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Fique atento
Com o período de 
chuvas aumenta o 

risco de proliferação 
do mosquito 
transmissor  
da dengue.

notas

Grupo Votorantim investirá  
R$ 4,5 bilhões em 2010 
É bastante recurso para ajudar o País a crescer. Só no ano 

passado, o total investido na produção foi R$ 4,2 bilhões.  

A partir deste ano, serão mais R$ 4,5 bilhões em 20 projetos 

para fazer mais cimento, metal, energia, além de produtos 

siderúrgicos e da agroindústria. Com isso, a Votorantim ganha 

mais produtividade e gera empregos.

Dentre os projetos que já entraram em operação, estão as 

fábricas de cimento de Porto Velho, RO, e Xambioá, TO, e o 

novo forno da fábrica de Nobres, MT.
Força das nossas marcas para 
o futebol e para os clubes que 
dão alegria às torcidas 

Técnicos da Sesau e funcionários 
da Votorantim Cimentos,  
juntos para eliminar  
o mosquito da dengue

Os planos de investimento do Grupo Votorantim para 2010 na área industrial 
foram apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro.
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As emissões de carbono, resultado do processo  
de impressão deste 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 certificados 
de acordo com rigorosos critérios sociais, ambientais 
e econômicos estabelecidos pela organização 
internacional FSC (Conselho de Manejo Florestal)  
e outras fontes controladas

Você sabia?

Para os próximos dois anos, está prevista a operação de mais cinco fábricas de 
cimento, além da expansão da central de concreto em São Paulo.

Otimismo na construção civil. Prepare-se! 
Os empresários da indústria da construção civil iniciaram 2010 

confiantes. É o que revela a Sondagem da Construção Civil, 

realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria 

com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 

A Sondagem da Construção Civil varia de 0 a 100 pontos: acima de 

50 significa expectativa positiva dos empresários e é assim que o 

indicador está desde o início do ano. Veja os números de fevereiro:

•	Expectativa	para	os	próximos	seis	meses:	68,4	pontos;	

•		Realização	de	novos	empreendimentos	e	serviços:	68,2	pontos;	

•	Intenções	de	compras	de	matérias-primas:	69,7	pontos.

A	pesquisa	foi	realizada	com	335	empresas,	sendo	192	

pequenas,	106	médias	e	37	grandes.	Na	prática,	os	números	

dizem: vai ter muita necessidade de mão de obra qualificada 

para a construção civil. Prepare-se! 

Votorantim Cimentos patrocina 
times de futebol 
Quem gosta de futebol já deve ter visto algumas marcas da 

Votorantim Cimentos – de argamassa, cimento e concreto – 

entrando em campo nos Campeonatos Paulista e Pernambucano 

de 2010. 

Em São Paulo, estão nas camisetas dos jogadores da 

Portuguesa, a “Lusa”, um dos times mais queridos de todas 

as torcidas. O uniforme do clube tem as marcas Votomassa e 

Engemix (concreteira da Votorantim Cimentos).

No Recife, o Santa Cruz reúne mais de um terço dos apaixonados 

torcedores locais. Quem aparece no uniforme número 1 do 

time é a marca Cimento Poty – o cimento campeão de vendas 

no Nordeste. No uniforme 2, é a Votomassa, a argamassa da 

Votorantim Cimentos.

Funcionários combatem o 
mosquito da dengue
 A equipe de funcionários da Votorantim Cimentos em Campo 

Grande, MS (unidade de Agregados), deu um bom exemplo 

de cidadania. Eles desconfiaram da presença de focos do 

mosquito transmissor da doença e chamaram os 

técnicos da Secretaria Municipal de Saúde Pública 

(Sesau). Os técnicos confirmaram: eram larvas 

do Aedes aegypti. Os focos foram eliminados e 

a turma da Votorantim Cimentos ainda recebeu 

orientação para reforçar os cuidados que  

todo cidadão deve tomar para evitar a 

proliferação do mosquito.

E você, está fazendo a sua 

parte? Não se esqueça:  

a regra básica é não deixar a 

água, mesmo quando limpa, 

parada em qualquer tipo  

de recipiente.

Votomassa Maxi Cola: a argamassa 
que vale por muitas
Não é preciso comprar uma argamassa para isso e outra para aquilo. 

Use logo Votomassa Maxi Cola. Ela pode ser usada para assentar 

porcelanato	(60	x	60	cm	Maxi	Cola	Cinza	e	45	x	45	cm	Maxi	Cola	

Branca), ardósia (45 x 45 cm) e granito com espessura menor que 

2,0 cm em pisos e paredes. Também é ideal para o assentamento de 

revestimentos cerâmicos em piscinas. E pode vir o sol quente, o vento 

forte e a chuva fria. Essa não desgruda mesmo. Se o serviço é de 

reforma, com assentamento de piso sobre piso, não tenha dúvida: use 

a Maxi Cola Cinza, a argamassa da Votorantim. 

Mas atenção, a Maxi Cola “não” deve ser aplicada nas seguintes situações:

◗	 	Diretamente	sobre	bases	com	pintura	ou	que	não	sejam	cimentícia;	
◗  Em churrasqueiras, lareiras, câmaras frigoríficas e em locais onde a 
temperatura	cai	e	sobe	rapidamente;	

◗ No assentamento de lajota colonial.



Da pequena cidade de Sorriso (MT), 
sidnei tornou-se conhecido até mesmo 

fora do Brasil. Foi no começo de 2002, 
quando desenvolveu um sistema pioneiro 
de construção de galpões e moradias com 
peças pré-moldadas. 

Pode-se dizer que ele inventou uma 
“fábrica de casas”. As construções variam 
de 30 m2 a 120 m2, são pré-moldadas e 
transportadas até o terreno da obra.  
O sistema permite a entrega de uma casa 
em aproximadamente 24 horas. 

O sucesso foi enorme, afinal nosso País 
precisa de milhões de moradias.

Servente empreendedor
Com simplicidade e simpatia, Sidnei contou ao Jornal 

do Pedreiro que vendia sorvetes nas ruas de Chapecó 
(SC),	onde	nasceu.	Com	16	anos,	começou	a	trabalhar	
como ajudante de pedreiro. Aos 18, mudou-se para 

Calçada da FaMa 

Sorriso, onde se casou e assumiu o controle 
de uma pequena empreiteira cheia de dívidas, 
transformando-a numa empresa grande e  
bem-sucedida, a BS Construtora. 

Os desafios continuam
Para chegar aonde chegou, Sidnei teve 

de superar vários desafios, como conquistar 
a confiança dos clientes, obter recursos 
financeiros, investir no aperfeiçoamento dos 
serviços e na profissionalização da empresa, que 
tem vários engenheiros entre os funcionários. 

Ao contrário do que muita gente pensa, o 
sucesso não significa acomodação para o  

ex-pedreiro. “A responsabilidade é muito grande, temos 
muitos compromissos e um grupo de 2 mil profissionais, 
comenta. Por isso, eu me preocupo muito com a qualidade, 
com os prazos, com o bem-estar do pessoal e procuro ser 
um bom exemplo, tanto nas grandes decisões quanto nas 
pequenas atitudes do cotidiano.” 

Fama – Sidnei (à direita) ficou 
famoso em todo o Brasil ao 

aparecer em reportagem  
de capa de importante  

revista de negócios 

3

Com uma grande ideia, disciplina e persistência, o 
pedreiro catarinense Sidnei Borges dos Santos, 35 anos, 
tornou-se um festejado e bem-sucedido empresário, 
dono de uma construtora com 2 mil funcionários.

De pedreiro  
a fabricante  
de casas

De pedreiro  
a fabricante  
de casas

De pedreiro  
a fabricante  
de casas

De pedreiro  
a fabricante  
de casas

sem entulho 

O método construtivo da BS 

tem um grande valor para 

o meio ambiente, pois não 

utiliza madeira, substituída 

por estruturas metálicas.  

Além disso, a construção  

não gera entulho e 

chega semipronta  

ao destino.



CantEIRo dE obRas

Para fazer o concreto ecológico, a Engemix, 
concreteira da Votorantim Cimentos, substitui parte 
das britas de pedra natural por borracha triturada. 

Se cada um contribuir um pouco, 
vamos tornar o planeta mais 

saudável. A Engemix, concreteira da 
Votorantim Cimentos, está fazendo 
a sua parte. Em parceria com o 
Instituto Via Viva, a empresa produz 
um concreto que utiliza agregados  
de borracha.

Esse material vem dos pneus 
que não servem mais e de outras 
borrachas vulcanizadas, que são 
trituradas para substituir a  
brita comum.

O nome é Concreto Ecológico DI 
(Deformável e Isolante). Mas por que 
“ecológico”? Porque esse concreto 
reduz a extração de brita natural e 

preservar o meio ambiente

ainda dá um fim útil a pneus velhos. 
Todos sabem: é comum ver pneu 
poluir rios e aterros ou servir de 
abrigo ao mosquito da dengue.

Igual ao concreto 
comum

O produto foi testado e tem 
desempenho técnico igual ao do 
concreto que todo mundo conhece. 
Suas aplicações são diversas.

Primeiramente, foi criado para 
ser usado nas barreiras rodoviárias, 
pois absorve melhor o impacto, 
reduzindo os ferimentos provocados 
nos passageiros em caso de colisão. 
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Um concreto que ajuda a 

Como é feito o 
concreto ecológico
O processo de produção do Concreto 

Ecológico DI também traz benefícios sociais. 

É que o pneu é recolhido pelos Ecopontos 

Via Viva, administrados por pessoas com 

deficiência, que tiram dali a sua renda 

mensal. Esses locais de coleta são seguros 

e protegidos para o armazenamento de 

recicláveis. Depois, o pneu é enviado para 

trituração e recebido em forma de doação  

pela Engemix. 



preservar o meio ambiente

5

o que é o Instituto  
Via Viva
O Instituto Via Viva é uma 

organização sem fins lucrativos 

que tem por objetivo criar e 

implementar tecnologias e projetos, 

em parceria com o poder público 

e a área privada, capazes de 

contribuir para o desenvolvimento 

sustentável com embasamento 

científico e em larga escala.

Muitos 
pneus por m³  
de concreto

O concreto DI permite utilização máxima  
de 30% de brita de borracha, produzida a 

partir de pneus triturados. A proporção muda 
conforme a aplicação. A mistura leva em 

média 15 pneus de caminhão por m³, uma 
proporção indicada para calçadas com cinco 
centímetros de espessura. Já uma barreira 

de contenção pode consumir cerca  
de 6,4 pneus de caminhão  

para cada m³ de  
Concreto Ecológico.

Isso porque ele tem uma certa 
elasticidade por conta da borracha. 

O concreto DI também pode ser 
usado para fabricar peças como 

Um concreto que ajuda a 

Características 
técnicas
◗  Os cuidados durante a aplicação são 

semelhantes aos do concreto usual.

◗ Garante boa drenagem.

◗  Aceita pigmentos e estampas 
(colorido).

◗  Aumenta a resistência às variações 
volumétricas.

◗  Aumenta a capacidade de deformação

◗ Minimiza trincas e fissuras.

Legenda: 
Legenda: 

pisos (rústicos, lisos ou estampados), 
calçadas, sarjetas, dormentes, 
isolamento termoacústico e placas  
de concreto, entre outras utilidades.

Pisos e Pavimentos Estampados: possui 
acabamento de refinamento superior. Neste caso, 
o Concreto Ecológico é revestido por uma resina 
colorida (há diversas opções de cores), que recebe 
um carimbo com desenhos (são várias opções  
de estampas).

Nos pisos e pavimentos rústicos, o Concreto 
Ecológico dá características antiderrapantes aos 
produtos, pois as borrachas ficam aparentes 
na superfície do piso. Aplicação adequada para 
calçadas e estacionamentos.



Mão na Massa CoM VotoMassa 

Votorantim Cimentos 
foi à feira pensando no futuro
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ARevestir é uma das principais feiras de materiais de 
construção da América do Sul. Ela reúne anualmente os 

maiores fabricantes de produtos de acabamento do Brasil e 
do exterior, atraindo milhares de visitantes, principalmente 
arquitetos, decoradores e empresários do setor. 

A Votorantim Cimentos teve presença destacada no 
pavilhão	dos	expositores,	com	um	estande	de	160	m2,  

A Votorantim Cimentos participou, 
em São Paulo, da Revestir 2010 – 
Feira Internacional de Revestimentos, 
deixando no ar a expectativa de um 
lançamento que vai mudar o conceito  
de utilização da argamassa no Brasil. 

O estande da Votorantim Cimentos na Feira Internacional de Revestimentos 
recebeu a visita de arquitetos, decoradores e empresários de todo o Brasil.

10.000 anos antes de Cristo:  
argamassa na antiguidade
Pesquisadores acreditam que as 
primeiras edificações feitas com material 
cimentício surgiram no Oriente Médio,  
10 mil anos antes de Cristo

2.500 anos antes de Cristo: 
argamassa primitiva do Vale  
do Rio Nilo
Argamassa feita com barro, cal e gesso 
foi usada para construir as famosas 
Pirâmides de Quéops, Quéfren e 
Miquerinos, entre 2591 e 2508 antes 
de Cristo. 

300 anos antes de Cristo:  
a fórmula clássica 
Argamassa de cal e pozolana natural de 
origem vulcânica.  
A mistura de um material arenoso 
(pozolana) da região de Pozzuoli, 
próximo ao vulcão Vesúvio, Itália, com 
cal, cascalho e água foi usada para 
construir o Pantheon Romano, o Coliseu, 
a Basílica de Constantino, e o  
Aqueduto-ponte, no Sul da França

Anos 450: tempos difíceis para os 
materiais de construção
Cai a qualidade dos materiais 
cimentícios, perde-se o hábito de usar 
pozolana na argamassa. 
Há evidências de que no Vale do Rio 
Reno, na Europa, uma rocha vulcânica 
era adicionada à mistura cimentícia. 
Também era utilizado pó de tijolos de 
barro para aumentar a resistência  
das argamassas. 

A geometria era utilizada 
para conferir a inclinação 

correta das pirâmides.

 Esquema de 
assentamento das 

peças de um pilar de 
catedral medieval.

Muro romano feito com tijolos 
triangulares assentados sobre a 

mistura com cal e pozolana.
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onde uma equipe de vendedores técnicos e de 
recepcionistas recebeu os visitantes. Uma das atrações 
oferecidas ao público foi um resumo da evolução da 
argamassa, história contada com grandes fotografias  
e um vídeo, exibidos em um espaço reservado no  
centro do estande.

Um grande painel de imagens mostrou aos visitantes um resumo da 
história da argamassa desde a construção das pirâmides do Egito.   

Uma das atrações do estande foi a representação dos laboratórios 
químicos de desenvolvimento de produtos da Votomassa.

Anos 1500: o renascimento  
das argamassas
Em 1520 a Torre de Belém, em 
Portugal, foi construída com dois 
métodos: acima do nível do mar foi 
utilizada argamassa de cal e pedra 
grosseira, o que tornava as paredes 
resistentes para suportar o fogo 
de artilharia. A alvenaria abaixo 
do nível da água foi formada por 
blocos maciços de pedra para 
resistir ao desgaste  
da ação do mar.

Anos 1600: uma das primeiras 
argamassas brasileiras
O Forte dos Reis Magos, no Rio 
Grande do Norte, foi a primeira 
edificação no Brasil feita com 
argamassa – uma mistura de areia 
com óleo de baleia. 

Anos 1900: o início da 
Votorantim Cimentos
•  1918 – Fábrica de 

tecidos em Votorantim, 
na época distrito de 
Sorocaba, SP.

•  1933 – Início da 
construção da fábrica  
de cimento Santa 
Helena, em Votorantim.

•  1936 – Inauguração da 
fábrica (primeira com  
capital 100% nacional), 
e início da produção do 
Cimento Votoran.

Anos 1950: a fase de 
expansão da produção
•  1942 – Inauguração  

da fábrica de Cimento 
Portland Poty, 
Pernambuco.

•  1943 – Fundação da 
Companhia Catarinense  
de Cimento Portland,  
Santa Catarina.

•  1950 – Fundação da 
Companhia de Cimento  
Rio Branco, Paraná.

Anos 1990: o negócio  
das argamassas
•  1982 – O Grupo  

Votorantim produz 60%  
da cal para construção  
civil no Brasil.

•  1988 – O Grupo é 
responsável por 40%  
da produção brasileira  
de cimento.

•  1996 – Início das  
atividades da fábrica 
de Barueri, São Paulo, 
pioneira no sistema de 
fornecimento de argamassa 
industrializada a granel.

Anos 2000: uma 
empresa brasileira 
multinacional
•  2001 – Aquisição da 

fábrica de cimento  
norte-americana  
St. Marys. 

•  2002 – Aquisição da 
concreteira Engemix. 

•  2006 – Empresa faz 70 
anos como líder nacional 
e uma das dez maiores 
fabricantes de cimento, 
concreto e agregados  
no mundo. 

2010: A empresa  
prepara-se para  
o futuro e 
começa com o 
lançamento de 
um novo marco 
na utilização de 
argamassa  
no Brasil.

Torre de Belém, 
de onde a frota 
portuguesa partia 
para as Índias e 
chegou ao Brasil

Uma história que começou milhares 

de anos atrás 

Um dos materiais mais antigos que o ser humano criou para 

fazer suas construções é a argamassa, ligante indispensável 

para unir os blocos das edificações. Confira o passo a passo 

da história da argamassa.



Canal abERto

Para garantir paredes e pisos
bem-feitos, não esqueça: 

Mangueira de nível  
(nível de mão) e nível de 
bolha são instrumentos 
muito conhecidos na 
construção. Simples e  
fáceis de usar. Mas existe 
gente que não sabe e, 
assim, o risco de o piso  
e a parede ficarem  
tortos é grande. 
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Mangueira de nível 
O primeiro tijolo pode servir como 
referência para nivelar com o 
tijolo da outra ponta, usando a 
mangueira de nível.

desastrosas. Um pequeno erro no 
começo, e, lá na frente, a laje  
não dá certo, o revestimento de 
azulejo não bate, a porta não fecha. 
“E a dor de cabeça será grande”, 
garante o professor. 

Confirme a posição  
da bolha 

Confira sempre se o nível de 
bolha está no padrão correto. Basta 
colocar o instrumento na ponta de 
uma superfície plana e observar a 
posição	da	bolha;	e	depois	girar	o	
instrumento para o lado oposto, 
observando novamente a posição 
da bolha. Se ela estiver na mesma 
posição, o nível está em ordem.

olhe o nível!

Os dois tipos de nível são 
usados desde a marcação 

da base da obra, para manter o 
plano horizontal, ou seja, o piso 
sem desnível.

“Quando se inicia a marcação do 
projeto, o primeiro passo é determinar 
o nível zero da construção, que 
pode ser relacionado com o nível da 
calçada”, diz o professor Joaquim 
Carlos da Cruz Felício, instrutor de 
construção civil do Senai. 

Errar no começo 
complica tudo

Depois desse primeiro passo, tudo 
o que se eleva do chão precisa ter o 
controle de nível – a viga baldrame, 
as fieiras de tijolos, a cinta (viga 
respaldo), o assentamento de portas 
e janelas e daí por diante. 

Nunca se deve correr o risco 
de trabalhar no “olhômetro”. 
As consequências podem ser 

Esta reportagem foi feita 
por sugestão do nosso leitor 
Ariovaldo Batista dos Santos, 
pedreiro de Itaquaquecetuba, SP. 

Nunca deixe o nível de bolha 
exposto ao sol. Ele pode ficar 
alterado e dar uma referência errada 
para o pedreiro.



Para garantir paredes e pisos
bem-feitos, não esqueça: 

dE bEM CoM a VIda
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Saúde ou doença
A diferença pode estar na alimentação
Existem alimentos que fazem bem para a saúde e protegem contra as doenças, enquanto 
outros são prejudiciais e podem causar problemas graves no coração, pressão alta, 
diabetes, osteoporose, câncer e outros males. Saiba como fazer a escolha certa.

Comer bem não é comer muito e sim consumir 
os alimentos que fornecem os nutrientes que 

o corpo precisa – 13 vitaminas, além de minerais, 
carboidratos, gorduras e proteínas. Tudo isso pode ser 
encontrado nas simples refeições de cada dia. Quem 
consome principalmente cereais, verduras, legumes, 
leguminosas e frutas tem muito mais chances de 
manter as doenças afastadas. Confira os benefícios de 
alguns alimentos.

Fonte: Dra. Monica Inez E. Jorge, nutricionista do Departamento de Nutrição – Faculdade de Saúde Pública/USP.

CEREaIs E lEGUMInosas

Grãos integrais (arroz, milho, trigo, 
trigo para quibe, aveia) – Alimentos de 
alto valor nutritivo, protegem contra o 
diabetes, doenças cardíacas e câncer. O arroz integral é muito 
mais nutritivo e também contribui para baixar o colesterol.

leguminosas (feijões, lentilhas, grão-de-bico, amendoim e 
outras) – Contêm mais proteínas do que qualquer alimento 
vegetal. Previnem doenças cardíacas, câncer, diabetes e reduzem 
o colesterol no sangue.

soja – Alimentos à base de soja (em grãos e bebidas) reduzem 
os níveis de colesterol no sangue.

CondIMEntos

alho e cebola – Contribuem para reduzir a pressão alta 
e os riscos de doenças do coração, além de prevenir ou 
combater infecções e certos tipos de câncer. 

CaRnEs  

Ajudam na prevenção da anemia. Devem ser 
cozidas ou assadas e sem gordura. 

lEGUMEs E VERdURas

brócolis – Reduz os efeitos do diabetes, do câncer de 
cólon intestinal e do sistema gástrico.

Couve e repolho – Ajudam a prevenir doenças cardíacas 
e alguns tipos de câncer.  

Espinafre – Rico em nutrientes, ajuda a manter a saúde mental,  
reduz os riscos de câncer de fígado, de cólon intestinal e de próstata.

Pimentão-vermelho – Promove a saúde do coração e reduz os 
riscos de câncer de próstata, de pulmão, da cervical e do ovário.

tomate – Reduz inflamações e riscos de doenças 
cardiovasculares, além de diminuir as chances de câncer 
de próstata. 

FRUtas

abacate – Protege o fígado, contém uma gordura “amiga”  
do coração e diminui o colesterol. 

abacaxi – Melhora as articulações e reduz os sintomas da asma.

banana – Ajuda a evitar as cãibras, diminui riscos de 
câncer de rim. 

laranja – Consumida com bagaço, reduz os níveis 
de colesterol e melhora as defesas do organismo.

Maçã – Aumenta as defesas do organismo, previne contra 
o câncer de próstata 

Mamão papaia – Ajuda na digestão e na prevenção de catarata. 

Manga – Melhora a defesa sanguínea, reduz o colesterol e  
protege as artérias.

Melão – Reforça as defesas do organismo, protege a pele contra 
queimaduras do sol.

Melancia – Importante na prevenção de câncer de próstata.

Castanha-do-pará – Previne contra o aparecimento de tumores e 
fortalece o sistema de defesa do organismo.

lEItE E dERIVados 

Bons para fortalecer os ossos e os dentes. Melhor escolher 
produtos com menos gordura. 

GoRdURas 

Alguns tipos de gorduras são indispensáveis na proteção da saúde. 
São chamadas de insaturadas, sendo encontradas em peixes, 
como a sardinha e o salmão, e no azeite de oliva.

Cuidado! Eles podem abrir as portas  
para as doenças
Reduza ao mínimo o consumo de sal, açúcar, frituras, gorduras de origem 
animal (bacon, torresmo, creme de leite) e banha, carnes embutidas 
(linguiça, salsicha, salame, presunto), refrigerantes, molhos, 
enlatados e outros alimentos industrializados, que geralmente 
contêm muito açúcar, sal, gorduras e conservantes.  
Eles são inimigos da saúde e abrem as portas para as doenças.



EsPECIal – RECIClaGEM 

O papel que embala o 
saco de cimento é de 
boa qualidade, pode ser 
reciclado e se transformar 
em artesanato ou bolsas.

Você sabia que sacos  de 
cimento podem ser reciclados? 
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Todo mundo sabe que os 
produtos da Votorantim 

Cimentos são usados em diversas 
aplicações, da construção de um 
pequeno cômodo até um edifício. 
Mas o que muita gente nem 

1)  Colocar a mistura obtida no 
liquidificador – na proporção 
de uma xícara de papel 
amolecido para 2 litros de 
água –, acrescentar duas 
colheres de cola e bater até 
ficar uma massa lisa.  
A massa estará perfeita 
quando não houver  
mais nenhum  
pedaço grande  
de papel.

Passo a passo: como fazer papel reciclado

Fonte: Associação Brasileira de Celulose e Papel – Bracelpa

5)   Deixe secar o papel 
obtido (pode ser  
no varal).

4)  Retirar as molduras.  
Na moldura com  
a tela, você já pode ver 
a sua folha de papel. 
Vire-a sobre o pano 
para que ela saia  
da moldura.

2)  Passar a mistura 
triturada para  
a bacia.

desconfia é que o saco de cimento 
pode ter outros destinos depois  
de usado.

Feito de papel de boa qualidade, 
o saco pode ser reciclado e se 
transformar em papelão novamente. 
Mas também pode virar artesanato e 
ser matéria-prima para a moda.

Sacos de cimento viram bolsas 
e carteiras nas mãos do estilista 
mineiro Rogério lima, por exemplo, 
que tem até grife e vende o produto 
por atacado. Ele conta que percebeu 
a durabilidade do papel depois  

de ver os sacos expostos por dias à 
chuva e ao sol.

Usando tecidos e peças de metal  
e couro, as bolsas de Rogério 
têm seus segredos. Um deles é 
a utilização de uma manta de 
cola aquecida a 150 graus, o 
que inviabiliza fazer a produção 
semelhante em casa. “Sem o 
tratamento adequado, a bolsa ou a 
sacola não teriam resistência”, diz o 
estilista. “Mas a família do pedreiro 
pode reciclar o papel e fazer outras 
peças de artesanato”, sugere.

Você vai precisar de liquidificador, bacia, balde, cola branca escolar, papel reciclável  
(saco de cimento, por exemplo), tela, moldura, xícara e um pedaço de pano.
 
Tela e moldura

Faça suas molduras (do tamanho que desejar). Em uma delas você deverá esticar uma 
tela de nylon, do tipo usada para silk-screen ou de arame bem fininho, prendendo com 
grampos ou percevejos para que fique bem esticada.
 
Massa do papel

O papel deve ser bem picado e colocado de molho no balde com água por, no mínimo,  
24 horas. Depois, é só seguir este passo a passo:

3)  Mergulhar as 
molduras na 
mistura.



Você sabia que sacos  de 
cimento podem ser reciclados? 
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Depois de produzir as folhas de papel reciclado, o passo seguinte é 
transformá-las em produtos. Para isso, é preciso criatividade e habilidade  
para projetar um objeto, pensando na sua forma e função. Isto é,  
criando algo bonito e de bom gosto.
Alguns objetos que normalmente podem ser criados com papel reciclado são:

Fonte: www.eba.ufmg.br/

transformando o papel reciclado  
em produtos de artesanato

Papel de presente – as folhas de papel 
reciclado podem ser incrementadas com 
sementes, folhas de árvores ou outros 
elementos como tingimento, adicionados 
à mistura na etapa final. Assim, fazem 
bonito na hora de embrulhar um presente.

Álbuns de fotografia –  
o papel mais encorpado serve  
para montar álbuns, que podem 
ser uma ótima opção de presente. 

Cartões de visitas – uma boa ideia 
para o próprio cartão de visita do 
pedreiro é usar o papel reciclado  
do saco de cimento. É um diferencial 
se o cliente souber que foi feito  
de papel reciclado. 

Blocos para anotações – podem 
ser feitos blocos inteiros em espiral 
ou capa dura para blocos.

Caixas – recobrindo 
ou montando 

a estrutura 
com papel 
reciclado  
para 
presentes 
e guardar 
objetos.

A reciclagem nada mais é do que a utilização 
do papel velho para fazer papel novo.  
Era uma prática pouco conhecida até o final 
da década de sessenta. Mas a preocupação 
crescente com a poluição ambiental e com o 
uso dos recursos naturais mudou isso. 

O papel leva de três a seis meses para se 
decompor na natureza. Há várias razões  
para se reciclar o papel:

–  Reduzir custos de matérias-primas para 
fazer produtos de papel.

–  Economizar recursos naturais: madeira, 
água, petróleo e eletricidade.

–  Criar empregos: catadores de papéis, 
sucateiros etc.

–  Diminuir custos de coleta e tratamento  
do lixo.

O papel pode ser reciclado várias vezes, 
dependendo do tamanho de suas fibras.  
Esse processo pode ocorrer de 
forma artesanal ou industrial. Para 
aproximadamente 50 quilos de papel 
reciclado, poupa-se o corte de uma árvore.

Os melhores papéis para reciclagem são 
aqueles que oferecem resistência para rasgar. 
O saco de cimento, por exemplo, e outros 
papéis de fibras longas, que ainda não 
sofreram branqueamento, são excelentes 
para a reciclagem. 

Alguns papéis não se prestam à 
reciclagem, como o papel carbono ou 
carbonado, que é extremamente tóxico, 
bem como o estêncil, que contém chumbo; 
além de papéis laminados, plastificados, 
encerados e outros.

Para saber mais 
sobre a reciclagem 
de papel



PassatEMPos
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Atendendo à sugestão do leitor Antônio Delvantes Monteiro Souza, engenheiro de Embu, SP, o Jornal do 
Pedreiro apresenta algumas dicas de língua portuguesa, que teve algumas mudanças na forma de escrever desde  
o ano passado. Veja algumas delas:

O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras k, w e y. Na verdade, elas já eram usadas em 
várias situações. 

Mas lembre-se: o acordo é ortográfico, ele se limita à palavra escrita e não afeta em nada o jeito de falar.

Como fazer quinas e cantos perfeitos
As quinas e os cantos bem-feitos fazem muita diferença em uma obra e mostram a capacidade e o capricho de um profissional.

novas regras para escrever

1.  Calcule com precisão o ângulo 
reto	(90º)	de	uma	casa	e	de	seus	
cômodos usando o esquadro.  
O primeiro passo é traçar no chão 
as 4 linhas dos limites da obra. 
Num dos 4 ângulos formados, 
demarcar uma linha com 30 cm, 
outra com 40 cm e fechar  
o triângulo com outra linha que 
deve ter 50 cm. Se bater,  
o ângulo está correto.

2.  Se não for possível demarcar 
o chão, pode-se usar linha de 
pedreiro amarrada em blocos ou 
tijolos, ou mesmo arame recozido 
amarrado em estacas fincadas 
no chão. O método de medição 
do ângulo reto é o mesmo, com 
uso de esquadro. Na fixação dos 
blocos para levantar a parede, 
é preciso sempre usar o prumo 
na vertical, nível de bolha ou, de 
preferência, mangueira de nível  
na horizontal (veja matéria  
na página 8). 3.  Na colocação de taliscas 

(pedaço de azulejo fixado para 
determinar a espessura do 
revestimento na parede) no lado 
interno da obra, é importante 
verificar se as paredes formam 
ângulos	de	90º.	

Depois de terminar o emboçamento 
(reboco) com argamassa, o pedreiro 
deve fixar uma régua de alumínio 
nos cantos de portas e janelas, 
locais de requadração (canto vivo) 
para fazer o acabamento com a 
desempenadeira.

4.  Na conferência do ângulo do lado 
de fora da obra, usar o esquadro 
encostado com a face interna 
na parede. Do lado de dentro, 
usar a face externa. Não se pode 
esquecer de colocar o esquadro 
metálico sobre a talisca em cada 
encontro de parede. Se os ângulos 
retos estiverem perfeitos, não 
passará luz sob o esquadro.

Não se usa mais o trema ( ¨ ), 
sinal colocado sobre a letra u 
para indicar que ela deve ser 
pronunciada nos grupos gue, 
gui, que, qui. Dona Maria 
escreve a lista de compra para  
a semana: 

linguiça (e não mais 
lingüiça), feijão, arroz...

Não se usa mais o acento em 
palavras como apoia e ideia. São os 
ditongos abertos éi e oi das palavras 
paroxítonas, aquelas que têm 
acento tônico na penúltima sílaba.

O mestre deixa recado para  
o servente: 

“Zé apoia (e não apóia) o 
Raimundo no assentamento 
dos pisos.”

Não se usa o hífen em palavras 
como autoescola. Isso vale para 
todas as palavras que se juntam 
com vogais diferentes. 

O pedreiro deixa um bilhete 
para o mestre: 

“o João vai chegar mais 
tarde porque tem aula de 
direção na autoescola.”

er at h efc ç out ˜


