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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.
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Em Goiás, a oferta de cursos é destaque

Setembro foi um mês de feiras importantes e a Votorantim 
Cimentos estava presente para mostrar a sua linha de produtos, 
serviços e soluções para a construção civil.  
A primeira foi a Fenormarc 2013, Feira Norte de Materiais  
de Construção, realizada em Belém, PA. A segunda foi a  
1ª Feicon Batimat Nordeste, em Olinda, PE.  
Nas duas, o destaque foi a marca de cimento Poty. Também 
estavam presentes a argamassa Votomassa e o portal Mapa da 
Obra, entre outras atrações.

Marcando presença nas feiras  
do Norte e Nordeste

Estande da Votorantim Cimentos  
na 1ª Feicon Nordeste,  
de 26 a 28 de setembro.

A Fenormarc 
aconteceu de  

4 a 7 de 
setembro  

em Belém.
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Dos canteiros  
para os gramados 
Nem só de cimento e 
tijolo vivem os pedreiros. 
Nas horas vagas, muitos 
se dedicam ao esporte 
nacional, o futebol.  

Há quem seja craque de bola 

nos fins de semana e existem 

os que se transformaram em 

jogadores profissionais, como é o 

caso de Gilson, do Criciúma. Para o 

pedreiro Edmilson, o motivo de en-

carar a bola é simples: “futebol faz 

bem, é diversão e saúde”.

o almoço. Sou atacante goleador, cor-

ro muito, pois não bebo nem fumo.” 

Essa é a receita do bom atleta.

Edmilson José Alves, 36 anos, 

é pedreiro e soldador. Mora em 

São Paulo e joga futebol desde 

menino, quando ainda vivia em 

sua cidade natal, Aliança, em 

Pernambuco.

 “E até hoje não parei. Antes eu 

jogava mais, porque trabalhava 

por conta e tinha mais tempo. 

Hoje trabalho numa empresa e 

só posso jogar no domingão. 

Futebol me faz bem, é diver-

são e saúde, oportunidade para 

encontrar os amigos. Mas nem fico 

muito, porque minha família (esposa 

e três filhos) fica me aguardando para 

O portal de informações na internet para pedreiros, 
engenheiros, arquitetos e consumidores traz dicas para 
quem trabalha na construção civil ou está construindo. 
A novidade agora é a criação de um canal no Youtube, 
onde se pode assistir a vídeos pelo computador sobre a 
aplicação dos produtos da Votorantim Cimentos.  
É uma forma simples e fácil de entender. Assista e confira.  
www.youtube.com/user/mapadaobra

www.mapadaobra.com.br  
tem novidades

user/mapadaobra

Craque desde cedo com a mão 
na massa

Gilson Gomes do Nascimento nasceu em 

Campo Grande, MT. Desde cedo ajudava o pai, 

pedreiro. Em 2003, com apenas 17 anos, jo-

gava pelo time de sua cidade, o CENE (Clube 

Esportivo Nova Esperança). Começou a se des-

tacar como lateral esquerdo e, entre 2009 e 2013, 

fez uma escalada de sucesso, passando por grandes ti-

mes, como o Paraná, o Grêmio (Porto Alegre), o Cruzei-

ro (Minas Gerais) e o Vitória (Bahia). Hoje, aos 27 anos, 

joga pelo Criciúma, de Santa Catarina, que disputa a 

série A no Campeonato Brasileiro, depois de conquistar 

o vice-campeonato da série B no ano passado. 

Tipos de  
serviço/cidade  
e região

Fundações Paredes
Assentamentos Obra 

completa com 
acabamentoporcelanato piso comum revestimento

São Paulo (Sudeste) R$ 25,00 m3 R$ 60,00 m2 R$ 50,00 m2 R$ 25,00 m2 R$ 30,00 m2 R$ 700,00 a  
R$ 900,00 m2

Campo Grande   
(Centro-Oeste)

R$ 10,00 m3 R$ 25,00 m2 R$ 25,00 m2 R$ 15,00 m2 R$ 25,00 m2 R$ 800,00 m2

Curitiba (Sul) R$ 17,00 m3 R$ 22,00 m2 R$ 38,00 m2 R$ 22,00 m2 R$ 30,00 m2 R$ 580,00 m2

Natal (Nordeste) R$ 22,00 m3 R$ 10,00 m2 R$ 20,00 m2 R$ 15,00 m2 R$ 15,00 m2 R$ 300,00 m2

O Jornal do Pedreiro faz uma pesquisa bimestral 
sobre valores cobrados em vários estados por 
alguns serviços. Desta vez, o levantamento foi feito 
em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio 
Grande do Norte..
Quem nos ajudou a obter as informações sobre 
preços de fundações, paredes, assentamentos de 
porcelanato, piso comum e revestimento, além do 
custo de uma obra completa com acabamento,  
em cada região, foram os profissionais leitores:  
José Nunes da Silva, 48 anos, de São Paulo;  
José Duarte, 49 anos, de Campo Grande, MS;  
Roberto Ghisi, 53 anos, Curitiba, PR; e  Sonildo 
Alves de Souza, 56 anos, Natal, RN.

Profissionais de várias regiões dão dicas sobre preços de serviços

Preço bom 
atrai cliente!

Abaixo as unidades Senai que atendem cerca de 60 cidades em Goiás.
Pedreiro, aplicador de revestimento, ajudante 
de obras, mestre de obras, pintor, encanador, 
armador e carpinteiro. Em todo o Estado de 
Goiás, as inscrições no Senai para essas formações 
são permanentes e os cursos começam quando 
é preenchida uma nova turma. Para mais 
informações, acesse www.senaigo.com.br, telefone 
(65) 3612-1700 ou unidades Senai nestas cidades:  

Escola Senai Aparecida (62) 3236-6900
Escola Senai Dr. Celso Charuri (62) 3254-1850
Escola Senai Canaã (62) 3235-8100
Fatec Senai Ítalo Bologna (62) 3226-4500
Fatec Senai Roberto Mange (62) 3902-6200
Escola Senai Catalão (64) 3411-1065

Escola Senai Fernando Bezerra (64) 3612-1110
Escola Senai Niquelândia (62) 3354-1802
Escola Senai Itumbiara (64) 3432-2500
Escola Senai Quirinópolis (62) 3651-8829
Escola Senai SAMA (62) 3379-1039

Esclarecimento: Recebemos mensagem do nosso leitor Nelson, comentando a tabela de custos de serviços da 
edição passada. Ele estranhou o fato de o mestre de obras de São Paulo estabelecer um custo de R$ 400,00/ m2 
por serviços de “fundações e paredes”, enquanto a média tem variado de R$ 30,00 a R$ 50,00 o m2. Esclarecemos 
que o preço fornecido era, na verdade, para a mão de obra da construção acabada por inteiro. Daí a diferença.
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Esta argamassa pode ser aplicada em fachadas, 

pois resiste a chuva, vento e sol forte.

Pode chover e ventar à vontade. Com esta argamassa 
não tem tempo ruim. A argamassa multiuso Cola 
Muito daVotomassa foi criada para facilitar  
a vida do pedreiro. 

Uma linha de argamassas de 

grande resistência e pronta 

para diversos tipos de apli-

cação. É assim que os profissionais 

da construção reconhecerão de 

agora em diante mais um produto 

parceiro no seu dia a dia: a multiu-

so Cola Muito.

Só pelo nome já dá para ter uma 

ideia da força dessa argamassa. 

Além de assentar os principais tipos 

de revestimento, a multiuso Cola 

Muito é ideal para piscinas, facha-

das e aplicação de piso sobre piso.

Mão
na 

massa

       Votomassa  
multiuso Cola Muito. 
     Esta cola até  
debaixo d’água

Escolha a cor:  

cinza ou branca

A Votomassa multiuso Cola Muito 

está disponível no mercado em duas 

cores. A branca é recomendada 

para revestimentos claros e a cinza 

para todos os demais revestimentos.

Sobreposição de pisos 

Com a argamassa multiuso Cola 

Muito branca o pedreiro pode as-

sentar cerâmicas e porcelanatos 

sobre cerâmicas em ambientes in-

ternos. Já a de cor cinza faz sobre-

posição somente de cerâmicas so-

bre cerâmicas, mas em ambientes 

internos e externos.

Superfície Dimensão máxima do revestimento 
cerâmico e do porcelanato

Dimensão máxima de revestimento 
mármores e granitos

Dimensão máxima  
em sobreposição

Parede interna e externa 80 x 80 cm 60 x 60 cm

Piso interno e externo 80 x 80 cm 60 x 60 cm

Parede e piso internos 60 x 60 cm

Superfície Dimensão máxima do revestimento 
cerâmico e do porcelanato

Dimensão máxima de revestimento 
mármores e granitos

Dimensão máxima  
em sobreposição

Parede interna e externa 80 x 80 cm 60 x 60 cm

Piso interno e externo 80 x 80 cm 60 x 60 cm

Parede e piso internos 60 x 60 cm

Votomassa multiuso Cola Muito cinza 
  É recomendada para ambiente interno e 

externo, pisos e paredes, inclusive piscinas  

e fachadas. 

  Assenta cerâmicas, porcelanatos, mármores  

e granitos.

  Também é recomendada para sobreposição 

de cerâmica sobre cerâmica, em pisos e 

paredes, em ambientes internos e externos.

  As medidas máximas dos revestimentos  

podem ser:

Votomassa multiuso Cola Muito branca 

  Indicada para ambiente interno e externo, 

pisos e paredes, inclusive piscinas e fachadas. 

  Assenta cerâmicas, porcelanatos (inclusive 

porcelanatos claros), mármores e granitos.

  Recomendada também para sobreposição de 

cerâmica ou porcelanato sobre cerâmica, em 

pisos e paredes, porém, apenas em ambiente 

interno.

  Medidas máximas que os revestimentos 

podem ter: 

Saiba mais 



Presente em construções antigas, 
o ladrilho hidráulico nunca saiu de 
moda. É a opção certa para deixar 
o ambiente rústico e sofisticado ao 
mesmo tempo, mas requer uma  
mão de obra cuidadosa na hora  
do assentamento.

Ele é fabricado de forma artesanal, 

peça por peça. Depois de pren-

sadas uma a uma, as peças são 

mergulhadas no dia seguinte em água 

em um processo de cura por 12 horas 

e, depois, ficam secando naturalmente. 

Daí o nome ladrilho hidráulico, que tem 

a ver com a água usada na produção. 

É justamente por ser feito à mão  

que o pedreiro deve ser especial-

mente caprichoso e cuidadoso para 

garantir um excelente assentamento 

desse ladrilho. Dá trabalho, mas vale 

a pena, e o cliente ficará encantado 

com o resultado.

A seguir, algumas dicas de Divo 

Picazio, diretor Comercial da fábrica 

Dalle Piagge, de São Paulo, para um 

serviço perfeito.

Argamassa dupla para 

deixar nivelado 

Por serem prensadas manualmen-

te, é normal que ocorram alterações 
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Sem espaçamento entre  

as peças 

O ladrilho hidráulico sempre é as-

sentado com “junta seca”, pois não 

sofre dilatação.

Use as mãos, nunca 

martelo de borracha

O motivo é simples: além de mar-

car as peças (principalmente as de 

cores claras), pode fissurá-las ou 

formar veios na primeira camada de 

tinta. Na hora, não dá para perceber, 

mas essas fissuras aparecerão depois 

e não tem como recuperar. Para não 

perder a peça ou deixá-la feia, bata 

com as mãos.

Se sujar durante a 

aplicação, limpe na hora

Se respingar argamassa sobre os la-

drilhos durante a aplicação, a dica é 

limpar em seguida com uma esponja 

limpa e umedecida com água. Se não 

limpar imediatamente, a massa seca, 

penetra no piso e para removê-la só 

com lixa d’água 280 ou 320  bem 

de leve.

Proteção total antes  

de liberar

Se o ambiente precisar ser libera-

do para passagem, é preciso cobrir 

os ladrilhos com plástico e, de pre-

ferência, cobrir com outro plástico-

-bolha e depois um papelão. Jamais 

coloque papelão ou jornal dire-

tamente sobre o piso, pois pode 

manchá-lo.

Aplicação da resina 

protetora

Os ladrilhos hidráulicos são peças 

muito porosas e, portanto, absor-

vem facilmente a sujeira. Por isso, 

precisam ser resinadas. Use uma re-

sina acrílica semibrilho, que é vendi-

da em lojas de material de constru-

ção, por exemplo. As peças devem 

estar limpas. Basta varrer com vas-

soura de pelo e passar pano úmido, 

sem usar produto químico. A resina 

deve ser bem misturada e aplicada 

com rolo de lã de carneiro de pelo 

curto para não ficar empapuçado e 

sempre no mesmo sentido para não 

marcar. São necessárias pelo menos 

duas demãos.

Bonito de se ver,  
ladrilho hidráulico 
exige cuidados 
ao assentar

mínimas de até 1 mm de espessura 

entre as peças. Essa diferença pode 

ser corrigida na hora de assentar, 

passando argamassa no contrapiso e 

também no fundo da peça.

Cuidado com as pontas 

Não se esqueça de aplicar a argamas-

sa nas pontas do ladrilho para evitar 

trincas depois de assentadas. Se não 

fizer assim, vai “dar orelha”, a peça co-

meça a balançar e fissurar as pontas.

A escolha da argamassa   
Os ladrilhos hidráulicos podem ser assentados com 

argamassa de uso interno ou externo e com uma 

desempenadeira dentada. Se as peças forem de 

cores claras (bege, branca, craft clara), pode-se 

utilizar argamassa branca. 

Utilize a Votomassa 

multiuso Cola Muito 

branca ou cinza.

Canteiro
de obras

Outros cuidados

Estocagem – Os ladrilhos hidráulicos 

devem ser guardados em local coberto 

e sobre uma plataforma de madeira 

ou plástico para evitar que, em caso 

de chuva, o papelão das caixas seja 

molhado, pois pode manchar o piso.

Sem riscos – Ao retirar os ladrilhos 

das caixas coloque-os sempre da 

mesma forma como eles chegam, face 

a face, pois isso evita riscos.



Pequenos buracos e desníveis devem ser regulari-

zados com argamassa. A superfície deve estar sem 

fissuras ou rachaduras, coesa (sem esfarelar), bem  

grudada na base e alinhada em todas as direções. 

Toda a superfície deve ter o mesmo plano. Partes 

soltas e de má qualidade devem ser substituídas.

Todos os dutos e tubulações devem estar funcio-

nando. Verifique e teste cada um deles para ficar se-

guro. As aberturas para passagem de tubos e dutos 

devem ser fechadas com argamassa com traço 1:3.

Este é um aspecto muito importante para a quali-

dade de um piso e deve ser feito conforme as reco-

mendações técnicas. Confira as medidas recomen-

dadas no volume 4 da coleção Mãos à Obra pro, 

publicação da Associação Brasileira de Cimento 

Portland, que tem o apoio de diversas en-

tidades e conta com o patrocínio do 

portal www.mapadaobra.com.br, da 

Votorantim Cimentos.

Para saber as condições de exe-

cução do primeiro revestimento, 

verifique se o caimento do con-

trapiso está de acordo com as 

seguintes medidas:

Quais as medidas de caimento mais corretas para 
cada ambiente?  

Informação
        ao alcance   
    de todos

Para saber mais acesse o  
site www.maosaobra.org.br 

Especial

à obra
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Perguntas frequentes que muita gente gostaria de fazer para 
quem entende tudo da construção civil estão respondidas 
agora na Coleção de Mãos à Obra pro. Além dos quatro livros 
disponíveis, dá para saber muita coisa acessando o site na 
internet. Confira aqui alguns exemplos de dúvidas comuns.

Mãos

O aparecimento de manchas ou o desgaste rápido 

de pisos cerâmicos é ruim para os donos dos imóveis e 

para os pedreiros. Por que isso acontece mesmo que o 

assentamento seja feito com todo o capricho? 

Uma resposta provável é a má qualidade do piso ce-

râmico. Segundo o Inmetro (Instituto Nacional de Me-

trologia, Qualidade e Tecnologia), ainda há no mercado 

produtos de baixa qualidade. São fabricados de forma 

incorreta, principalmente quanto ao tempo necessário 

para a peça permanecer na queima no forno. 

O desgaste também pode ser causado pela especifi-

cação errada. Por exemplo: assentar revestimento de 

parede em pisos ou usar produtos pouco resistentes 

em locais de muita passagem.

O Inmetro recomenda: ao comprar um piso ce-

râmico, é preciso ver a classificação do produto de 

acordo com o Índice PEI. Esse índice internacional 

indica a resistência à abrasão da peça esmaltada e 

determina qual o melhor tipo de piso cerâmico para 

cada uso.

Por que alguns pisos ficam manchados em pouco tempo?

Identifique na embalagem a especificação do piso cerâmico

PEI 1 –   Para ambientes residenciais onde se anda em geral com chinelos ou pés descalços, como banheiros  

e dormitórios sem portas para áreas externas.

PEI 2 –  Para ambientes residenciais onde geralmente se caminha com sapatos, menos as cozinhas e entradas.

PEI 3 –  Para ambientes residenciais onde geralmente as pessoas levam nos calçados algum tipo de sujeira 

abrasiva, ou seja, que provoca riscos no chão, que não seja areia e outros materiais mais duros  

do que areia. Isso vale para todas as dependências da casa.

PEI 4 –  Para todos os ambientes residenciais e comerciais com alta movimentação, como entradas, caminhos 

preferenciais, restaurantes, lojas e exposições abertas ao público, entre outros.

PEI 5 –  Para ambientes residenciais e comerciais com movimentação muito intensa, como espaços públicos, 

bancos, lojas e outros lugares que recebem grande número de pessoas.

Quartos e salas – máximo de 0,5%

Áreas molhadas internas – 0,5% a 1,5% em 

direção ao ralo ou à porta de saída

Boxes de banheiro – 1,5% a 2,5% em direção 

ao ralo

Piso externo – máximo de 1% 



De bem
vida

com a
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Um teste para  
  o cliente avaliar  
o seu trabalho

Faça estas perguntas ao seu cliente ou ao 

dono da obra em que está trabalhando. 

Marque um x  nas respostas e some 

os pontos, checando o resultado do teste na 

tabela.

Em cada pergunta o cliente pode marcar até 

três respostas ou nenhuma.

Verifique se você está agradando em cheio 

ou se precisa melhorar no serviço.

Lembre-se que o resultado deste teste é a 

visão de quem paga seu trabalho. Procure ou-

vir e receber críticas com espírito aberto para 

aprender e se aprimorar cada vez mais.

Com a ajuda do Pedrão, o Jornal do 
Pedreiro apresenta um pequeno teste 
que todos podem aplicar. As respostas 
mostrarão se há oportunidades de você 
se tornar um profissional ainda melhor, 
mais consciente e valorizado como o 
nosso personagem. 

Se você marcou 10 a 12 pontos Parabéns! Você é um pedreiro sustentável e tem muito futuro na profissão.

Se você marcou 6 a 9 pontos Continue melhorando! Você está perto de ser um excelente profissional.

Se você marcou 5 ou menos pontos Alerta! Reconheça as oportunidades de melhoria que o cliente está apontando em você.

Resultados:

Cada resposta marcada com x vale 1 ponto.

4.  O que mais chamou sua atenção  

na minha atitude:

(    ) Respeito com os colegas

(    )  Compromisso com qualidade 

e prazo da obra

(    )  Demonstração de 

competência e segurança  

no serviço

3. O consumo de materiais está:

(    )  De acordo com o que  

estava previsto

(    ) Mais econômico do que o previsto

(    )  Com sobras que vão para  

reciclagem ou reaproveitamento

1.  Os trabalhos que estou fazendo  

na obra têm sido:

(    ) Rápidos 

(    ) Econômicos

(    ) Caprichosos

2. A obra está sendo feita:

(    ) Dentro do prazo combinado

(    ) Sem sujeira e bagunça

(    )  Conforme o que foi 

combinado desde o início
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 Todos na  
luta contra  
 as drogas

Fique
por 

dentro

O consumo de álcool e de outras drogas é 
uma ameaça constante para as famílias, 

destrói vidas, afasta pessoas do trabalho e 
aumenta o número de acidentes  

do trabalho, especialmente quando  
se trata da construção civil.   

Crack, a mais devastadora  

das drogas

“O crack é a droga mais devastadora e 

pode levar ao vício nas primeiras vezes. 

O vício do álcool também é destrutivo e 

pode ser a porta de entrada para drogas 

ilegais e mais perigosas”, alerta a médica.

O vício em qualquer tipo de droga é con-

siderado doença grave e de difícil recupe-

ração. Depende primeiro da vontade de se 

recuperar e de apoio médico, psicológico 

e familiar. “O melhor remédio mesmo é a 

prevenção”, comenta a doutora. Buscar in-

formações, conversar sobre o assunto com 

os amigos e com os familiares, evitar o iso-

lamento e recorrer ao médico quando tiver 

problemas são atitudes que podem ajudar. 

Em todos os países, o uso de 

drogas é motivo de cerca de 

25% dos acidentes de tra-

balho. O Brasil está entre os cinco 

com mais acidentes de trabalho no 

mundo. São cerca de 500 mil ocor-

rências com 4 mil mortes por ano. A 

construção civil é uma das maiores 

responsáveis por esses números.

A Dra. Izilda Moreira, médica do 

trabalho com grande experiência 

no atendimento de trabalhadores 

da construção civil, comenta que o 

problema tem várias causas. “Entre 

elas está a depressão provocada pela 

distância dos familiares e do local de 

origem, a falta de lazer, a inseguran-

ça, o isolamento social e até mesmo 

a curiosidade.” Juntam-se a isso a 

falta de informação e a grande dis-

ponibilidade de drogas. As drogas 

toleradas pela sociedade (álcool e 

fumo) estão ao alcance de todos e 

não é difícil obter maconha, cocaí-

na e crack. Uma pessoa deprimida e 

sem informação pode ser presa fácil 

para o traficante. 

Alívio que pode levar à morte

“Por alguns momentos, as drogas 

tiram a pessoa de uma realidade di-

fícil e da depressão e a levam para 

um estado de alívio e prazer”, diz 

a médica Dra. Izilda. Mas é uma 

sensação passageira, ilusória, e que 

cobra uma conta muito alta – a 

dependência, a decadência física e 

moral e até a morte. 
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Passa-
tempos

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 as regras: não pode haver números repetidos 

nas linhas horizontais e verticais nem nos quadrados menores.

9 1 2 3

5 7 9 2

6 4

5 8 3 4

4  2 6 9

1 9 8 5

1 7

4 5 8 6

2 7 6 5

Descubra quantos azulejos foram usados em  
cada área abaixo?

Resposta:

Jogo dos 7 erros
Resposta:  1. quinze 2. dezoito 3. doze

Descubra as diferenças na brincadeira do jogo dos sete erros  

que mostra os pedreiros jogando uma partida de futebol!

947815623

536792418

18264597

658279341

4 23581769

719346852

865127934

391458276

274963185

1.

2.

3.


