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NOTAS

Ação social de funcionários benefi cia escolas 
de Foz do Iguaçu

A Votorantim Cimentos realizou, em maio, uma ação social em três escolas municipais 

de Foz do Iguaçu, PR. A iniciativa fez parte da Convenção Anual de Vendas da Regional 

Sul da empresa e teve como objetivo benefi ciar a localidade que sediou o evento.

Com apoio de profi ssionais, os funcionários da Votorantim Cimentos fi zeram melhorias 

nos locais, como a pintura dos parques de recreação e das paredes internas, pequenos 

reparos de tomadas, torneiras etc. 

O projeto Parceria Votorantim pela Educação 

está desenvolvendo ações para valorizar a 

educação nos municípios em que as empresas 

do Grupo Votorantim atuam, estimulando 

ações que estão ao alcance de todos, inclusive 

dos profi ssionais da construção civil. 

Três municípios onde a Votorantim Cimentos 

está presente aderiram a essa mobilização, 

desenvolvida pelo Instituto Votorantim, que 

promove, principalmente, ações de estímulo 

às famílias para que acompanhem a vida 

escolar dos fi lhos. Em Itapeva, SP, Rio Branco 

do Sul, PR, e Corumbá, MS, funcionários, 

gestores públicos e membros da comunidade 

local engajaram-se no projeto.

Cada cidade tem seu jeito de participar. Em 

Itapeva, jovens das escolas municipais foram 

estimulados a criar grêmios escolares para 

colaborar na melhoria da escola. Em Rio Branco 

do Sul, pais de alunos, diretoras e professoras 

das escolas da cidade foram mobilizados 

para fortalecer os Conselhos Escolares. Já em 

Corumbá, a Secretaria de Educação decidiu 

participar ativamente do projeto apresentado pela 

unidade da Votorantim Cimentos, e vai realizar 

ações para envolver a população na mobilização.

Uma das iniciativas do projeto é a de levar 

informações sobre educação, divulgando o 

Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) e como cada um pode fazer sua parte 

para que a educação melhore cada vez mais. 

Com essas ações, que ocorrem em diversos 

municípios brasileiros, o Grupo Votorantim 

colabora para que o Brasil alcance uma 

educação de qualidade decisiva para 

o seu desenvolvimento. 

E você, já pensou no que pode fazer? 

Para saber mais, é só acessar o site 

www.blogeducacao.org.br.

Linha Votomassa ganha novas 
embalagens e está na série B 
do Brasileirão
Com o lançamento recente na Feicon (feira da construção 
realizada em março, em São Paulo), a família Votomassa, 
que é a linha de argamassas da Votorantim Cimentos, 
passa a ter a mesma identidade visual. 
A renovação das embalagens foi feita para chamar mais a 
atenção no ponto de venda e ajudar o cliente, facilitando 
a escolha do produto adequado para suas necessidades 
de construção ou reforma. 
Por isso, as embalagens fi caram mais modernas e práticas, 
destacando os principais atributos de cada produto. 
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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 refl orestamento certifi cados 
de acordo com rigorosos critérios sociais, ambientais 
e econômicos estabelecidos pela organização 
internacional FSC (Conselho de Manejo Florestal) 
e outras fontes controladas

Nos campos de futebol

A Votorantim Cimentos está divulgando a marca Votomassa na série B do Brasileirão. 
A ideia é a de usar o futebol para fortalecer a linha de argamassas industrializadas 
junto ao consumidor final. 
A marca Votomassa está presente com placas nos 20 estádios onde as partidas são 
disputadas e transmitidas pela Rede TV. Em cada jogo, duas placas ficam instaladas 
próximas das grandes áreas.

As embalagens das argamassas Colante Interior ACI, Colante Exterior ACII, Colante 
ACIII, Colante ACIII Branca e a 205 Bloco de Vidro começaram a ser substituídas 
gradativamente em todo o Brasil.
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Arlindo Aparecido do Amaral, 
40 anos, teve a ideia em 2002, 

quando nem se falava desse recurso na 
construção. Apesar das difi culdades, 
levou adiante seu plano. 

“Eu não me conformava de ver 
tanta garrafa Pet jogada fora.
Ao mesmo tempo, precisava fazer 
um muro em casa. Pensei em usar 
as garrafas cheias de areia no lugar 
dos tijolos. Comecei a fazer alguns 
testes com argamassa para ver qual 
aderia ao plástico. Para a experiência 
dar certo, eu comprei produtos de 
primeira qualidade – cimento e cal da 
Votorantim Cimentos”, diz ele.

Um lutador incansável  
Defi nida a argamassa ideal, Arlindo 

juntou as garrafas Pet e o material de 
assentamento e chamou pedreiros 
conhecidos para fazer o trabalho. 
Na época, ele já usava cadeira de 
rodas, pois um acidente, sofrido 

aos 26 anos, havia tirado 
sua capacidade de se 

CALÇADA DA FAMA 

locomover. 
Mesmo com essa difi culdade, Arlindo 

não desistiu dos sonhos. Passou a cuidar 
de uma mercearia da família e nunca 
se distanciou de vez da construção civil, 
onde já havia trabalhado.  

Uma obra admirada
Em três dias, o muro de 7,5 m 

de comprimento x 3,5 m de altura 
foi erguido. Deu um pouco mais de 
trabalho do que o normal, mas a 
economia compensou. Arlindo calcula 
que gastou menos da metade do que 
gastaria utilizando tijolos comuns de 
barro. Além disso, ele lembra que 
retirou de vez do ambiente 1.800 
garrafas Pet que estão até hoje no 
muro, fi rme como a muralha 
de uma fortaleza. 

A notícia correu por Bauru e chegou 
ao Jornal da Cidade, que fez uma boa 
reportagem sobre o feito de Arlindo. 
O pessoal que queria ver para crer, e até 
desconfi ava de que o muro iria cair com 
a primeira brisa, fi cou convencido de 
que o sonho era possível. 
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Quando resolveu substituir 
tijolos de barro por garrafas 
Pet para fazer um muro em 

sua casa, o pedreiro Arlindo, 
de Bauru, SP,  despertou 
a curiosidade de muita 

gente que queria ver 
para acreditar.
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Receita de muro com Pet, 
pelo mestre Arlindo 
Para erguer o muro de 7,5 m de 
comprimento x 3,5 m de altura, Arlindo 
utilizou 1.800 garrafas Pet, pouco mais 
de 25 kg de cimento e 10 kg de cal 
hidratada. Em vez de areia de rio, usou 
terra arenosa coada: ½ m3 de material 
fino e ½ m3 de material grosso, além de 
mais 6 m3 para encher as garrafas. 
Ele misturou os dois tipos de areia com 
a cal hidratada e água, deixando a massa 
descansar de um dia para o outro. 
No dia seguinte, adicionou o cimento, 
e a argamassa ficou pronta. As garrafas 
foram  enchidas e batidas levemente 
com o fundo no chão para acomodar 
mais material. Depois, foi só assentar 
as garrafas sobre uma coluna de 40 cm, 
de modo que ficassem em contato 
direto umas com as outras, deixando a 
argamassa escorrer entre elas. O muro foi 
erguido com quatro colunas, duas laterais 
e duas centrais. A cada 1,20 m de altura 
foram colocadas vigas para sustentar mais 
1,20 m de parede. 
Para fazer algo parecido, é importante 
também consultar um engenheiro ou 
escola de engenharia, onde se pode obter 
mais informação. As universidades
Federais do Pará e do Rio Grande do 
Norte já fizeram testes sobre o uso de 
Pets na construção. 
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CANTEIRO DE OBRAS

A Engemix, concreteira 
da Votorantim Cimentos, 
desenvolve atualmente 18 
tipos diferentes de concreto 
com alta tecnologia.

O concreto mais utilizado é 
o convencional, com traço 

simples e muito conhecido dos 
pedreiros. Funciona bem na maioria 
dos casos. Mas existem necessidades 
tão específi cas que exigem 
concretos especiais. 

São concretos produzidos a 
partir de muito estudo em laboratório 
para chegar à fórmula ideal. Muitas 
vezes precisam de diferentes tipos de 
agregados e usam aditivos químicos 
para ganhar novas propriedades. 
Agora, você vai conhecer melhor 
alguns concretos especiais 
da Engemix.

Concreto de Alto 
Desempenho (CAD)

Um dos concretos mais 
famosos da Engemix 

é o chamado “alto 
desempenho”. Ele é 
indicado para qualquer 
tipo de estrutura, mas 

principalmente para 
aquelas que precisam de 

muita resistência, seja para 
suportar grandes pesos ou a ação 

agressiva de alguns ambientes, como 
as estruturas pré-moldadas e as que 
fi cam submersas em águas salgadas, 
estações de tratamento de esgoto, 
entre outras.

Autoadensável, um concreto 
que facilita e acelera 
a aplicação

Um concreto muito fl uido 
(mole), com grande 
capacidade de 
compactação, que 
passa com facilidade 
por dentro das 
formas e armaduras 
e preenche todos os 
espaços pela ação de 
seu próprio peso, sem a 
necessidade de vibradores. Estas são 
as características do autoadensável, 
um concreto adequado tanto para 
concretagens mais simples como para 
estruturas e projetos mais elaborados 
e com formas em alto-relevo, por 
exemplo. Nessas condições, fi ca mais 
difícil a penetração e o adensamento 
do concreto convencional. Então, é 
preciso usar o autoadensável.

Sem fi nos, um concreto 
permeável

Este é um tipo de concreto 
com peso reduzido que tem alta 
porosidade em razão da ausência de 
fi nos, ou seja, sem agregado miúdo 
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Fique por dentro 
da tecnologia 
de fazer concreto 

(areia). Por isso, fi ca 
com aparência de 
concreto empedrado. 
Seu peso varia 
de acordo com o 
agregado graúdo 
utilizado (brita, seixo, argila 
expandida). Trata-se de um concreto 
altamente permeável, aplicado 
em drenagens, fi ltros biológicos, 
paredes, muros de contenção e 
enchimento de lajes.

Recorde mundial de resistência
Um bom exemplo de aplicação do Concreto de Alto Desempenho (CAD) foi o dos pilares do edifício e-Tower, 
em São Paulo, onde a Engemix bateu o recorde mundial de resistência, em 2001. Para liberar espaço no subsolo 
e ampliar o número de vagas de garagem, o projeto previa colunas mais estreitas. O concreto precisava ser 
forte. E foi mesmo, alcançando resistência média de 149,5 MPa aos 28 dias. Para se ter uma ideia, o concreto 
convencional alcança entre 20 MPa e 50 MPa.

O uso inteligente 
dos aditivos 
químicos
Nos últimos anos, a tecnologia aplicada 

ao concreto aumentou muito porque 

toda a cadeia produtiva se desenvolveu. 

“Os aditivos, os agregados e os 

equipamentos estão melhores, mais 

avançados”, diz Diogo Oliveira, 

Coordenador de Marketing da Engemix.

Um dos segredos dos concretos 

especiais está no uso de aditivos. 

São produtos químicos que alteram 

o comportamento físico-químico do 

concreto fresco e/ou endurecido. Essas 

misturas fazem concretos para cada 

tipo de necessidade. Assim, ele pode 

ficar mais “plástico” ou ter a pega 

acelerada ou retardada, por exemplo.

Mas não é só isso. Todo o processo 

de produção do concreto Engemix 

usa cimento da Votorantim Cimentos 

e envolve um rigoroso controle da 

qualidade. Diogo também destaca a 

mistura de todos os componentes, 

que é feita na medida certa por 

equipamentos automatizados, seguindo 

as solicitações do cliente. 

argila
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Para saber mais, acesse o site da 

Engemix: www.engemix.com.br 

◗ Bombeável
Utilizado na maioria das edificações verticais. 
Permite aplicações em longas distâncias e 
alturas por meio de bombas. 
 
◗ Leve 
Concreto estrutural que apresenta baixo peso 
específico (entre 800 kg/m³ e 2.000 kg/m³) 
e elevada capacidade de isolamento 
termoacústico.
 
◗ Pesado
Concreto estrutural especialmente dosado 
com agregados de elevado peso específico, 
obtendo-se densidades entre 3.200k g/m3 
e 4.000 kg/m3.

◗ Colorido
Adquire coloração por meio de rigorosa 
seleção de agregados e da adição de 
pigmentos minerais.

◗ Com Pega Programada
Por meio da adição de aditivos específicos, 
permite um controle uniforme e previsível do 
tempo necessário para início da reação de 
hidratação do cimento.

◗ Com Temperatura Controlada
Utilizado na produção de peças de grandes 
volumes, é dosado com adição de gelo 
em escamas ou de nitrogênio para a 
redução da temperatura do concreto no 
momento do lançamento. 
 
◗ Submerso
Tem forte coesão entre seus grãos e não 
permite sua dispersão em contato com a água. 
 
◗ Com Módulo de Elasticidade Definido
Tem alto teor de agregados graúdos. 
Quando possível, utilizam-se agregados 
obtidos de rocha de grande rigidez, 
como o basalto.
 
◗ Para Pisos Industriais
Mantém o concreto fresco e o tempo de 
pega adequados para seu lançamento 
e perfeito adensamento. Tem baixa 
permeabilidade, elevada resistência à 
abrasão e baixos níveis de fissuração.

◗ Compactado a Rolo
Concreto de consistência seca, tipo farofa, 
de baixo consumo de cimento.
 
◗ Para Pavimentos
Atende às especificações de resistência à 
compressão, tração e particularidades de 
trabalhabilidade (concreto fresco), com 
baixa necessidade de manutenção.
 
◗ Projetado
Concreto com características específicas de 
aderência para aplicação via projeção sob 
pressão, por via seca ou via úmida.
 

Outros concretos 
especiais

d

◗

A
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◗

C
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◗ Ecológico
Permite utilização de até 30% de brita 
de borracha produzida a partir de pneus 
triturados, reduzindo o consumo de 
matéria-prima natural.
 
◗ Com Adição de Fibras
É igual ao bombeável, mas recebe fibras 
sintéticas ou fibras de aço para melhorar 
alguma propriedade.

Tipos de concreto

Concreto Bombeável 
para grandes alturas

Concreto 
Autoadensável

Concreto de Alto 
Desempenho

Concreto para 
Pavimentos

Concreto 
Bombeável

Concreto Leve

Concreto Ecológico

Concreto Sem Finos
Concreto para Pisos

Concreto com
Temperatura 
Controlada

Concreto 
Colorido
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Existem diferentes tipos de britas, para atender a 
diversas necessidades e aplicações. A mais comum 

é a número 1, que tem tamanho (granulometria) entre 
9,5 mm e 19 mm. É o tipo mais usado para virar 
concreto. Mas é importante saber: apesar de material 
básico, a brita também precisa ter qualidade.

Uma dica: quanto mais redonda (cúbica) for a brita, 
melhor é para trabalhar, pois rola com facilidade e o 
concreto parece leve. Quanto mais próxima da forma de 
esfera, ela compacta mais, evitando espaços vazios que 
só poderão ser preenchidos com areia e com cimento, o 
produto mais caro do concreto.  

É fundamental que as britas tenham um tamanho 
uniforme, dentro das normas técnicas brasileiras. 
“Se há muita variação nas dimensões, com grãos fora 

Para fazer um bom concreto, sem encarecer 
o produto, as britas devem ter o tamanho 
certo. A Votorantim Cimentos tem a melhor 
receita para fazer as britas, tão usadas 
na construção civil. 

dos padrões, também haverá muito espaço vazio e 
consumo maior de cimento”, diz Benedito Artelino 
da Silva, Consultor Técnico do Negócio Agregados da 
Votorantim Cimentos.

Então fi que de olho, a brita não deve ter tamanhos 
diferentes, nem deve ser muito chapada, pois isso difi culta o 
manuseio, o concreto fi ca pesado para trabalhar e vai gastar 
mais água e cimento, aumentando o custo da obra.

Igual ao concreto comum
Esses problemas de falta de qualidade não existem 

nas britas produzidas pela Votorantim Cimentos. Na 
unidade de Araçariguama, SP, por exemplo, tem um 
equipamento (britador) que gira em alta rotação e atira 
uma brita contra a outra para quebrar as pontas e elas 
fi cam mais redondas.

A empresa conta com laboratórios próprios que 
acompanham os processos de extração, britagem, 
classifi cação e estocagem. Esta é uma maneira de 
verifi car se as britas estão sendo produzidas dentro das 
especifi cações das normas técnicas. “Esse controle garante 
a homogeneidade (igualdade) e constância dos materiais 
produzidos”, diz Benedito.



Brita 0
Dimensão: de 4,5 mm a 9,5 mm

Aplicação: confecção de massa asfáltica, 

concretos em geral: lajes pré-moldadas, 

estruturas de ferragem densa, artefatos 

de concreto (pré-moldados), chapiscos e 

brita graduada para base de pistas. 

Brita 1
Dimensão: de 9,5 mm a 19 mm 

Aplicação: confecção de massa asfáltica, 

concretos em geral: lajes pré-moldadas, 

estruturas de ferragem densa, artefatos 

de concreto (pré-moldados), chapiscos e 

brita graduada para a base de pistas. 

Brita 2
Dimensão: de 19 mm a 25 mm 

Aplicação: confecção de concreto 

em geral e drenagem. 

Brita 3
Dimensão: de 25 mm a 50 mm

Aplicação: reforço de subleito para pistas 

de tráfego pesado e lastros de ferrovias. 

 

Brita 4
Dimensão: de 25 mm a 76 mm.

Aplicação: fossas sépticas, sumidouros, 

gabião, reforço de subleito para pistas de 

tráfego pesado, lastros de ferrovias e outros.

Brita Graduada
Dimensão: de acordo com 

especificação do cliente.

Aplicação: subleitos para pistas 

de tráfego pesado. 

Brita Graduada com Traço 
de Cimento (BGTC)
Dimensão: de acordo com especificação 

do cliente.

Aplicação: subleito para pistas de 

tráfego pesado. 

Bica Corrida
Dimensão: de acordo com especificação 

do cliente – material sem graduação 

definida, obtido diretamente do 

britador primário, sem separação 

por peneiramento. 

Aplicação: aterro, base e sub-base de 

pavimentos e regularização de áreas. 

Rachão
Dimensão: de 0,064 m a 0,170 m – pedra 

bruta com dimensão adequada para 

manuseio; obtida na primeira britagem. 

Aplicação: gabião, concretos ciclópicos, 

calçamentos de ruas e drenagem. 
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Uma brita para cada aplicação

O concreto e a 
graduação das britas
Toda brita possui grãos de vários 

tamanhos, que agem de formas 

diferentes na composição do 

concreto: as pedras menores fecham 

os espaços deixados pelas maiores. 

A mistura toda funciona assim: a areia 

fecha os vazios das britas pequenas, 

que fecham os das maiores; o 

cimento, por ser um pó muito fino, 

fecha os vazios da areia; a água forma 

a pasta colante que fecha todos os 

vazios, formando uma rocha artificial.

Dicas úteis na obra
Ao receber o material, o 

pedreiro deve observar se não há 

contaminação, ou seja, “graúdos”, 

que são britas bem acima do 

tamanho-padrão. Por exemplo: brita 

com 25 mm de diâmetro (tipo 2) 

junto com brita tipo 1 (9,5 mm a 

19 mm). “Esses materiais podem 

dificultar o enchimento das colunas 

ou vigas e causar “bicheira”, que 

também é o concreto mal vibrado, 

cheio de buracos”, diz Benedito.

Exemplo de “bicheira” no concreto de uma calçada.



FIQUE POR DENTRO

Conheça o 

A Votorantim Cimentos é uma das fundadoras do  
Clube da Reforma, que pretende benefi ciar 
um milhão de famílias de baixa renda nos primeiros 
cinco anos de funcionamento.

Iniciativa traz ganhos para toda a sociedade
“Com uma reforma, o imóvel se valoriza e traz conforto, saúde e satisfação 
para as famílias.” Esta é a avaliação de Julie Gattaz, Gerente de Marketing da 
Votorantim Cimentos. A empresa é uma das cofundadoras do Clube da Reforma. 

De fato, as reformas representam um grande 
potencial de geração de trabalho, renda e valor 
social para toda a sociedade. Afinal, o Brasil tem 56 
milhões de moradias e, a cada ano, cerca de 25% 
delas passam por reformas e ampliações. Esse 
índice poderia ser maior, pois, segundo pesquisas, 
três em cada quatro famílias têm necessidade de 
fazer alguma melhoria em suas casas.

Outra informação: 65% do total de domicílios 
que pretendem reformar ou construir vão utilizar 
serviços de um pedreiro. 

Por que foi criado?
O Clube da Reforma foi 
criado para impulsionar as 
forças de diversos setores pelo 
intercâmbio de experiências e 
pelo trabalho conjunto para 
a busca de soluções.

Como funciona?
O Clube da Reforma possui um 
Comitê Coordenador (composto 
por empresas e organizações 
sociais) que organiza o processo 
em grupos de trabalho temáticos 
(crédito, assistência técnica, 
comunicação e multiplicação).

a oferta e a qualidade do crédito 
para esses públicos.

Material de 
orientação técnica

Outra iniciativa é a da 
distribuição de cartilhas técnicas 
para ajudar os profi ssionais que 
realizam as pequenas obras, como 
pedreiros e pintores, a utilizar os 
materiais de construção da forma 
mais correta e efi ciente.

Esse tipo de orientação é 
necessária porque, segundo o 
Clube da Reforma, falta mão de 
obra qualifi cada e profi ssionais 
capacitados para projetar e 
especifi car as obras.

Trinta e oito organizações 
trabalharam juntas durante 

dez meses para desenvolver uma 
proposta comum de mobilizar 
a sociedade em torno do tema 
melhoria habitacional. Nasceu 
assim o Clube da Reforma, 
lançado ofi cialmente no dia 
13 de junho, em São Paulo.

O programa de ação para os 
próximos 12 meses já foi defi nido 
e busca soluções práticas para 
resolver os principais problemas 
do setor. Um deles é o da falta 
de fi nanciamentos adequados 
para as classes C, D e E. Assim, 
uma das ações é mobilizar 
agentes fi nanceiros (bancos), 
gerando  facilidades para ampliar 
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Para saber mais, acesse:www.clubedareforma.com.br

Clube da Reforma



Contra o vento, o primeiro 
passo é forrar os beirais?

O telhadista e mestre de obras 
Getúlio Evangelista de Oliveira, 
47 anos, baiano de Vitória da 
Conquista, é um especialista no 
assunto. Ele faz telhados em 
São Paulo há 20 anos e reforça 
a informação do professor do 
Senai. “Em regiões de muito 
vento é indispensável forrar os 
beirais com madeira ou com 
estuque. Se a gente fecha a porta, 
o vento não entra. Em alguns 
projetos, o telhado é embutido, 
não aparecendo externamente. 
Assim, fica muito bem protegido. 
Se for preciso fazer um telhado 
muito inclinado (40% ou 50%, por 
exemplo), é preciso parafusar as 
telhas ou então fazer amarração 
com fios de cobre”.

CANAL ABERTO
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A proteção do beiral (foto superior) faz toda a diferença 
quando tem ventania. O telhado de baixo, 

sem proteção, corre o risco de perder as telhas.

Você pergunta,

o especialista responde
Recebemos muitas perguntas que levantam aspectos importantes para a 
construção civil. Nesta edição, selecionamos uma questão e buscamos a resposta 
com um especialista. As informações valem para todos os nossos leitores. Confi ra.

O caso das 
telhas voadoras
Donizete Cândido da Silva, 
de Indianópolis, PR, pergunta: 
Como respaldar uma obra com 
segurança e garantia para receber 
a cobertura? Em nossa região, 
existem muitas casas que são 
descobertas com a ação de ventos.

A principal causa do 
destelhamento é beiral sem proteção 
contra o vento. Se o vento entra sob 
o telhado, ele tem de sair. Se não 
encontra abertura, lança as telhas 
para fora. Quanto mais forte o vento, 
mais longe vão as telhas e mais risco 
de acidentes. 

Quem observar as casas 
antigas verá que os beirais eram 
trabalhados com estuque ou forro 
de madeira com encaixe macho e 
fêmea pregado nos caibros, para 
impedir a entrada do vento. 

Outro problema é telhado com 
inclinação errada (fora de grau). 
Com chuva de vento, a água penetra 
pelos vãos das telhas, se acumula na 
laje e pode descer para o forro. Forro 
descascado pode ser sinal de que 
entrou água na laje. Quem manda no 
telhado é a telha, e cada tipo exige 
uma inclinação mínima e máxima. 
Os fabricantes e revendedores têm a 
informação correta. 

Para garantir a segurança do 
telhado, é preciso que ele seja 
bem ancorado. A melhor maneira 

de fazer isso é utilizar os ferros da 
coluna, conhecidos como “espera”. 
Infelizmente, alguns pedreiros 
costumam cortar esses ferros 
na conclusão da última laje. 
Daí é preciso buscar outra solução. 
Exemplo: utilizar barras de aço 
presas com parafusos fi xados 
com compounder ou graute 
(um tipo de epóxi ou concreto de 
alta resistência vendido em lojas 
de material de construção) nas 
próprias colunas ou na cinta de 
concreto. As vigas de madeira que 
vão receber as telhas precisam 
ser bem fi xadas. 

Resposta de Joaquim Carlos Felício, 
instrutor de Construção 

Civil do SENAI

9



DE BEM COM A VIDA 
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Para saber mais sobre este 
assunto, conversamos com 

a psiquiatra Valéria Lacks, do 
PROAD (Programa de Orientação 
e Atendimento a Dependentes) da 
Universidade Federal de São Paulo, 
que cuida de dependentes de 
álcool e de drogas há 20 anos. 

O que pode levar ao 
vício da bebida?

Podem ser fatores 
psicológicos, como ansiedade 
e depressão, herança genética 
(pessoas com familiares 
alcoólicos têm maior tendência 

para fi carem viciadas) ou até 
mesmo infl uência do ambiente. 

Qual é o limite seguro 
para beber? 

Não existe medida exata. 
Cada um reage de forma diferente. 
O gosto pela bebida pode virar vício 
sem que a pessoa perceba.  

Como saber se uma 
pessoa é ou não 
alcoólatra?

Pela frequência e quantidade 
de bebida que consome e por 

A bebida em excesso é 
uma doença crônica que 
atinge mais de 10% da 
população brasileira. 
O alcoolismo está 
presente nos mais 
diferentes ambientes de 
trabalho. Na construção 
civil também. Quem não 
conhece alguém que, 
por exagerar na bebida, 
prejudica a saúde e 
complica sua vida em 
família e no trabalho?

ara saber mais sobre este 
assunto, conversamos com

a psiquiatra Valéria Lacks, do 
PROAD (Programa de Orientação 
e Atendimento a Dependentes) da 

d d d l d l

para fi carem viciadas) ou até 
mesmo infl uência do ambiente. 

Qual é o limite seguro 
para beber?

A bebida em excesso é 
uma doença crônica que 
atinge mais de 10% da 
população brasileira. 
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mudanças de comportamento. 
A pessoa planeja o momento 
de beber e fi ca ansiosa com 
isso. Em casa, não conversa 
com os familiares, mente, 
tem atitudes agressivas, perde 
interesse na relação conjugal. 

E no trabalho, 
o que acontece?

A pessoa começa a se atrasar 
e a faltar ao serviço, irrita-se 
com facilidade, a memória falha 
e começa a sofrer pequenos 
acidentes com ferimentos. 
Depois de beber, os refl exos 
fi cam mais lentos, a visão 
fi ca turva. 

E no corpo, quais os 
primeiros efeitos 
do álcool?

A pessoa pode vomitar pela 
manhã, ter dor abdominal, 
diarreia, gastrite, aumento 
do tamanho do fígado, entre 
outros problemas. A bebida 
traz muitos danos para o 
corpo, principalmente a pinga, 
que geralmente tem impurezas 
e componentes tóxicos, além 
de alto teor de álcool. No 
longo prazo, o alcoolismo 
pode causar desnutrição, 
atrofi ar os músculos e diminuir 
a força física. 

Como tratar 
da doença?

O ideal é procurar ajuda 
o mais cedo possível. É 
preciso que o doente aceite 
o tratamento. Geralmente ele 
nega que tenha problemas com 
a bebida. A ajuda da família é 
muito importante, assim como 
participar de um grupo com 
outros alcoólicos, obtendo 
apoio psicológico. 

Efeitos do álcool na saúde
Problemas psiquiátricos – euforia, depressão, ansiedade, delírios e alterações de 
comportamento.

•  Cérebro – perda da memória, dificuldade de raciocínio, demência, problemas 
na coordenação motora.

• Sistema Nervoso – hipersensibilidade, dormência, formigamento.  

• Sistema Gastrointestinal – gastrite, inflamação no esôfago, enjoo, vômitos, azia, diarreia.

• Fígado – cirrose, hepatite alcoólica.

• Sistema cardiovascular – arritmia, trombose, derrame, AVC (acidente vascular cerebral).

• Órgãos Sexuais – lesões testiculares, impotência.

Endereços para busca de informações e 
tratamento em todo o Brasil
Site do Ministério da Saúde – DISQUE SAÚDE 0800 61 1997 

• Alcoólicos Anônimos  – www.alcoolicosanonimos.org.br

• Grupos Familiares Al-anon do Brasil www.al-anon.org.br

•  PROAD – Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes 
www.proad.unifesp.br

Diversos leitores escreveram pedindo esta reportagem. 
Um deles é Everaldo José de Melo Mendes, 48 anos, de Caruaru, 

PE. Veterano da construção civil, ele conta que recentemente teve 
de demitir dois funcionários de uma obra por causa de bebida. Everaldo fez isso 
com tristeza e lembra que já passou pelo mesmo problema. 

“Fui alcoólatra e sofri muito. Felizmente, há 8 anos estou livre da bebida. 
Não foi fácil. Só me livrei quando tomei consciência e aceitei ajuda.”  

Outro leitor que escreveu foi o pedreiro Luis Carlos dos Santos, 
42 anos, de Bragança Paulista, SP. Em 22 anos de profissão, 
ele já viu muitos bons pedreiros perderem o rumo da vida por 
causa da bebida. 

“Para nossa profissão não há nada pior do que um pedreiro 
embriagado conversar com o dono da obra! O alcoólico troca 
tudo o que tem de bom pelo vício que o destrói.” 

O alcoólico troca tudo o que tem 
de bom pelo vício que o destrói
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PASSATEMPOS
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Construir paredes exige prática e atenção
Preparamos o passo a passo dessa tarefa pensando não apenas no iniciante, mas também no veterano. É sempre bom rever uma velha e importante lição, 
para manter a prática e evitar descuidos. 

Palavras-cruzadas
Você gosta de palavras-cruzadas? Então teste seus conhecimentos. 
Descubra quais são as 8 palavras. Dica: fi ca mais fácil se já leu as 
páginas anteriores desta edição.

Descubra o que está diferente entre as ferramentas.

Jogo dos Sete Erros

1.  Detalhe no cabo da colher de pedreiro

2.  Detalhe do nível

3.  Rosca da chave de boca

4.  Parafusos da serra elétrica

5.  Broca da furadeira

6. Parafuso do alicate

7. Anel de ajuste do grifo

Horizontal

1) Nome da argamassa da Votorantim 
2) Nome da concreteira da Votorantim  
3) Material de construção 
4) Trabalho para os pedreiros 
5) Nome de uma ferramenta 

Vertical

6) Nome dos compostos do concreto
7)  Preço combinado antes de iniciar a obra 
8) Nome da pedra que vai no concreto 

Resposta do Jogo dos Sete Erros:

Saiba onde erguer a parede

•  Em terreno fi rme, a cava feita no terreno 
para assentamento do concreto da 
fundação deve ter, no mínimo, 
a largura de 35 cm para paredes 
de 15 cm de espessura; e 45 cm para 
paredes de 25 cm de espessura.
O fundo da cava deve ser plano, em nível 
e bem apiloado.

•  Se o terreno não for plano, 
o fundo da cava deve ser feito 
em degraus.

Por onde começar

•  Coloque a primeira fi leira de tijolos com 
argamassa sobre a cinta de concreto, 
controlando com o prumo e o nível.

•  Levante as prumadas de guia nas extremidades 
da parede, controlando com o prumo para 
fi carem bem verticais. Os tijolos devem ser 
colocados alternados, em mata-juntas.

•  Com base nas prumadas-guias, esticar um 
barbante ou fi o de náilon entre elas, 
para servir de referência na colocação 
de cada fi ada de tijolos.

Como evitar trincas

•  Para evitar trincas no encontro da parede 
com a estrutura de concreto é preciso 
esperar 7 dias de cura da argamassa 
para então fazer a amarração.

•  Duas paredes de alvenaria que se encontram 
em esquadro devem ser amarradas, 
deixando tijolos mais salientes no prumo 
da primeira parede. 

Fundação

Tijolo de
amarração

Perfil do Terreno

Fio-guia

Argamassa

Prumada-guiaPrumada-guia

Resposta |  HORIZONTAL: 1) Votomassa; 2) Engemix; 3) Tijolo; 4) Reforma; 5) Martelo 
VERTICAL: 6) Agregados; 7) Orçamento e 8) Brita
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