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Os pedreiros e suas famílias tiveram 
momentos inesquecíveis no Dia 
Nacional da Construção Social, 

que contou com o apoio 
da Votorantim Cimentos. 
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Notas

A empresa apresentou produtos e serviços que atendem a todas 
as etapas da construção civil na Concrete Show, de 29 a 31 de 
agosto, em São Paulo. Um caminhão betoneira da Engemix, 
concreteira da Votorantim Cimentos, chamou a atenção. 
O veículo trazia a imagem do estádio Arena Corinthians 
(Itaquerão), que vai sediar a abertura da Copa 2014 e está 
usando concreto da Engemix.

expediente

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

através de plantio de árvores nativas de Mata Atlântica.

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

através de plantio de árvores nativas de Mata Atlântica.

A Votorantim Cimentos participou da Feira 
Internacional de Materiais, Equipamentos e 
Serviços da Construção (Ficons 2012), realizada 
de 2 a 6 de outubro no Centro de Convenções 
de Pernambuco, em Recife. A empresa expôs 
toda a sua linha de produtos, com destaque 
para o cimento Poty, marca que é referência 
na Região Nordeste, e a linha Votomassa. 
Outro destaque foi a demonstração do conteúdo 
do portal Mapa da Obra. 
A feira foi uma boa oportunidade para os 
profi ssionais da construção se atualizarem com 
lançamentos e tendências. 

Votorantim Cimentos é 
destaque na Ficons

Concrete Show: betoneira Engemix é atração
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usando concreto da Engemix.

Concrete Show: betoneira Engemix é atração

Votorantim Cimentos é 

Jornal do Pedreiro 
no rádio!

Se você quiser que o Pedrão 

mande um abraço para um 

colega seu de obra no programa 

do rádio, mande um e-mail para 

pedreiro@jornalpedreiro.com.br

Agora, além de ser entregue 
diretamente na sua casa, o Jornal 
do Pedreiro acompanha você no 
rádio. Desde o dia 10 de outubro, os 
moradores da Grande São Paulo já 
podem ouvir o jornal na rádio Tupi (104,1 FM), de segunda a 

sexta-feira, sempre às 9 h. O programa será 
comandado pelo Pedrão, um pedreiro que é massa 
e vai trazer dicas importantes para todos 
os colegas de obra. 

Se você não mora em São Paulo 
ou se perder o programa, 
poderá ouvir no portal Mapa 
da Obra. Basta acessar 
www.mapadaobra.com.br e entrar 
na área para profi ssional de obra. 
Depois, clique na seção “Papo da 
Obra” e ouça os programas.
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As mulheres estão conquistando 
espaço no mercado de trabalho da 
construção civil. Segundo o IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística, elas já são quase 
240 mil profi ssionais contratadas 
com carteira assinada. 

Calçada
da fama

O avanço das mulheres 
na construção

33

A
capacidade de organização e de 

atenção para os detalhes é uma 

qualidade muito valorizada nos 

serviços de acabamento. Isso explica, em 

parte, a tendência de avanço na contra-

tação feminina. Há obras onde a maior 

parte dos serviços de assentamento de 

azulejos já é feita por mulheres. 

As principais fontes de formação de 

mão de obra feminina para a constru-

ção civil são as escolas técnicas, 

onde as alunas são capa-

citadas para executar di-

versos serviços de acor-

do com as exigências de 

uma construção moderna.

Um desses cursos se destaca 

pela formação de mão de 

“Agora estou feliz, trabalho no 

que gosto”

Cerca de dez anos atrás Mirian de 

Faria, também paulistana, foi sortea-

da para receber um apartamento com 

financiamento e resolveu participar do 

mutirão para construir o conjunto ha-

bitacional, junto com outros futuros 

moradores.

“Havia pedreiro, pintor, telhadista, 

marceneiro, eletricista trabalhando em 

equipe”, recorda. “A obra durou quatro 

anos. A gente fazia de tudo um pouco. 

Foi uma escola para mim. Aprendi a va-

lorizar a construção e fi quei com aquela 

lembrança boa na cabeça. Neste ano eu 

vi uma reportagem na TV sobre o cur-

so Mulheres que Constroem e logo me 

matriculei. Senti que uma grande opor-

tunidade passava na 

minha frente. Agora 

estou feliz, trabalho 

no que gosto, com 

a mão na massa e 

com possibilida-

de de aprender 

e progredir.” 

obra exclusivamente feminina. É o Mulhe-

res que Constroem, criado em São Paulo 

por uma parceria do Sindicato dos Traba-

lhadores da Construção Civil de São Paulo 

(Sintracon-SP) com a Escola de Altos Estu-

dos de São Paulo (Esaesp). Entrevistamos 

duas alunas do curso, uma ex-costureira, 

outra ex-comerciária, recentemente con-

tratadas pela Construtora Gafi sa como 

ajudantes de estrutura.

“Meu desejo é me especializar 

em assentamento”

A paulistana Suzana Cristiane Perei-

ra tem o Ensino Médio completo e um 

diploma de curso técnico de eletrôni-

ca, mas sempre trabalhou no comércio, 

como balconista e caixa de supermerca-

do, entre outras atividades. No entanto, 

ainda procurava sua verdadeira vocação. 

“Estava trabalhando num restaurante 

que entrou em reforma”, conta Suzana. 

“O empreiteiro da obra precisava de al-

guém para fazer a pintura. Eu me ofereci 

na hora, pois sempre gostei desse tipo 

de trabalho, sempre fi z os consertos de 

casa. Quando acabou a reforma, eu ti-

nha certeza de que meu caminho estava 

na construção. O curso Mulheres que 

Constroem caiu do céu. Estou gostando 

muito de trabalhar. Meu maior desejo 

agora é me especializar em assenta-

mento de cerâmica.”



             Como fazer
    uma boa aplicação de 
revestimentos cerâmicos
A aplicação bem-feita de revestimentos cerâmicos é o tema desta segunda 

reportagem, que aponta também causas de problemas nas construções depois do 

término das obras. Confi ra então as dicas para fazer um serviço perfeito e durável!
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S
egundo o Sindicato dos Trabalha-

dores nas Indústrias da Construção 

Civil, 80% das obras em edifícios, 

casas e apartamentos em São Paulo apre-

sentam algum tipo de defeito depois da 

conclusão, provocando desperdício e re-

trabalho, além de prejudicar o consumi-

dor e a imagem dos pedreiros. 

Nos revestimentos, os defeitos mais 

comuns são o descolamento da cerâmi-

ca, as fi ssuras e as manchas. As causas 

podem estar no tipo da argamassa e da 

base que recebe o revestimento e na téc-

nica de execução do serviço. Todos esses 

fatores podem ser controlados por um 

bom profi ssional da construção.

Esta reportagem traz contribuições de 

uma especialista em revestimentos, Mer-

cia Bottura de Barros, doutora em Enge-

nharia de Construção Civil e Urbana pela 

Escola Politécnica da Universidade de São 

Isto é o que acontece quando o 
tempo de abertura da argamassa 

colante não é respeitado.

Canteiro
de obras

Isto é o que acontece quando o 

Paulo, onde é professora do Departamen-

to de Engenharia de Construção Civil.

Cuidados na aplicação 

dos revestimentos 

Antes de iniciar o serviço, alguns cui-

dados são importantes, por isso, siga es-

tas recomendações:

– Não se deve aplicar o revestimento 

cerâmico sobre emboço que esteja com 

a superfície desagregando ou esfare-

lando. Para fazer uma avaliação, basta 

passar na superfície uma lixa para ar-

gamassa. Se os grãos se soltarem com 

facilidade, é provável que mais tarde o 

revestimento cerâmico se solte. 

– Há um tipo de argamassa 

colante adequada para cada si-

tuação. É preciso considerar a 
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área onde o revestimento será colocado: 

parede ou piso, interno ou externo.

– Existem hoje no mercado revestimen-

tos de baixíssima absorção. É o caso dos 

porcelanatos. Quanto menor a absorção 

da placa, mais forte deve ser a argamas-

sa, ou seja, mais aditivos ela precisa ter 

para garantir uma colagem duradoura. 

– O preparo das argamassas deve 

seguir as instruções contidas nas em-

balagens, pois a quantidade de água 

argamassa, de modo que o contato da 

placa com a superfície seja pelo menos 

de 75%. Quanto maior a área de conta-

to, maior é o potencial de aderência.

– Outro cuidado importante: o tempo 

padrão para a retração da maioria das ar-

gamassas colantes é 72 horas. Por isso, o 

rejuntamento só deve ser feito após esse 

tempo de aplicação da placa, a menos que 

se utilize um produto de secagem rápida. 

Se a contração ocorrer com o rejunte apli-

cado, ele vai fi ssurar, permitindo a penetra-

ção da água pelo revestimento. 

Vida longa para os revestimentos

A Votomassa tem uma completa linha de argamassas 

colantes e rejuntamentos. E a dupla formada pela 

Votomassa 254 Premium e pelo Rejunte Spectralock 

tem uma das combinações mais perfeitas para garantir 

a durabilidade e a qualidade dos revestimentos.

 A Votomassa 254 Premium pode ser aplicada 

nas mais diferentes superfícies (substratos) para 

assentamento de revestimentos de grandes formatos e/

ou baixa espessura, cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de 

porcelana e de vidro e pedras naturais, em áreas internas 

e externas, inclusive piscinas, instalações submersas e 

fachadas. Essa argamassa de alto desempenho apresenta 

excelente capacidade de aderência em concreto e 

alvenaria, fl exibilidade e tempo em aberto mais longo.  

Junto com o Rejunte Spectralock, 

produto à base epóxi, com o mesmo alto 

desempenho, está formada uma dupla 

imbatível. Esse produto é adequado para 

rejuntar revestimentos cerâmicos, porcelanatos, 

pastilhas de porcelana e de vidro e 

pedras naturais em pisos e paredes de 

ambientes internos e externos. Disponível em 21 cores e 

resistente a manchas, é ideal para piscinas, fontes e outras 

instalações de água ou submersas. O Spectralock resiste 

a ambientes de grande variação de temperatura, evita a 

formação de manchas de mofo e bolor e facilita os serviços 

de limpeza. Sua fórmula é antiescorrimento e o produto é 

de fácil mistura e aplicação.

Serviço rápido

A Votorantim Cimentos oferece ao 

mercado argamassas de secagem 

rápida, como a 254 Premium, que 

libera para tráfego e rejuntamento 

em 4 horas. Estas devem ser 

utilizadas quando a necessidade do 

cliente é de uma obra pronta em 

tempo recorde.

Indicação correta

Há uma Votomassa indicada para 

cada necessidade, como a ACI – uso 

interno, a ACII – uso externo, 

o Porcelanato Interno – ideal para 

revestimentos tipo porcelanato, a ACIII 

fachadas e a 254 Premium, que é 

a argamassa preparada para as mais 

diversas aplicações de 

revestimentos, inclusive 

em condições climáticas 

mais agressivas. 

Tempo certo

Tempo de abertura é o intervalo 

entre o início do espalhamento da 

argamassa e o início da formação 

de uma película esbranquiçada 

sobre a superfície do cordão de 

argamassa. Essa película impede 

a correta aderência entre a placa 

e a argamassa. Portanto, não se 

deve aplicar a cerâmica depois 

de decorrido esse tempo, pois a 

aderência será muito baixa. 

na mistura é muito importante para o 

desempenho correto do produto no 

longo prazo.

– A argamassa deve ser aplicada 

numa área que permita a colocação das 

placas cerâmicas antes que seja vencido 

o tempo em aberto do produto. Cada 

argamassa tem seu tempo em aberto. 

– Cuidado com as placas cerâmicas 

muito irregulares e também com forma-

tos maiores. Nesses casos, a colagem 

deve ser dupla, isto é, deve-se aplicar a 

argamassa no verso da placa cerâmica e 

na base, formando cordões. 

– Ao colar a placa cerâmica é importan-

te fazer compressão sobre os cordões de 

Rejunte Spectralock, 

produto à base epóxi, com o mesmo alto 

desempenho, está formada uma dupla 

imbatível. Esse produto é adequado para 

rejuntar revestimentos cerâmicos, porcelanatos, 

pastilhas de porcelana e de vidro e 

pedras naturais em pisos e paredes de 

ambientes internos e externos. Disponível em 21 cores e 
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Especial

O dia 18 de agosto foi de festa para os quase 75 mil trabalhadores do setor da 

construção e familiares que participaram do 6º Dia Nacional da Construção Social. 

Foi melhor do 
que o esperado

O Dia Nacional da Construção Social 

de 2012 superou o do ano passado, 

com mais de 485 mil atendimentos nas 

áreas de saúde, lazer, esporte, cultura 

e cidadania. Em 2011 foram 444 mil 

atendimentos. Confi ra as atividades 

nas diversas áreas:

  Saúde – aferição da pressão arterial, 

consultas médicas, orientação 

nutricional...

 Lazer – shows, recreação infantil...

  Esporte – jogos de futebol, 

xadrez, dama... 

 Cultura – teatro, dança, coral...

  Cidadania – orientação jurídica, 

emissão da Carteira de Trabalho, 

como se tornar um Empreendedor 

Individual...

6

O
evento foi realizado em 27 

localidades de 19 Estados 

pela Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBIC), 

com patrocínio nacional da Voto-

rantim Cimentos. 

No Ceará, por exemplo, o ser-

vente Pedro Cosmo da Costa 

gostou e disse que, agora, quer 

participar todos os anos. “Estou 

impressionado. Minha esposa e 

meus fi lhos também gostaram 

muito”, comentou ele, que jogou 

futebol enquanto as crianças brin-

cavam no pula-pula. 

Sesi, Fórum dos Seconcis (Ser-

viço Social da Construção Civil) e 

entidades públicas e privadas fo-

ram parceiros deste “mutirão so-

Lazer e cidadania para
  pedreiros e suas famílias

lidário”, que contou ainda com a 

colaboração de mais de cinco mil 

voluntários. 

“Essa união de esforços nos permi-

tiu organizar um evento grandioso”, 

disse Mariana Silveira Nascimen-

to, responsável pela área de Assun-

tos Socioambientais da CBIC. O pre-

sidente da entidade, Paulo Simão, 

avaliou que a iniciativa cumpriu seu 

objetivo, que também era o tema 

do evento: a valorização do profi s-

sional da construção civil. Segundo 

ele, por trás de todo empreendimen-

to necessário para o crescimento do 

País estão “as mãos, a inteligência e 

a experiência de milhões de traba-

lhadores que atuam nos canteiros 

de obras”.

A Votorantim Cimentos preparou uma ação especial para deixar o evento ainda mais divertido: distribuiu balões para as crianças e 

contratou um caricaturista para desenhar o rosto dos participantes. Foi um sucesso em diversas cidades que receberam a atração. 

A caricatura era feita em um papel que também trazia informação de como acessar o portal Mapa da Obra.
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Algumas das 
principais atrações
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 No Rio de Janeiro, uma das atrações foi a 

formatura de 38 alunos de duas turmas do curso 

de Formação de Mestre de Obras, uma parceria do 

Seconci-Rio com o Sinduscon-Rio e o Senai. 

 No Paraná, a novidade foi a eleição de Gabriela Oliveira, 6 anos, como a 

Mascote da Construção. Ela é fi lha do mestre de obras Ivo Ferreira de 

Oliveira, da empresa Tese Engenharia. 

  O Rio Grande do Sul foi o Estado 

que prestou o maior número de 

atendimentos: 51.667. 

 No Acre, cerca de quatro mil pessoas circularam pelo local do evento. 

Já em Boa Vista, capital de Roraima, foram realizados 6.725 atendimentos 

para 2.242 trabalhadores e seus familiares. Somente os dentistas 

fi zeram 457 atendimentos.

 Em Sergipe, além dos serviços de saúde e cidadania, 

algumas atrações foram muito esperadas, como o Futsal 

Feminino e o concurso Rainha da Construção.

 Em Minas Gerais, os trabalhadores puderam contar 

com orientações fi nanceiras e jurídicas, além da emissão 

de Carteira de Trabalho e outros atendimentos. 
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U
m país que está crescendo preci-

sa de mais energia, de estradas e 

portos, de mais casas e de redes 

de água e de esgoto para melhorar as 

condições de saúde e de conforto da po-

pulação. Enfi m, precisa melhorar a vida 

das pessoas.

É isso que a chamada Operação Ur-

bana Porto Maravilha pretende fazer no 

Rio de Janeiro. 

Essa operação está revitalizando uma 

área na região portuária, com cinco 

milhões de m2, que, por muitos anos, 

foi quase abandonada. Ali se encontra 

uma das principais portas de entrada 

da Cidade Maravilhosa, entre a Baía 

da Guanabara e o Centro Histórico, 

reunindo bairros com cerca de dois 

milhões de habitantes. 

Por todo lugar onde se anda no País, as obras de infraestrutura estão mudando a cara das grandes 

cidades. Com seus produtos e serviços, a Votorantim Cimentos marca forte presença nesses lugares em 

transformação. É o caso do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que apresentamos nesta reportagem.

bana Porto Maravilha pretende fazer no 

Rio de Janeiro. 

área na região portuária, com cinco 

milhões de m

foi quase abandonada. Ali se encontra 

Se não bastassem essas razões para in-

vestir na área, há outra forte justifi cativa: 

a Olimpíada de 2016, que vai trazer atle-

tas e turistas de vários países e expor as 

belezas da cidade por meio das transmis-

sões de TV para todo o mundo durante 

as competições e sportivas.                                        

Construção e qualidade de vida                    

A operação já começou a infl uenciar 

toda a cidade nos aspectos econômico, 

social e cultural, criando empregos e no-

vas oportunidades de desenvolvimento. 

Diversos bairros estão recebendo inves-

timentos em drenagem e arborização, 

pavimentação, iluminação pública, es-

gotamento sanitário, calçamento e recu-

peração de patrimônios culturais. O em-

preendimento prevê a criação de novas 

Túnel da Saúde vai dar passagem ao Veículo 

Leve sobre Trilhos.

chamado Brasil
Um canteiro de obras
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O Museu do Amanhã será construído no píer 

Mauá, numa área de 30 mil m², com jardins, 

espelhos d´água, ciclovia e área de lazer. O prédio 

terá 15 mil m² de área construída e arquitetura 

sustentável, com o aproveitamento de água 

da Baía de Guanabara para a climatização do 

interior do museu e a utilização de placas de 

captação de energia solar no telhado. 

Votorantim 
Cimentos: parceira 
no fornecimento

A Votorantim Cimentos abastece o 

Porto Maravilha desde o início das obras, 

em 2010, com grandes volumes de 

Concreto Engemix e de Cimento Votoran.

Até o fi nal das obras estruturais, 

em 2015, o volume total de concreto 

previsto para ser utilizado vai equivaler a 

todo o consumo do produto no mercado 

do Rio de Janeiro durante um mês. 

O Cimento Votoran que vem sendo 

utilizado no Porto Maravilha, inclusive 

para o concreto, é resistente à corrosão 

provocada pela maresia e próprio 

para construir barragens e pontes, 

por exemplo. A Engemix garante o 

fornecimento contínuo de concreto 

para as obras por meio de sua usina de 

Benfi ca, a mais próxima.

Assim como acontece em outras obras 

no País, será motivo de orgulho ver, 

dentro de alguns anos, que os produtos 

da Votorantim Cimentos estiveram lá, 

ajudando a cidade a fi car mais bonita e 

mais agradável de viver. 

opções de moradia, de trabalho, de lazer e 

de transporte para os que ali vivem e para 

os novos moradores. A área terá acesso 

por metrô, ônibus e carro, além do moder-

no V LT – V eí culo Leve s obre Trilhos.                           

                               

Principais obras do Porto Maravilha

As principais obras da operação são a 

construção de 4 km de túneis, reurbani-

zação de 70 km de vias e 650 mil m² de 

calçadas, reconstrução de 700 km de re-

des de água, esgoto e drenagem, implan-

tação de 17 km de ciclovias, construção 

de três novas estações de tratamento de 

esgoto, demolição de um elevado com 

4 km de extensão e a construção de uma 

via substituta, entre outras. 

Merecem destaque as obras que serão 

executadas para a valorização do patri-

mônio histórico da região e a implantação 

de projetos de grande impacto cultural, 

como o Museu de Arte do Rio de Janeiro, 

na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, 

no Píer Mauá, ambos em parceria com a 

Fundação Roberto Marinho. 

O Museu do Amanhã será construído no píer 

Operários trabalham

na restauração dos 

galpões da Gamboa.

Operação Urbana vai dar 

ao Rio mais um espaço cultural: 

o Museu do Amanhã.

Obras já estão devolvendo espaços 

históricos à cidade.

Obras já estão devolvendo espaços 

históricos à cidade.

Obras já estão devolvendo espaços 

históricos à cidade.
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Concessionária Porto Novo

O empreendimento está sob administração da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 

do Porto do Rio de Janeiro. A execução das obras, de 2011 a 2015, está a cargo das construtoras 

Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia, que formam a Concessionária Porto Novo, também 

responsável pela manutenção de toda a área até 2025.  

A necessidade de mão de obra aumenta no Rio de Janeiro e a Concessionária Porto Novo oferece 

cursos de pedreiro e de restauro, informática, idiomas e logística.
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Trabalho 

De bem
vida

com a

em equipe

Chame alguém para ajudar e tome cuidado 

com a postura ao transportar manualmente 

materiais de construção mais pesados. 

é mais seguro
Você sabia que algumas atividades devem ser feitas 

sempre em dupla ou mais pessoas para evitar riscos de 

acidentes e dar maior segurança?

No transporte de material com 

carrinho, não exagere no peso, 

distribua bem a carga e peça ajuda se 

houver rampas com grande inclinação.

sitar de duas ou mais pessoas para ga-

rantir que o risco seja evitado.

Um por todos e todos por um

Segundo Rogério Tavares, Gerente 

de Segurança do Trabalho da Brookfi eld 

Incorporações, as grandes construtoras 

trabalham em equipe por dois motivos. 

Um deles é dar mais velocidade à obra. 

Outro é controlar os riscos e aumentar 

a segurança. “Um cuida do outro”, diz. 

Mas é importante todos se darem bem. 

“Gera riscos quando você não tem uma 

equipe bem focada e unida”, alerta ele.

Entre as atividades que devem ser fei-

tas em dois ou mais, na avaliação de Ro-

gério, está o trabalho em altura. Nesses 

casos, o ajudante serve o material e fi ca 

de olho na segurança do pedreiro. Ele 

C
om grande movimentação de 

pessoas, equipamentos, materiais 

e ferramentas, escavação de solo, 

montagem de andaimes e trabalho em 

altura, o canteiro de obras é um local 

que oferece riscos. Daí a necessidade de 

seguir as medidas de segurança. Elas têm 

como objetivo garantir que ninguém se 

machuque. E valem para grandes, mé-

dias e pequenas obras.

Uma das principais medidas é usar 

os Equipamentos de Proteção Indivi-

dual (EPIs). Outra é evitar distração e es-

tar concentrado no trabalho. Mais uma 

medida de segurança é pensar bem an-

tes de agir. Isso tudo, com certeza, é 

meio caminho andado para evitar mui-

tos acidentes. 

Mas tem uma atitude segura que 

pouca gente conhece: é trabalhar em 

equipe sempre que a atividade neces-
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Solicite ajuda quando for colocar as peças 

de louça (pias, bacias, outras).

Mesmo tomando todos 

os cuidados, o trabalho 

em equipe tem outra 

importante vantagem: no 

caso de acidente, o socorro 

é mais rápido. 

com carrinho. “Sempre é preciso ava-

liar a situação, ver a distância, a in-

clinação do terreno, se não tem 

perigo de escorregar ou mesmo 

quebrar o carrinho”, diz Ancel-

mo Nascimento, técnico de se-

gurança especializado em Cons-

trução Civil. 

Atividades Riscos Por que trabalhar em equipe
Montagem 

de andaime

 Queda

  Montagem errada 

e queda do andaime

  Possibilita a montagem adequada

 Evita queda de peças

Trabalho sobre 

andaime

 Queda de material

  Esforço físico

 Excesso de peso

 Melhor sinalização do local

  Ajuda na colocação dos materiais que 

serão utilizados, evitando o excesso de 

peso, o sobe e desce e o esforço físico

 Facilita o içamento de material

  Auxilia na instalação do cabo guia para 

conectar o cinto de segurança

  Possibilita identifi car e corrigir 

problemas durante o trabalho

Levantamento 

de alvenaria

  Deixar o ambiente 

desorganizado e tropeçar 

em materiais espalhados

  Mantém o local organizado e limpo, 

evitando tropeços e quedas

Transporte manual 

de materiais

  Postura inadequada e 

esforço físico excessivo, que 

levem a dores musculares e 

problemas na coluna

 Diminuição do peso

 Possibilita percorrer maiores distâncias

Uso de carrinhos 

para transporte 

de materiais

 Queda de material

 Tombamento do carrinho

  Quebra do carrinho por 

excesso de peso

  Ajuda na tração, nas manobras, 

nas subidas e descidas de rampas

  Permite melhor carregamento 

e descarregamento do material

Demolição 

de alvenaria

 Quedas 

 Escoriações

 Desmoronamento

 Melhor remoção do entulho

 Ajuda no isolamento da área

Trabalho em valas 

com mais de 1,5 m de 

profundidade

 Queda de materiais

 Soterramento

 Fornecimento de materiais

  Retirada de entulho próximo da vala 

para evitar queda durante o trabalho

 Ajuda na montagem do escoramento

Importante:  A lei diz que, para trabalhar acima de dois metros de altura, é obrigatório 

usar cinto de segurança. 

No transporte de material com 

carrinho, não exagere no peso, 

distribua bem a carga e peça ajuda se 

houver rampas com grande inclinação.

Fonte: Ancelmo Nascimento, técnico de segurança especializado em Construção Civil

confere se as escoras estão bem monta-

das ou se o andaime está nivelado. 

Por outro lado, o pedreiro também não 

deve deixar de dar uma mão ao ajudan-

te. O transporte de material pesado, por 

exemplo, deve ser feito em dois, mesmo 



12

Passa-
tempos

Desafi o dos fósforos

Jogo dos sete erros

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.

Solucione estes desafi os e depois compartilhe com os 

colegas de trabalho! 

6 1 2 7 4 9

9 5 7

7 8 6 1

7 4

5 3 8 2 4 1

5 8

4 1 3 8

3 1 4

8 7 1 6 5 2

Sacos de cimento, tijolo, água nos latões, pá, detalhe do capacete, quantidade de areia, ripa do guarda corpo.

Resposta

618327549

935416287

427589613

782641935

593872461

164953728

241735896

356298174

879164352

Troque dois fósforos

Troque apenas 2 (dois) 

fósforos de lugar 

e forme 7 (sete) 

quadrados.

Forme 3 quadrados

A fi gura é composta 

por 12 (doze) 

fósforos. Mova 

apenas 3 (três) 

fósforos e forme 

3 (três) quadrados.

Descubra o que mudou nesta obra:




