Quando se é empregado “o uso de 
máscaras no ambiente de trabalho é 
obrigatório e o empregador tem de fornecer 
o equipamento”, diz Valdemir. Mas quando 
se trata de um trabalhador autônomo, é 
preciso que cada um procure se proteger, 
usando máscara por conta própria.

Dicas para comprar
Há vários tipos de máscaras protetoras.  

As mais comuns e adequadas para os 
pedreiros são as descartáveis. Embora com 
a mesma aparência, elas têm algumas 
diferenças na capacidade de filtragem, de 
acordo com os riscos do ambiente. Outra 
diferença é que elas podem ou não ter válvula de exalação, que permite a saída do 
ar úmido e quente, oferecendo mais conforto. Os preços podem variar de R$ 1,40 
para cima e a qualidade é fundamental. Equipamento de má qualidade pode piorar 
a situação. O produto deve ter o número do CA (Certificado de Aprovação) gravado, 
nome do fabricante e Cartão de Registro do Ministério do Trabalho e Emprego. 

A máscara deve ser descartada quando estiver saturada, rasgada ou com o 
elástico solto ou rompido.

O uso constante do protetor respiratório é um 
recurso barato para se precaver contra doenças 

que podem custar muito ao pedreiro.  



dE bEM CoM a VIda

Fossa séptica  
segura e sem mau cheiro

Poço

Fossa Séptica

Sumidouro

Distância 
mínima
de 20m

Caixa de Inspeção

Laje de cimento armado, 
espessura 0,05

Laje de cimento espessura 0,15

Vem da caixa 
de inspeção Vai para  

o sumidouro

15
 c

m

20
 c

m

Tubo de PVC
Ø 100

Tubo de PVC
Ø 100
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A construção de uma 
fossa séptica exige alguns 
cuidados básicos para 
evitar um problema 
desagradável, o mau 
cheiro exalando pela casa, 
e outro prejudicial ao meio 
ambiente, a contaminação 
de fontes de águas. A falta 
de saneamento básico 
transforma o ambiente em 
que se vive num esgoto 
a céu aberto. E a fossa 
feita corretamente pode 
minimizar esse perigo.

Antes de construir uma fossa, não 
deixe de buscar informações corretas. 
Há normas específicas com orientações 
exatas para auxiliá-lo nessa tarefa. 
O assunto é vasto, mas algumas 
orientações básicas são importantes 
para quem quer acertar na construção 
de uma fossa séptica segura e sem 
mau cheiro.

O que é
As fossas sépticas são unidades 

de tratamento primário de esgoto 
doméstico, que consistem em um 
tanque enterrado, que recebe os 
dejetos e águas servidas, retém a 
parte sólida por decantação e inicia 
o processo de fermentação. Deve ser 
limpa, em média, a cada cinco anos.

Fossa tem cheiro ruim sim, mas ele 
deve ficar lá dentro. Se exala, pode 

ser por causa de instalação errada 
do respiro, encanamento de saída do 
banheiro com muitas curvas, ou, ainda 
sem a caída adequada. Já a possível 
contaminação do meio ambiente 
é consequência de vazamentos na 
tubulação e na concretagem da caixa 
de decantação.

Segundo Inês laranjeiras da silva 
battagin, Superintentende do Comitê 
Brasileiro de Cimentos, Concreto 
e Agregados da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), não 
pode ser instalado respiro na caixa de 
decantação e fermentação, onde os 
gases são aprisionados, mas sim após a 
chicana de saída. 

Inês disse ainda que pode ser 
necessária outra câmara após a saída 
da fossa com um sifão ou, se houver 
espaço no terreno, construir um 
sumidouro, que é o local onde a água 
já pode ser despejada direto no solo, 
sem risco de contaminação.

Como funciona
As águas servidas sofrem a ação 

de microorganismos (bactérias), que 
só atuam sem a presença de oxigênio. 
Parte da matéria orgânica sólida é 
convertida em gases ou em substâncias 
solúveis, que são esgotadas e lançadas 
no terreno. O resultado é a destruição 
total ou parcial de organismos que 
provocam doenças. 



segura e sem mau cheiro

Fontes:

ABCP – Associação Brasileira de 
Cimento Portland

Inês Laranjeiras da Silva Battagin 
– Superintentende do Comitê 
Brasileiro de Cimentos, Concreto e 
Agregados da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT)

Caesb – Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal  
(www.caesb.df.gov.br) 

Sumidouro

Fossa Séptica

4 metros

Caixa de Inspeção
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Onde instalar
A fossa deve ficar a pelo menos 

4 m da moradia, porém próxima 
do banheiro, para evitar curvas nas 
canalizações, que são capazes de reter 
dejetos e provocar mau cheiro pelo 
ralo. Também deve ficar num nível mais 
baixo do terreno e longe de poços ou 
de qualquer outra fonte de captação 
de água (no mínimo 20 metros de 
distância se o solo for compactado, ou 
mais, se for solo poroso), para evitar 
contaminações, no caso de vazamento.

 

Como construir
A parte superior da fossa deve ficar 

um pouco abaixo do nível do piso 
onde estiver assentado o sanitário.

Se o terreno for bastante firme, não 
há necessidade de formas externas, 
caso contrário, escave mais 10 cm para 
cada lado, para colocação e retirada 
de formas. Para evitar a aderência 
excessiva do concreto às formas,  
pinte-as com óleo (tipo de automóvel) 
antes da concretagem.

O fundo do buraco onde vai ficar a 
fossa deve ser compactado, nivelado e 
coberto com uma camada de 5 cm de 
concreto magro.

Sobre o concreto magro é feita  
uma laje de concreto armado de 6 cm 
de espessura. 

As paredes podem ser de concreto, 
tijolo maciço, ou cerâmico, ou com 
bloco e concreto. 

É preciso colocar os tubos  
(de 100 mm) de entrada e saída da 
fossa e deixar ranhuras para encaixe 
das placas de separação das câmaras 
(chicanas), no caso de fossa retangular.

As paredes internas da fossa devem 
ser revestidas com argamassa à base 
de cimento.

 

O tamanho certo
O tamanho da fossa séptica 

depende do número de pessoas 
da moradia. Para sete pessoas, a 
Associação Brasileira de Cimento 
Portland (ABCP) indica que a fossa 
deve ter, internamente, 2 m de 
comprimento, 1,15 m de largura e 
1,50 m de altura. 

 

Que tipo de cimento utilizar
Use o CP III (alto forno) ou CP 

VI (com pozolana), que são mais 
resistentes a meios agressivos. No traço, 
a quantidade de água deve ser menos 

da metade da quantidade de cimento, 
para que o concreto fique consistente 
e não poroso, o que poderia facilitar a 
penetração de agentes agressivos que 
corroem a ferragem.

 

Ligação de esgoto à fossa
A rede de esgoto da moradia 

deve passar primeiro por uma caixa 
de inspeção. Ela serve para fazer a 
manutenção do sistema, facilitando o 
desentupimento. A recomendação é 
que essa caixa tenha 60 cm x 60 cm e 
profundidade de 50 cm, construída a 
cerca de 2 metros de distância da casa. 
Deve ser feita em alvenaria, ou  
pré-moldada, com tampa de concreto.

 

Sumidouros
O sumidouro é um poço sem laje 

de fundo que permite a penetração do 
resíduo da fossa séptica no solo.

O diâmetro e a profundidade dos 
sumidouros dependem da quantidade 
desse material lançado fora e do tipo 
de solo. Mas não devem ter menos 
de 1 m de diâmetro e mais de 3 m 
de profundidade, para simplificar a 
construção.

Os sumidouros podem ser 
construídos de tijolo maciço ou blocos 
de concreto ou ainda com anéis  
pré-moldados de concreto.

A construção de um sumidouro 
começa pela escavação de buraco, a 
cerca de 3 m da fossa séptica e um nível 
um pouco mais baixo, para facilitar o 
escoamento.

 Essa reportagem foi solicitada  
pelo pedreiro Antonio Nunes e Lima, 
de Pitimbú, PB. 



PassatEMPos

Jogo dos sete ErrosUm verdadeiro curinga! 
Votomassa Múltiplo Uso

Como fazer para chegar 
rápido ao último andar? 

1. bandeira vermelha no topo 
do prédio
2. ambulância
3. porta da igreja

4. árvore no canto à direita
5. chaminé da fábrica
6. cruz verde
7. 1 faixa de pedestre

Receita fácil:  
  broa de Fubá

Resposta do Jogo dos Sete Erros:
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Para o assentamento de piso cerâmico com 
dimensões de 20 cm x 20 cm (0,2m) em uma 
cozinha com dimensões de 3 m por 4 m, quantas 
peças serão necessárias? Atenção: despreze a 
espessura do rejunte e acrescente 10% de quebra. Resposta:

Área da cozinha = 3m x 4m = 12m
2
 

Área de cada peça cerâmica = 0,2m x 0,2m = 0,04m
2

Número de peças = 12m
2
 / 0,04m2 = 300 peças

Considerando 10% de quebra, portanto:
Número total de peças = 300 + 30 = 330 peças
Fonte: Professor doutor Márcio J. Estefanno de Oliveira – 
Escola de Engenharia Mauá

Como o próprio nome diz, a 
Votomassa Múltiplo Uso é versátil 
como o curinga do baralho: 
serve para diversas aplicações. 
Ela vai bem no assentamento de 
blocos para alvenaria de vedação 
e estrutural (mas no caso da 
alvenaria estrutural é preciso 
consultar um calculista).  
Também é campeã no 

revestimento de paredes em áreas internas e 
externas. Com essa não tem erro, o pedreiro pode 
assentar, sem medo, tijolos comuns, de blocos de 
concreto, cerâmicos e sílico-calcários. 

Calcule bem para pedir quantidade certa

O fubá é uma farinha feita 
do milho, um grão cultivado 
há muitos séculos na América 
e presente na alimentação de 
grande parte da humanidade. É um 
dos alimentos mais nutritivos, contendo 
quase todos os aminoácidos que necessitamos para 
viver. As farinhas mais amarelas são ricas em vitamina A. 

Modo de preparo: Bata os 

ovos, o açúcar, o fubá, o óleo, 

a margarina, o sal e o leite no 

liquidificador. Despeje em uma 

vasilha e misture a farinha de 

trigo e o fermento em pó com 

auxílio de uma colher. Unte a 

forma com óleo e farinha de 

trigo e asse em forno médio por 

30 minutos aproximadamente.

Ingredientes:

3 ovos

1 copo de açúcar

1 copo de fubá

1 ½ de farinha de trigo

½ copo de óleo

2 colheres de margarina

1 pitada de sal

2 copos de leite

1 colher rasa de fermento em pó


