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e nunca desistiu da gente”

Estimular os filhos 

a estudar. Este é o 

exemplo que o pedreiro 

Hildebrando, de 

Cantagalo (RJ), está 

dando aos filhos.

Indiana (ao lado do pai 

na foto) ganhou um 

concurso de redação 

escrevendo sobre este 

tema. Pág. 3
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Mais crédito para facilitar a construção
O ano começa bem para quem quer construir ou reformar.  

As lojas de materiais de construção estão oferecendo 

financiamentos de até R$ 10 mil, com pagamento em  

até 24 meses. O Crediário Caixa Fácil foi lançado pela  

Caixa Econômica Federal em dezembro e terá R$ 1 bilhão  

para empréstimos. 

Isso significa mais clientes com dinheiro no bolso  

e dispostos a contratar serviços de pedreiros.  

Fique por dentro das condições dessa linha de  

crédito para construção:

  A data de vencimento da primeira prestação  

pode ser em até 59 dias após a contratação;

   O pagamento pode ser feito  

com boleto bancário ou débito  

em conta corrente; 

  As taxas de juros do crediário são  

prefixadas e flexíveis.

O Conselho Comunitário de Sobradinho conta com 15 formadores de opinião, que 
representam entidades civis, religiosas, de iniciativa privada e o poder público, além de 

Albeny Andrade, gerente geral da Regional Centro-Norte da Votorantim Cimentos. 

Conselho Comunitário em Sobradinho 
A criação de Conselhos Comunitários está aproximando 

ainda mais a Votorantim Cimentos das comunidades em que 

atua. Eles abrem um canal de diálogo permanente entre a 

empresa e as organizações sobre temas que interessam ao 

desenvolvimento local.

Sobradinho, no Distrito Federal, é a mais nova comunidade a 

participar dessa iniciativa, com a realização da primeira reunião 

de integração entre os 16 membros do Conselho Comunitário, 

em novembro passado.

Em dezembro, houve uma segunda reunião, e o tema desses 

encontros e dos próximos marcados para 2010 é “Educação”. Ao lado, Unidade Olavarría (Cementos Avellaneda-Argentina); 
acima, Unidade Minas (Cementos Artigas-Uruguai). 

Presença na Argentina e no Uruguai 
Além de produzir no Brasil, na Bolívia, no Chile, nos Estados 

Unidos e no Canadá, a Votorantim Cimentos reforçou sua 

presença nos mercados da Argentina e do Uruguai.

Nesses dois países, a empresa participa agora da Cementos 

Avellaneda S.A. e da Cementos Artigas S.A., que produzem 

juntas 3,3 milhões de toneladas de cimento/ano e 370 mil 

metros cúbicos de concreto. 

Com isso, a Votorantim Cimentos 

contribui para o desenvolvimento 

de sete países e leva seus 

produtos a pedreiros que falam 

outras línguas.
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Forno moderno  
na fábrica de Nobres 
Um novo equipamento vai aumentar a capacidade de produção 

da fábrica em 1,2 milhão de toneladas de cimento por ano. 

Já em operação, o forno garantirá total abastecimento para 

Mato Grosso, Rondônia e Acre. Esses Estados serão grandes 

consumidores de material de construção nos próximos anos. 

Por utilizar argila pozolânica como aditivo na fabricação de 

cimento, o novo forno de Nobres, MT, reduz em mais de 

50% as emissões de gás carbônico, o que é muito bom para  

o meio ambiente.

Estão previstos ainda investimentos em uma nova ensacadeira 

e uma paletizadora, equipamentos que tornam mais rápida a 

expedição do cimento e o atendimento aos clientes.

Clientes e jornalistas visitaram  
a fábrica da Votorantim 

Cimentos em Mato Grosso.

As emissões de carbono, resultado do processo  
de impressão desse jornal, foram compensadas  

através de plantio de árvores nativas de Mata Atlântica.

O selo FSC garante que este Jornal foi impresso em 
papel feito com madeira de reflorestamento certificado 
de acordo com rigorosos critérios sociais, ambientais 
e econômicos estabelecidos pela organização 
internacional FSC (Conselho de Manejo Florestal)  
e outras fontes controladas
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Indiana da silva Gonçalves mora 
em Cantagalo, RJ. Ela é filha do 

pedreiro Hildebrando Gonçalves,  
62 anos de idade e 45 de profissão. 
A jovem venceu o Concurso tempos 
de Escola, promovido pelo Instituto 
Votorantim em parceria com o 
Ministério da Educação e o Canal 
Futura. O pai, é claro, ficou orgulhoso 
e emocionado com a notícia.

Hildebrando trabalha muito,  
mas nem por isso deixa de dar 
atenção à educação dos três filhos 
(duas jovens de 14 e 19 anos e um 
menino de 12 anos). “Aqui em casa, 
ninguém nunca repetiu de ano”, 
diz ele, que vai a todas as 
reuniões da escola.

Essa atenção com o  
futuro dos filhos foi destaque  
na redação de Indiana.  
Sobre o pai, a menina,  
que ficou órfã de mãe 
quando tinha três anos  
de idade, escreve:  
“Meu pai é pedreiro e 
nunca desistiu da gente. 
Sempre trabalhou muito 
para não faltar nada para 
os nossos estudos”.  
E acrescenta: “Ele é um 
ótimo pai, muito trabalhador  
e nos incentiva a estudar”.

Outro destaque da redação 
vencedora foi a força de vontade  
da irmã, Indianara, de 19 anos,  
que trabalha como doméstica durante 
o dia e, à noite, frequenta a faculdade 
com bolsa de estudo do ProUni, 
programa do governo federal. Ela faz o 
curso de Direito em Nova Friburgo, RJ,  

Calçada da FaMa 
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“Meu pai é pedreiro  
e nunca desistiu da gente”

A frase acima é de uma adolescente de 14 anos que perdeu a mãe ainda criança 
e recebe do pai e da irmã todo o estímulo para continuar os estudos.

a cerca de 50 
quilômetros 
de Cantagalo. 
“Fiquei surpresa com 
o resultado e também 
feliz, emocionada e 
honrada com a história  
que a minha irmã contou”, 
diz Indianara.

Um depoimento emocionado
“... Vejam que coisa mais maravilhosa! 
Uma vitória dela, minha, do meu pai e 
da escola onde estudou! Um exemplo de 
amor à vida, de amor-próprio, um exemplo 
que deve ser compartilhado, que deve ser 
lembrado, como prova evidente da força 
que uma escola tem em nossas vidas...”

 (Trecho da redação em que Indiana fala sobre a irmã, 
Indianara, que está na faculdade de Direito).

Indianara e Hildebrando Silva, irmãos 
de Indiana, ao lado do pai, o pedreiro 
Hildebrando. À direita, Sandra Longo, 

diretora da E.E. Municipalizada Maria Bellieni 
Dolival, onde Indiana estuda, e sua professora 

Waldenize Montechiari Pires.

O concurso Tempos de Escola
O Tempos de Escola foi o nome de um concurso de redação promovido pelo  Instituto Votorantim como parte das atividades do projeto “Parceria Votorantim pela Educação”, que alcançou mais de 90 municípios brasileiros, em 2009, e continua a promover a mobilização das comunidades pela qualidade da educação pública, em 2010.

Os participantes deveriam contar histórias de pessoas da comunidade — inclusive da própria família se quisessem — entrevistando-as para  saber como foi a experiência delas em seus “tempos de escola”. 
O concurso teve 25 ganhadores nas categorias Ensino Fundamental (séries finais) e Ensino Médio entre 547 inscritos de 13 Estados e 26 municípios de todo o País. 

Para ler a redação vencedora de Indiana, acesse: www.blogeducacao.com.br
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CantEIRo dE obRas

Certas informações erradas na construção vão passando de um profissional para outro e, 
com o tempo, acabam sendo aceitas como verdadeiras, mas não são. Depois de ler esta 

reportagem, você poderá mudar de ideia sobre algumas coisas em que acreditava.

No caso do cimento, existem algumas afirmações que não 
são verdadeiras e que acabam prejudicando a qualidade da 

obra e a boa imagem do pedreiro. De agora em diante, jogue 
fora o que é falso, e fique apenas com o que é verdadeiro.

4

O que é falso e o 
que é verdadeiro 

sobre o cimento

CP III - 32 CP III - 40

Verdadeiro: Se o cimento  
estiver empedrado, é porque suas 
condições estão alteradas  
e nunca deve ser usado,  
peneirado ou não.

Verdadeiro: O número em 
algarismo romano (I, II, III ou IV) 
que acompanha a sigla CP (Cimento 
Portland) indica apenas o tipo de 
cimento e quais suas aplicações 
recomendáveis. Não tem nada a ver 
com resistência, que é indicada pelo 
número 32 ou 40 que acompanha  
a sigla. Exemplo: CP III – 32.  
Mais uma vez, é importante ler o 
que está escrito na embalagem.

3 . “Se o cimento estiver 
empedrado, basta  
peneirar e aproveitar  
o pó que restou.”  
(Falso)

2.  “O CP IV é melhor do que 
o CP III, que é mais forte 
do que o CP II, e assim 
por diante ...” (Falso) 

Verdadeiro: Existem vários tipos 
de cimento no mercado, e cada um 
deles apresenta diferenças na sua 
composição para servir a aplicações 
diversas. Antes de comprar o 
produto, o pedreiro deve observar 
nas embalagens as especificações 
técnicas e para qual tipo de serviço 
ele é mais indicado. A escolha 
do cimento certo é indispensável 
para garantir a qualidade da obra, 
porém todos os cimentos são de 
uso geral.

1.  “Todo cimento é igual.” 
(Falso) 
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O que é falso e o 
que é verdadeiro 

sobre o cimento

Você sabia que...
  Não se deve misturar cimentos  
com datas de fabricação  
e marcas diferentes.

  O cimento não deve ser guardado  
em lugares como quartos e canis,  
pois é um pó e não deve  
ser aspirado por pessoas ou animais.

  O saco de cimento deve ser mantido 
fechado até a hora do produto  
ser utilizado.

  A melhor forma de armazenar 
cimento é sobre estrados de madeira, 
em local seco, afastado da parede 
no mínimo 30 centímetros e com 
empilhamento máximo de 10 sacos.

VO
T

C
IM

E

Verdadeiro: A primeira informação 
é verdadeira. O açúcar realmente 
retarda a pega, só que acaba com 
a liga da argamassa. Portanto, 
nunca se deve colocar açúcar em 
argamassa para qualquer tipo de 
serviço. Certa vez, um técnico da 
Votorantim Cimentos foi atender 
um cliente que havia construído 
um muro muito extenso que ruiu 
depois de algum tempo. Sabe qual 
foi a causa? O problema é que havia 
açúcar na água usada na argamassa! 
A água a ser usada na mistura da 
argamassa deve ser limpa, sem sais, 
ácidos, óleos e material orgânico, 
como restos de vegetação.

Verdadeiro: O prazo de validade 
sempre deve ser respeitado,  
caso contrário a obra poderá 
apresentar baixa resistência, fissuras 
e esfarelamento da argamassa.  
O prazo de validade do cimento 
nunca é superior a três meses.  
Os cimentos da Votorantim 
Cimentos têm a data de fabricação 
escrita nas embalagens.

Verdadeiro: A argamassa deve 
ser usada até duas horas depois 
de preparada, tempo em que o 
cimento começa a reagir com a 
água. Comete duplo erro quem 
usa argamassa amanhecida e ainda 
acrescenta água. O resultado do 
serviço pode ser desastroso.

Verdadeiro: Há meia-verdade nessa 
informação. Realmente, o gesso 
acelera a secagem da argamassa, 
mas provoca um resultado desastroso 
na obra. O gesso puxa muita água 
da argamassa, prejudicando a 
cura. O resultado é que vai haver 
esfarelamento do reboco.

Verdadeiro: Ao contrário do que 
muita gente acredita, a coloração 
do cimento muda apenas por 
causa da diferença da cor da rocha 
utilizada em sua fabricação.  
Isso não altera em nada a 
resistência do produto, cuja feitura 
obedece a normas de qualidade. 

7.  “Cimento mais claro é 
mais fraco.” (Falso)

4.  “Cimento com prazo de 
validade vencido ainda 
dura muito.” (Falso)

5.  “A argamassa feita num 
dia pode ser usada no 
outro, basta adicionar 
água.” (Falso)

6.  “É bom usar gesso na 
argamassa, porque ela 
‘puxa’ mais rápido.” 
(Falso)

8.  “A mistura de açúcar 
retarda a pega. Para 
fazer a churrasqueira, é 
bom colocar açúcar na 
argamassa.” (Falso)
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EsPECIal

Um produto perfeito para cada 
tipo de aplicação

A linha de produtos Votomassa procura atender  
a todas as necessidades de quem precisa construir, 
com produtos para assentamento, contrapiso, 
revestimento e rejuntamento. Conheça essa linha  
e saiba escolher o melhor produto. 
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Votomassa Colante Exterior – AC II

Aplicações
Assentamento de revestimentos cerâmicos de piso e 

de parede em ambientes externos e internos, inclusive em 
piscinas e fachadas. Pode ser usado para assentar peças 
cerâmicas sobre gesso acartonado.

❏  Não se utiliza em pastilha de vidro, pastilha de porcelana, 
placa de concreto, lajota colonial e outros revestimentos especiais.

❏  Não pode ser usado em saunas, churrasqueiras, estufas, lareiras e câmaras 
frigoríficas.

❏  Não pode ser aplicado sobre superfícies de estruturas de concreto com 
desmoldante, pinturas, blocos estruturais e de vedação e outras bases  
não-cimentícias.

A Votorantim Cimentos começou 
a produzir argamassas 

industrializadas em 1996. No decorrer 
dos anos, a empresa criou centros 
de pesquisa e desenvolvimento de 
produtos e serviços e instalou novas 
fábricas e centros de distribuição 
em todo o País, tornando a marca 
Votomassa uma referência de 
qualidade e atendimento no mercado.

Votomassa Maxi Cola

Aplicações
Assentamento de granito, porcelanato, ardósia, cerâmica sobre cerâmica 

e cerâmica sobre alvenaria revestida de argamassa e sobre gesso acartonado. 
Pode ser usado também para as pedras Goiás, Mineira, Miracema e para  
Filetes (Canjiquinha).

Não é recomendado assentar:
❏  Sobre superfícies de estruturas de concreto com desmoldante, pintura, 

blocos estruturais ou de vedação e outras bases que não sejam cimentícias.

❏  No caso de cerâmica sobre cerâmica, não assentar sobre lajota colonial, 
pisos antigos como cerâmica portuguesa, ladrilhos 
hidráulicos, granilite e piso de cimento queimado,  
com ou sem pigmento.

❏   Não se aplica a pastilha de vidro, pastilha de porcelana, 
lajota colonial e outros revestimentos especiais.

❏  Não usar em churrasqueiras, estufas, lareiras  
e câmaras frigoríficas.

Votomassa Colante Interior

Aplicações
Assentamento de revestimentos 

cerâmicos de piso e de parede em 
ambientes internos.

❏  Não se utiliza para pastilha de 
vidro, pastilha de porcelana, placa 
de concreto, lajota colonial e 
outros revestimentos especiais. 

❏  Não pode ser usado em áreas 
externas, saunas, churrasqueiras, 
estufas, lareiras e câmaras 
frigoríficas.

❏  Não pode ser aplicado sobre 
superfícies de 
estruturas de concreto 
com desmoldante, 
pinturas, blocos 
estruturais e de 
vedação  
e outras bases  
não-cimentícias.
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Um produto perfeito para cada 
tipo de aplicação
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Maxi Cola Branca

Aplicações
Assentamento de mármore, granito, pastilha de porcelana 

e porcelanato sobre alvenaria revestida de argamassa e sobre 
gesso acartonado. Pode ser usado também para pedras Goiás, 
Mineira, Miracema e Filetes (Canjiquinha).

Não é recomendado assentar:
❏  Pastilha de vidro, lajota colonial e outros revestimentos 

especiais. Em churrasqueiras, estufas, lareiras e câmaras frigoríficas.

❏  Sobre superfícies de estruturas de concreto com desmoldante, pintura, blocos 
estruturais ou de vedação e outras bases que não sejam cimentícias.

Bloco de Vidro

Aplicações
Assentamento 

e rejuntamento de 
blocos de vidro em 
paredes internas, 
externas e fachadas.
Não é recomendado 
assentar:
❏  Pastilha de vidro

Rejuntamento Flexível

Aplicações
Rejuntamento de 

revestimentos cerâmicos, 
pisos e paredes,  
com juntas de 3 mm 
a 10 mm, em áreas 
internas e externas. 
Ideal para fachadas, 
piscinas e saunas.

CasaMix

A Votorantim Cimentos fornece concreto pronto também para pequenas obras, 
como enchimento de laje, calçadas e pisos. O sistema, chamado CasaMix, está 
disponível em 90 filiais da Engemix (concreteira da Votorantim Cimentos) no País.  
O sistema tem qualidade garantida, agiliza o serviço, é mais econômico e pode ser 
pago em até 24 vezes.

Canal Aberto

CAC – Central de Atendimento 

ao Cliente  

Para fazer, alterar e cancelar 

pedidos.

Capitais: 4003-9894  

(custo de ligação local)

Demais localidades:  

0800 701 9894

SAC – Serviço de Atendimento 

ao Consumidor 

Para obter informações sobre 

produtos e aplicações e também 

fazer sugestões. 

0800-701 9898

Site:  
www.votorantimcimentos.com.br
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FIQUE PoR dEntRo

Saiba mais sobre
a importância da

8

Hoje em dia só a matéria-prima 
(rochas calcárias)  

é a mesma. A cal hidratada  
é obtida por moderno  
processo industrial que  
garante qualidade uniforme  
do produto. Mas o mercado 
também oferece produtos 
sem qualidade ou falsamente 
vendidos como cal hidratada.  
O filito – um tipo de pó de  
rocha –, o saibro e outros 
materiais argilosos são os mais 
usados para passar gato por 
lebre. Eles são vendidos em 
estado puro ou misturados  
com cal virgem e confundem  
o consumidor porque  
geralmente têm o nome  
“Cal” escrito na embalagem 
junto da marca fantasia.

A cal é um aglomerante 
utilizado em construções 
tão antigas como as 
pirâmides do Egito, que 
têm mais de 5 mil anos. 
Apesar de tão antiga, 
pouca gente sabe qual  
é o principal papel  
da cal na argamassa. 
Talvez por isso é que 
existam no mercado 
produtos vendidos 
falsamente como cal 
hidratada e que são  
um verdadeiro desastre 
para a construção.  
Aliás, você sabia que cal  
é palavra feminina? 

cal na argamassa

A cal hidratada é muito branca. 
Não existe cal cinza, marrom, 
preta ou de qualquer outra cor.
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Não vale a pena substituir 
Segundo o professor Vanderley John, da Universidade 

de São Paulo, engenheiro especializado em materiais de 
construção, os filitos e outros materiais argilosos agradam 
ao pedreiro porque a argamassa fica 
macia para trabalhar. Mas é só. 

“Esses materiais não têm norma 
técnica, padrão de fabricação 
e controle de qualidade, e seus 
efeitos são muito negativos”, 
afirma o professor. “A argamassa 
feita com eles poderá esfarelar logo 
ao secar ou senão a degradação da 
obra ocorrerá mais tarde”.

Com o tempo vai esfarelar 
Outro problema sério para a construção civil são os 

aditivos químicos líquidos vendidos como “substitutos 
da cal”. O professor John explica que esses aditivos 
apenas formam bolhas de ar na argamassa, deixando-a 
macia, mas com vazios que prejudicam sua aderência e 
resistência. “Com o tempo ela vai esfarelar.” 

O papel da cal hidratada na argamassa
Há muitas informações sem fundamento sobre a cal 

hidratada. Há quem diga que ela serve só para dar liga na 
argamassa, que corrói o ferro da estrutura, que esfarela o 
reboco. Nada melhor então do que consultar uma publicação 
técnica escrita por um dos maiores especialistas em 
fabricação e aplicação de cal no Brasil, o engenheiro  
José Epitácio Passos Guimarães.

•	 	Resistência	e	durabilidade.	Argamassa com cal tem 
resistência que atende inteiramente às normas técnicas, 
tanto para assentamento como para revestimento. 

Construções milenares, como a Muralha da China, ou mais 
recentes, como o conjunto histórico do Pelourinho, BA, 
com mais de 300 anos, foram construídas com cal.

•	 	Proteção	das	ferragens. Por ser um produto alcalino,  
a cal hidratada, assim como o cimento, protege as 
ferragens das armaduras, impedindo sua oxidação.

•	 	Poder	de	aglomeração. O principal papel da cal hidratada 
na argamassa é o seu grande poder aglomerante, unindo os 
grãos de areia e dando solidez à obra.

•	 	Cura	perfeita. A cal tem grande capacidade de reter água 
em suas partículas. Na argamassa, ela solta lentamente 
a água acumulada que é absorvida pelo cimento, 
proporcionando uma cura perfeita. Ela forma com o 
cimento uma dupla imbatível.

•	 		Evita	fissuras.	Argamassa com cal absorve as pequenas 
movimentações (expansão e contração) provocadas nas 
construções pelas mudanças do tempo. Essa qualidade 
evita o aparecimento de trincas, fissuras e até o 
descolamento dos revestimentos.

Cal Hidratada Itaú 
é a marca da cal 
produzida pela 
Votorantim Cimentos.

Longos testes comparativos demonstraram a resistência 
da argamassa com cal (pastilha da esquerda) e a 
fragilidade da argamassa com filitos (pastilha da direita).

Como saber se a cal hidratada é de boa qualidade

Observe se a embalagem do produto tem essas informações: 
• Nome do produto – cal hidratada

• Tipo do produto – CH I ou CH II ou CH III

• Norma técnica de referência NBR-7175/2003

•  Marca e nome do fabricante

•  Não confie em produtos descritos como “cal hidratada com adição” ,  
“cal hidratada com leucofilito” ou “cal hidratada pozolânica”.

•  Compre sem medo produtos que mostram na embalagem o selo nacional  
de qualidade ABPC – Associação Brasileira dos Produtores de Cal;  
e o selo nacional PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade  
do Habitat, do governo federal. 
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Você sabia que a 
Votorantim Cimentos  
faz um grande esforço 
para reduzir as emissões 
de CO

2
 no seu processo 

de fabricação?  
E, afinal, o que é esse 
tal de CO

2
?  Uma coisa 

é certa, quanto menos 
emissão, melhor para o 
meio ambiente e para os 
consumidores.   
É assim que se trabalha 
para o desenvolvimento 
sustentável.

O que é  
fabricar 

10

Um dos meios que a Votorantim 
Cimentos encontrou de produzir 

de forma sustentável é aumentar a 
adição de matérias-primas como argila 
pozolânica, escória de alto-forno e cinzas 
de termoelétricas para substituir parte do 
clínquer na produção de cimento.

Essas adições unem o útil ao 
agradável. Reduzem o consumo 
de energia durante o processo de 
fabricação, ao aproveitar o que sobra 
de outros processos produtivos, e ainda 
melhoram certas características do 
cimento, tais como a impermeabilidade 
e a maior resistência a elementos 
químicos agressivos.

O benefício da pozolana
A argila de pozolana, por exemplo, 

pode economizar até 40% de clínquer 

e emite 50% menos de CO
2
. Por isso, 

a Votorantim Cimentos tem investido 
em fornos de pozolana. Recentemente, 
inaugurou um na fábrica de Nobres, MT. 
E a nova fábrica de Porto Velho, RO, 
entrou em operação já com  
essa tecnologia.

Utilização de biomassa
Segundo Patrícia Montenegro, 

gerente de Meio Ambiente da 
Votorantim Cimentos, outra iniciativa 
ambiental da empresa é a da utilização 
de biomassa como combustível de 
carbono neutro. Ela cita o exemplo 
da palha de arroz, usada na queima 
do forno. “Quando o arroz cresce, ele 
absorve CO

2
 pela fotossíntese e, quando 

queima no forno, libera CO
2
. No fim, fica 

no zero. Por isso, é carbono neutro”, diz. 

de forma 
sustentável

cimento  
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A Votorantim Cimentos também 
adota o coprocessamento de 
resíduos como forma de diminuir 
os impactos no meio ambiente. 
Essa tecnologia consiste em 
destruir resíduos industriais a 
altas temperaturas (cerca de 
2.000ºC) em fornos de cimento 
devidamente licenciados para  
este fim.

Além de ser uma alternativa ao 
uso de combustíveis fósseis, 
como o coque de petróleo, o 
coprocessamento aproveita o 
lixo industrial para gerar energia. 

Dicionário
  CO

2
 é dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo 

aquecimento global.

  Clínquer é um produto intermediário da produção de cimento, sendo 
a base para a sua fabricação.

 Coque é um combustível fóssil proveniente do petróleo.

  Pozolana é um material silicoso que, quando moído bem fino e na 
presença de água, passa por reação química, formando compostos 
com propriedades cimentícias.

Gestão ambiental 
responsável
Na preservação do meio ambiente, 
a Votorantim Cimentos dá bons 
exemplos. A empresa participa do 
fórum CSI (sigla em inglês para 
Iniciativa da Sustentabilidade do 
Cimento), que reúne as maiores 
cimenteiras do mundo em busca 
da sustentabilidade no setor, com 
desafios importantes, como a 
redução na emissão de CO

2
. 

A Votorantim Cimentos tem um 
dos menores índices de emissão 
de CO

2
 por tonelada produzida e 

foi a primeira empresa brasileira 
do setor de cimento a publicar 
o inventário das emissões de 
gases do efeito estufa. Em razão 
dessa estratégia de controle e 
transparência, a empresa recebeu 
o primeiro Prêmio Época de 
Mudanças Climáticas, na categoria 
Melhor Gestão Ambiental.

Resíduo industrial vira energia no forno de cimento
Ou seja, aquilo que iria poluir o 
meio ambiente vira combustível no 
forno de cimento, sem gerar novos 
resíduos nem alterar a qualidade do 
produto final.

Recorde de  
coprocessamento
A fábrica da Votorantim Cimentos 
em Caaporã, PB, coprocessou em 
outubro mais de 2.400 toneladas 
de resíduo. Esse número é cerca  
de 50% maior do que o de 
setembro, com aproximadamente 
1.600 toneladas.

Desse modo, a Votorantim Cimentos 
ajuda a eliminar o problema dos 
aterros, ao queimar materiais como 
pneus, borras oleosas, resinas, colas, 
látex, emborrachados, materiais 
contaminados (como solos, papéis, 
plásticos e madeiras, quando 
impróprios para outro uso)  
e solventes.
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Exercite seu raciocínio com o Sudoku Ajude o servente a levar o  
carrinho até a obraO Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica. O objetivo do jogo é completar 

todos os quadrados utilizando números de 1 a 9. Para completá-los, basta seguir a 
seguinte regra: não pode haver números repetidos nas linhas horizontais e verticais, 
assim como nos quadrados menores, delimitados por linhas mais escuras. 

Saiba como fazer um piso ou revestimento diferente com pedras
Com cimento branco dá para fazer pátinas lindas e mosaicos inovadores. Texturização também fica excelente. Nem precisa outra cor.  

A branca, por si só, deixa o acabamento diferente. Acompanhe o passo a passo e aprenda a fazer um piso ou revestimento com agregado exposto.

Proporção da argamassa: uma parte de cimento branco para três partes de areia média.

12
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1.  Misturar bem uma parte  
de cimento, três partes de  
areia e meia parte de água;

2.  Limpar o substrato (base onde vai 
aplicar a argamassa);

3.  Aplicar a argamassa sobre 
o substrato, regularizar, 
desempenar e semear sobre 
o piso ou revestimento de 
argamassa branca o agregado 
nobre. Podem ser pedrinhas 
seixo rolado branco ou ambar 
ou ainda granilhas da cor 
branca, palha ou ouro etc;

4.  Bater levemente com a 
desempenadeira sobre o 
agregado para penetrar 
na camada de argamassa, 
mantendo a superfície exposta;

5.  Tomar os cuidados com a cura, 
evitando perda de umidade, 
principalmente se for área externa;

6.  No dia seguinte, lavar com “limpa 
pedras” para retirar o cimento de 
cima das pedras;

7.  Depois de secar, aplicar um 
produto hidro-óleo repelente,  
para evitar a sujeira.

Os cuidados: 
1. A cura deve ser feita estendendo-se um pano úmido ou uma lona plástica sobre o piso cimentado, após uma hora do término do serviço;

2. No caso do piso, não pisar ou caminhar sobre o trabalho antes de 24 horas.
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