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A Votorantim Cimentos inaugurou em 

Ceilândia um novo Centro de Distribuição 

no Distrito Federal. Com capacidade para 

armazenar mais de quatro mil toneladas 

de produtos, o centro atenderá os clientes 

da região, incluindo Taguatinga e algumas 

cidades próximas. 

Cerca de dois milhões de habitantes 

serão beneficiados, numa região que vem 

apresentando crescimento acelerado e 

precisava de um atendimento mais próximo, 

rápido e na medida certa.

Para o pequeno lojista, o Centro de 

Distribuição representa uma nova 

possibilidade de abastecimento, além da 

fábrica de Sobradinho (DF), a 50 quilômetros 

de distância. Para o pedreiro, significa ainda 

mais facilidade para encontrar os cimentos, 

argamassas e rejuntes de  

sua preferência em todos os  

revendedores regionais.

O Centro de Distribuição tem mais de dois mil 
metros quadrados de área total.
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Notas

expediente

As emissões de carbono, resultado do processo  
de impressão deste Jornal, foram compensadas  

através de plantio de árvores nativas de Mata Atlântica.
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Novo Centro de Distribuição 
melhora atendimento  
em Brasília

Na seção Galeria de Obras você pode aprender 
com as soluções encontradas por grandes 
obras e aplicá-las nas suas construções.

Visite o Mapa da Obra e aprenda  
com a Galeria de Obras
Galeria de Obras é uma das seções do Mapa da Obra,  

o portal da Votorantim Cimentos que é referência quando 

o assunto é construção civil. Lá se encontram histórias de 

parcerias bem-sucedidas entre a empresa e os clientes que 

precisavam de soluções inovadoras para suas obras.  

São casos interessantes de como as construtoras e  

também os profissionais da construção encontraram apoio 

técnico e produtos adequados para vencer seus desafios  

e realizar bons projetos. 

A Galeria de Obras é um dos exemplos de como o portal Mapa da Obra 

se coloca ao lado de quem constrói, trazendo informações que ajudam 

a aumentar o conhecimento dos trabalhadores da construção civil e a 

facilitar seu trabalho. Acesse www.mapadaobra.com.br e saiba mais.

No Rio de Janeiro, 150 moradores  

de duas comunidades (Babilônia e 

Chapéu Mangueira) participarão 

de cursos de pedreiro, eletricista 

e bombeiro hidráulico oferecidos 

pelo projeto social Futuro 

em Nossas Mãos, parceria da 

Votorantim Cimentos e do 

Instituto Votorantim. 

A oportunidade de levar às 

comunidades os cursos de 

qualificação profissional surgiu a 

partir do apoio do Grupo Votorantim 

ao projeto Rio Cidade Sustentável, 

criado pelo Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS).

O objetivo dessa iniciativa é 

incentivar os próprios moradores 

a fazer melhorias nas suas 

casas, oferecendo a eles 

capacitação técnica de  

160 horas e crédito facilitado.

A aula inaugural, no dia 27  
de janeiro, foi marcada por muita 

alegria e ritmo de samba.

Votorantim Cimentos 
leva projeto social para 
comunidades no Rio
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O Jornal do Pedreiro recebe 

muitas cartas de leitores. São 

histórias da carreira e da família 

que servem de exemplo para 

quem está na luta.

Pedreiros que têm 
histórias para contar

Mudando de profissão para ter uma 

vida melhor

Carlos Evangelista, de Santa Tere-

zinha de Goiás, GO, conquistou a casa 

própria graças ao trabalho de pedreiro. 

Há 19 anos, ele era entregador de um su-

permercado e morava na casa do sogro. 

Decidido a mudar de vida, buscou outra 

profissão e começou na construção civil 

como ajudante de pedreiro. 

Carlos se interessou pelo trabalho e 

procurou aprender mais. “Fui me inte-

ressando, aprendendo, gostando.” Hoje 

ele é um pedreiro, tem casa própria e diz 

ter muitas habilidades. “A vida melhorou 

muito para mim, minha esposa e meus 

três filhos”, conta.

Calçada
fama

da

De pedreiro a novo empresário  

da construção

Foi graças à Votorantim Cimentos que 

Paulo Cesar Fonseca, de Guaratingue-

tá, SP, tornou-se um pedreiro e, hoje, vi-

rou pequeno empreiteiro. O primeiro pré-

dio que construiu foi na cidade vizinha de 

Aparecida e, coincidentemente, trabalha 

agora na obra de um edifício ao lado. 

Há 15 anos, ele participou de uma 

palestra da empresa e começou a se 

interessar pela profissão. Desde então, 

trabalhou como empregado e, recen-

temente, decidiu dar um novo rumo à 

sua carreira: passou a ser autônomo.

Paulo Cesar já pensa em se forma-

lizar como Microempreendedor Indi-

vidual, um assunto que o Jornal do 

Pedreiro es clareceu bastante em 

2011. (Para saber mais, consulte 

as edições 33 e 34, no Mapa da Obra 

www.mapadaobra.com.br).

“Trabalho em uma obra que me pediu 

nota fiscal e vou procurar o Sebrae para 

me informar sobre como regularizar mi-

nha situação”, conta ele, que trabalha 

com o irmão e mais dois ajudantes. 

Segundo Paulo Cesar, o Jornal do 

Pedreiro é um aliado para aprimorar 

seus conhecimentos sobre constru-

ção civil. “O jornal é muito importan-

te, porque me ensinou desde as dicas 

sobre construção até a como conviver 

com outros funcionários”, diz.

Faça como o Carlos e o Paulo. 

Escreva você também para o Jornal do 

Pedreiro utilizando o Fale Conosco, 

canal aberto na internet, no site Mapa 

da Obra. É só acessar:  

http://www.mapadaobra.com.br/

FaleConosco.aspx. Também pode  

ligar gratuitamente para o telefone  

0800 701 98 98 ou usar ainda  

a ficha cadastral que é encartada em 

algumas edições do jornal.

Carlos Evangelista acreditou na profissão de 
pedreiro e não se arrepende.

Paulo César tem orgulho 
das obras de que participa,  

como esta que tem a Basílica 
de Aparecida, SP, ao fundo.
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Especial

Dicas básicas de um arquiteto 

Reforma

Toda reforma precisa  

de planejamento, 

criatividade e  

cumprimento da lei.  

N
essa matéria especial so-

bre o assunto, o principal 

alerta para quem trabalha 

na construção civil é que qual-

quer reforma que exija mudança 

na parte estrutural de um imóvel 

precisa de projeto elaborado por 

engenheiro e planta aprovada 

na prefeitura da cidade. Esse é 

um cuidado inicial, que tem 

a ver com a segurança e a 

conformidade com a lei.   

Para trazer mais infor-

mações sobre reformas 

para os leitores, o Jor-

nal do Pedreiro en-

trevistou especialis-

tas e profissionais 

da construção.

Reforma sem riscos e 

           com clientes satisfeitos

Arquiteto Caio Campion, responsável pela reforma.

O arquiteto Caio Campion, de São Paulo, está 

envolvido na reforma de um sobrado (confira 

ao lado) que será transformado no escritório 

de uma empresa. A experiência mostrou que 

uma reforma, às vezes, pode ser mais com-

plicada do que uma nova construção. Leia 

algumas dicas importantes que ele dá para se 

evitar problemas na hora de reformar.

  Se a reforma exigir a derrubada de 

paredes e de lajes e a criação de um 

piso superior, é preciso contar com um 

engenheiro ou arquiteto responsável.  

   Com a planta do imóvel na mão é 

possível conhecer sua estrutura, além 

de evitar furos por  onde passam 

encanamentos. Se não existe planta, 

é melhor descascar as paredes para 

descobrir a estrutura.

   Derrubar pilares e vigas ou parede estrutural 

é o mesmo que retirar a base da construção, 

com sério risco de desabamento. Em uma 

casa, às vezes, é possível derrubar paredes, 

mas antes é preciso calcular o reforço 

de pilares e vigas de concreto ou de aço, 

planejados por um engenheiro calculista. 

  U ma construção pode ter tijolos mistos 

(sólidos e baianos), o que representa 

um grande risco nas reformas. O tijolo 

baiano comum não tem a mesma 

resistência e não pode ser usado com 

função estrutural. 

  Construir sobre uma laje sem conhecer 

tecnicamente sua resistência é um grande 

perigo, assim como acumular entulho 

sobre a laje. Ela pode trincar ou ceder.  



O projeto da obra, fixado na parede, é como um guia  
que dá segurança para a execução da reforma.
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Se as paredes de um prédio 

são estruturais, isto é, sustentam 

a estrutura da construção, é 

impossível alterar a divisão dos 

cômodos de um apartamento. 

Afinal, o peso do prédio está 

distribuído por igual em todas as 

paredes e vigas. Também não se 

pode abrir a alvenaria para novas 

janelas ou portas, pois isso cria um 

vazio de apoio. O risco aumenta na 

proporção em que mais moradores 

fazem a mesma coisa. 

Mesmo em estruturas baseadas 

em pilares, sapatas e vigas, não 

se pode derrubar paredes sem a 

assessoria de um engenheiro, que 

vai analisar a possibilidade de 

criação de reforços estruturais.  

Reformas em 
apartamentos

As fotos desta página foram feitas em uma obra sob responsabilidade 
do arquiteto Caio Campion, em São Paulo. Ele recorreu a um 
engenheiro calculista para definir as mudanças na estrutura da casa.

Duas paredes foram removidas nessa reforma. 
A primeira foi simples, pois não tinha função 
estrutural. Acima dela havia uma viga apoiada em 
pilares laterais. Já a remoção da parede do fundo, 
estrutural, exigiu a colocação de uma viga de aço.

Nessa obra, dois pilares de concreto armado foram construídos para substituir uma parede estrutural removida.

Na reforma, orientada por um engenheiro, mesmo 
com uma parede estrutural foi preciso o reforço 
de uma pequena viga de concreto armado para 
sustentar uma viga maior atravessando o salão.
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Especial
Reforma

Renovação sem quebra-quebra

Você pode surpreender seu cliente com a total renovação de uma cozinha ou de um banheiro sem 

quebrar nada, a não ser que seja preciso mexer na instalação hidráulica. A decoradora Florinda 

Caggiano, de São Paulo, diretora da empresa Antes e Depois, é especializada em projetos desse 

tipo, que muitas vezes são procurados por causa da rapidez na execução, economia, ausência de 

barulho e de sujeira.

“A aplicação de piso sobre piso, por exemplo, pode proporcionar re-

novações que encantam os clientes”, comenta. 

Conheça outras dicas da decoradora: “pinte velhos azulejos com tin-

tas próprias ou com epóxi à base de água e preencha ranhuras entre os 

azulejos com massa corrida, deixando a parede lisa.” 

“Antes de aplicar a tinta é importante lavar a parede com detergente e, em caso de sujeira 

impregnada, com tíner, para evitar que a parede descasque. ”

Um banheiro e duas cozinhas foram transformados com pequenas reformas, que valorizaram os imóveis, deixando os 

proprietários satisfeitos. 

Que diferença!

antes

antes

antes

depois

A Votomassa Colante 
AC-III é o produto ideal 
para aplicar piso sobre 
piso em ambientes 
internos, contribuindo 
para a reforma sem 
quebra-quebra.

1.  No banheiro, foram trocadas as torneiras e a 

pia, colocados espelhos na parede do fundo e 

na parede lateral, o que fez o ambiente parecer 

maior. O uso de tintas e cores adequadas 

nos azulejos, armários, piso e até mesmo na 

banheira deu o toque final.

2.  Antes, a cozinha era desorganizada e tinha 

tomadas e fios expostos. A transformação 

foi rápida e barata. Tinta azul nos armários 

envelhecidos e numa pequena área dos azulejos. 

Com a nova pintura o ambiente mudou.

3.  Uma cozinha em estado lastimável e o dono do 

imóvel não podia gastar muito. A solução foi 

renovar tudo com o uso de tintas, a fixação de 

um adesivo no alto da parede e a troca do piso.

depoisdepois
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Regras para obras em condomínios

O síndico deve ser informado sobre qualquer tipo de reforma em apartamentos ou escritórios em 

prédios de condomínio. O ideal é que seja por escrito, por meio de um “Memorial Descritivo” conten-

do detalhes da obra. Para serviços mais pesados pode ser preciso apresentar o ART (Ato de Respon-

sabilidade Técnica) assinado por um engenheiro. 

Segundo a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (Aabic), 

o síndico tem poderes para vistoriar a obra, sozinho ou acompanhado de um perito técnico. Pode até 

paralisar o serviço se identificar riscos para a estrutura do prédio.

Para garantir a boa convivência

“Não existe reforma sem barulho nem barulho sem problemas”, diz Fábio Kurbhi, vice-presidente 

da Aabic. Ele recomenda que os pedreiros tenham cuidado no transporte de materiais nos elevadores, 

não deixem cair ferramentas, sejam cuidadosos na limpeza e respeitem os horários de trabalho. Todo 

condomínio tem regras de funcionamento.

O pedreiro Valter Batista dos Santos, baiano de Ubatã, sabe muito bem como é importante obe-

decer a essas regras para não perturbar as pessoas e manter bom relacionamento. Ele presta serviços 

de pequenas reformas em condomínios de São Paulo, onde vive, e nunca enfrentou esse problema. 

“Um dos meus cuidados é colocar uma lona ou papelão no chão para não sujar nem riscar ou 

manchar o piso”, conta. Essa é uma boa iniciativa. Outra demonstração de capricho é limpar as ferra-

mentas, guardá-las e varrer o local no fim do dia de trabalho. 

O condomínio onde Valter trabalha atualmente tem regras claras sobre reformas. Uma delas diz que 

é proibido sobrecarregar a estrutura e as lajes com peso superior a 150 quilos por metro quadrado.

O pedreiro Valter Batista dos Santos (à esquerda) e o 

ajudante Uandersom Batista Santos fazem reformas 

em apartamentos.

Nosso leitor Sebastião Corrêa Teixeira, 62 anos, de Conselheiro Mairinck, PR,vai dar 

início a uma empreiteira de obras e quer saber quais são os passos para legalizar uma 

construção. Ele quer evitar problemas legais.  

As cidades podem ter seu próprio código de obras, que traz as orientações de construção para o município. Por 

isso, é importante consultar a prefeitura local. Em São Paulo, por exemplo, pequenas reformas não precisam de au-

torização. Mas segundo Ivan Mano Neves, coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura 

paulistana, qualquer obra de construção ou de reforma com alterações na estrutura deve ter apoio de um engenheiro 

e autorização do poder público, por meio do Alvará de Construção ou Alvará de Reforma concedido pela prefeitura.

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea) é outra fonte de informação. O Crea do Pa-

raná, por exemplo, editou um Manual de Regularização de Obras, que tem como objetivo orientar sobre as regras 

exigidas para a regularização das construções.

 Se as normas não estiverem sendo cumpridas, a obra pode ser paralisada e o proprietário notificado. Ao final é 

emitido o Habite-se, comprovante de que a construção está de acordo com as leis da cidade. As exigências podem 

variar de cidade para cidade.  

Como legalizar a obra em órgãos públicos? 
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De bem
vida

com a

Poeira: a inimiga  
       invisível da saúde

No ambiente de trabalho dos pedreiros a 
poeira é inevitável, mas as doenças que ela 
provoca podem ser prevenidas   
com o uso de máscaras protetoras.  

C
orte de cerâmica, de tijolos e de madeira, demolição 

e transporte de entulho, preparo da argamassa, pó le-

vantado pelo vento... São muitas as fontes de poeiras 

numa obra. Muitas delas são invisíveis a olho nu e tão leves 

que podem permanecer no ar por longo tempo, sendo aspi-

radas pela respiração. 

Os pulmões são os órgãos que mais sofrem com isso. Se 

uma pessoa fica exposta às poeiras sem proteção, ao longo do 

tempo, é provável que acabe sofrendo de alguma doença res-

piratória, como asma ocupacional, febre por inalação de fumos 

e gases, silicose e até câncer de pulmão. 

Fique atento
A silicose é uma das mais graves e comuns doenças pulmonares, sendo 

provocada por finas partículas de origem mineral. Na fase inicial ela quase 

não apresenta sintomas, mas com o tempo provoca dificuldade de respiração, 

fraqueza e dor no peito durante respiração profunda. Em fase avançada, 

apresenta insuficiência respiratória grave, baixa oxigenação do sangue, 

problema cardíaco e fraqueza, incapacitando o doente para o trabalho.

Futuro sem doença respiratória 
O acompanhamento médico e a radiografia periódica do 

tórax são essenciais para se identificar doenças respiratórias, 

que podem ter uma forma fácil e barata de serem evitadas com  

o uso de máscaras protetoras. 

O uso desse Equipamento de Proteção Individual (EPI) é 

obrigatório em várias indústrias, na área de mineração e em outras 

atividades profissionais, inclusive nas empresas de construção. 

Mas tudo é uma questão de entender a necessidade e tornar 

a proteção um costume diário no trabalho. Pense nisso.  

Passe numa loja de material de construção e compre uma 

máscara para experimentar. Pode ser o primeiro passo para 

você garantir um futuro sem doenças respiratórias.



A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) determina o uso de 

cores específicas para a canalização 

industrial. Por medida de segurança, 

os tubos devem ser identificados de 

acordo com o material que conduzem. 

Veja quais são elas:

Branco: vapor.

Azul: ar comprimido.

Vermelho: água e materiais  

para incêndio.

Laranja: produtos químicos  

não gasosos.
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Curiosidades e informações úteis 

para o seu dia a dia no trabalho.

Qual é a definição de piso 

antiderrapante? Antiderrapante 

é a superfície resistente ao 

escorregamento. A classificação 

depende do uso. Para serem 

considerados antiderrapantes, produtos 

para áreas externas molhadas precisam 

de maior resistência ao escorregamento 

do que materiais para áreas internas.

O que é dupla colagem? Método de 

aplicação da argamassa para formatos 

a partir de 60 cm x 60 cm em que é 

necessário aplicar a argamassa colante 

na superfície do produto e na superfície 

onde será aplicado (piso ou parede). 

Daí o nome dupla colagem.

Você
Sabia?

Como converter polegadas para centímetros

Você já deve ter percebido que algumas medidas na obra são em polegadas.  

Se encontrar uma, não se assuste. É simples converter para centímetros. Veja como:

Uma polegada (“) é igual a 2,54 cm ou 25,4 mm. Para fazer a conversão basta 

multiplicar o número em polegadas pelo valor de uma polegada. Por exemplo, se 

você tem uma tábua de uma por doze polegadas (1”x12”) é só multiplicar: 

2,54 cm x 12” = 30,48 cm. 

Então, arredondando, a tábua é de 2,5 cm x 30,5 cm.

Marrom: materiais fragmentados  

não identificados pelas demais cores.

Preto: inflamáveis e combustíveis  

de alta viscosidade. 

Amarelo: gases não liquefeitos.

Cinza: eletrodutos.

Alumínio: gases liquefeitos, 

inflamáveis e combustíveis  

de baixa viscosidade.

Verde: água.

Platina: vácuo.

Como as cores indicam o que se passa 

por dentro das tubulações industriais?
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O pedreiro Adail Antônio 
Marques, de Olinda, PE, 

quer saber mais sobre 

concreto armado.  

Ele escreve e pede 

informações sobre 

montagem de estruturas 

de ferro e das caixas  

de madeira para 

preparação e enchimento 

de concreto.

Em obras maiores, o serviço é bem di-

vidido. O pedreiro é responsável pelo con-

creto e cabe a um carpinteiro produzir as 

formas. Em se tratando de pequenas obras, 

pode ser que o próprio pedreiro, mestre 

de obras ou encarregado faça essa tare-

fa. Mas não é o ideal. Segundo Rubens 

Curti, especialista em concreto da Associa-

ção Brasileira de Cimento Portland (ABCP), 

é recomendável que o profissional tenha 

conhecimento específico e que tenha feito 

pelo menos curso para mestre de obras.

O 
concreto armado é usado nas es-

truturas de edificações e recebe 

este nome porque é estruturado 

por uma armadura metálica. Esse esque-

leto é responsável por resistir aos esfor-

ços de tração (elasticidade), enquanto o 

concreto em si resiste à compressão. Já os 

moldes ou formas costumam ser feitos de 

madeira ou compensado. Existem ainda as 

metálicas e até mesmo de plástico. Todas 

elas dão o formato desejado ao concreto 

e podem ser reaproveitadas. 

Canal
aberto

Quer saber?
O Jornal do Pedreiro 

responde



Faça como o Adail. Escreva 

você também para o Jornal do 

Pedreiro, que busca 

as respostas às suas questões 

com quem conhece o assunto.
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Veja algumas dicas:

Colocação das formas

 Normalmente, usa-se madeira de 

reflorestamento ou compensados para 

se fazer as formas. O importante é que 

a madeira utilizada seja lisa para que 

não grude no concreto e não cause da-

nos à sua superfície. 

 As formas devem ser escoradas 

com firmeza para que sustentem o 

peso do concreto enquanto ele ainda 

não se solidificou. 

 As tábuas devem estar muito bem 

ajustadas para que não haja o vaza-

mento de água e cimento. Sua junção 

pode ser feita com pregos ou presilhas, 

mas devem ser fáceis de desmontar 

para evitar danos ao concreto na hora 

de retirar as formas. No caso de apare-

cerem fendas na madeira, estas devem 

ser vedadas cuidadosamente com ripas 

e sarrafos. 

 Os moldes devem ser confeccio-

nados de acordo com a forma geomé-

trica que se deseja dar ao concreto.

Armadura metálica

 A colocação da ferragem tam-

bém deve obedecer ao projeto da 

obra. A espessura e a quantidade dos 

vergalhões vão depender das necessi-

dades do projeto.

 Os vergalhões devem ser presos 

com arames e colocados com um es-

paçamento médio de 20 cm. 

 Caso a ferragem precise ser do-

brada, o procedimento deve ser feito 

a frio.

 A estrutura metálica precisa ficar 

firme no interior das formas. Sua fixa-

ção pode ser feita com arame de aço 

ou calços.

 Deve-se tomar cuidado para que 

a armadura não encoste na forma 

(manter distância superior a 2,5 cm), 

para que ela não fique exposta à fer-

rugem após a desforma. 

Concretagem

 Ao aplicar o concreto, as formas 

precisam estar bem limpas para que se 

soltem facilmente da massa na hora de 

desenformar. Também é possível apli-

car um desmoldante na madeira para 

facilitar a retirada do molde. 

 Caso sejam feitas de madeira, as 

formas devem estar molhadas para 

que não absorvam a água do concreto. 

 O concreto deve ser lançado logo 

após o preparo, de maneira contínua 

e completa. Para evitar que se formem 

bolhas de ar e para que o concreto en-

volva totalmente os vergalhões, deve-

-se vibrar a estrutura ou dar-lhe leves 

batidas. Nesse momento, cuidado para 

não deslocar as formas.
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Passa-
tempos

Jogo dos sete erros
A brincadeira do jogo dos sete erros lembra que as mulheres estão correndo bastante atrás dos seus objetivos...

Respostas: bandeira vermelha, cabelo preto, marca na pista, cadarço do tênis, obstáculo branco, short amarelo, grama à direita

Resposta

Resposta

Sudoku
Teste o seu raciocínio praticando o Sudoku. 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 nem nos quadrados menores.

8 9 3 6 5 7

6 8

2 8 9 3

4 2 1

1 5 4 8 9 6

9 1 5

6 4 1 5

9 2

5 1 9 8 3 4

891236457

643157298

752894361

468529173

135478926

279613845

326741589

984365712

517982634

Coloque os nomes femininos no lugar certo nesse passatempo.

Cruzadinhas
Sandra – Marta – Tereza – Ana – Patrícia – Regina – Inês – Eni – SaraEm março se comemorou o Dia Internacional  

da Mulher (dia 8). Por isso, a página de passatempos 

presta homenagem às mulheres.

Apesar da garantia dos mesmos direitos dos homens, 

elas ainda vivem muitas situações de desigualdade. 

Vamos lembrar o valor das mulheres na família,  

no trabalho e na sociedade!  

Labirinto
Ajude a mãe a encontrar o caminho 
para o parque infantil.
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