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São Paulo – CaPital

Curso: pintor de obras
Local: Senai São Paulo – Tatuapé
Início das aulas:  4 de novembro de 2014 
Duração: 160 horas – 3ª a 6ª, das 8h às 17h
Inscrições: imediatas

O Jornal do Pedreiro é uma publicação bimestral da Votorantim Cimentos dirigida aos profissionais que constroem o nosso Brasil e editada pela Diretoria Comercial/
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Guedes  Arquivo Digital: D’Lippi Comunicação Integrada  Mais informações, sugestões e dúvidas entrar em contato pelo telefone: 0800 701 98 98
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Figuras que se destacam

O Jornal do Pedreiro faz uma pesquisa bimestral sobre valores 
cobrados em diferentes regiões por alguns serviços da 
construção. Desta vez, o levantamento foi feito em quatro 

Estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Ceará.
Quem nos ajudou a obter as informações sobre preços 
praticados para fazer fundações, paredes, assentamentos de 
porcelanato, piso comum e revestimento, além do custo de uma 
obra completa com bom acabamento em cada região, foram os 
profissionais leitores: 

A seção Calçada da Fama 
acompanha o Jornal do 
Pedreiro desde o início. 
Aproveitamos esta edição 
para relembrar algumas  
das personagens que ano 
após ano tiveram suas 
histórias contadas nas 
nossas páginas.

Em setembro de 2003 o entre-

vistado da Calçada da Fama foi 

o ex-pedreiro baiano Estevão 

Silva da Conceição. Ele construiu 

uma casa na Favela de Paraisópolis, 

em São Paulo. A obra ficou famosa. 

É que a casa seguia um estilo pa-

recido com o famoso arquiteto 

espanhol Antoni Gaudí. 

Na edição de dezembro de 

2004 o entrevistado foi o pedreiro 

Manoel Loreno, profissional que 

atuava também como cineasta. Isso 

mesmo, ele gostava de cinema e pro-

duzia filmes. Com o talento de pe-

dreiro, construía os cenários.

Em 2005, a edição de maio e 

junho entrevistou o pedrei-

ro Evando dos Santos. 

Ele é sergipano radicado 

no Rio de Janeiro. Amante 

dos livros, construiu uma biblio-

teca comunitária na Vila da Penha. 

A iniciativa fez sucesso e oito anos 

depois (maio/junho de 2013) o Jor-

nal do Pedreiro fez nova entrevista 

para ver como estavam a biblioteca 

e o Evando.

Em maio de 2006 a Calça-

da da Fama contou a história 

de quatro pedreiros, mi-

grantes. Como outros 

milhares, eles deixaram 

suas cidades de origem 

para trabalhar em São 

Paulo. “Saudade de casa” é o título 

da reportagem.

Na edição de fevereiro de 2007 o 

jornal fez uma homenagem à turma 

que é o braço direito dos 

pedreiros. O título era 

“Servente, a força da 

obra” e a reportagem 

contava que a maio-

ria dos profissionais de 

hoje começou como ajudante. 

Em fevereiro de 2008 a repor-

tagem da Calçada da Fama 

era com o mestre de 

obras José Adalberto da 

Silva. Ele reunia vários ami-

gos pedreiros e organizava 

mutirões para construir casas 

para moradores pobres de São Lou-

renço da Mata (PE).

Na edição de junho de 2009, o jornal 

abriu espaço para uma homenagem. 

Andréia de Souza escreveu 

uma carta para contar o 

orgulho que sentia do pai 

pedreiro. “Derli, a viga 

mestra da família” foi o tí-

tulo da reportagem que con-

tou a história de Derli Ferreira, um pai 

que dá valor à educação, como muitos 

pedreiros pelo Brasil afora.

“De pedreiro a fabricante de ca-

sas.” Este foi o título da seção na edi-

ção março/abril de 2010, em que o 

ex-servente de pedreiro Sidnei 

Borges dos Santos contou 

como se tornou um empre-

Confira as oportunidades de cursos na área de construção civil

Saiba quanto custa uma obra completa 
em várias regiões

Mato GroSSo 
Cursos:  pintor de obras, pedreiro, marceneiro, aplicador de 

revestimento cerâmico, armador de ferros,  
instalador hidráulico e carpinteiro 

Local: Escola Senai da Construção
Início das aulas:  12 de janeiro de 2015
Duração: de 160 a 200 horas 
Inscrições: consultar unidade
Mais informações: (65) 3611-9500
Site:  http://www.senaimt.com.br 

acompanhe o calendário de eventos 
da construção civil em todo o brasil

EXPO CONSTRUÇÕES - FEIRA DA CONSTRUÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Data: 04 a 07 de novembro de 2014 | Horário: 14h às 21h

Local: Carapina Centro de Eventos – Serra – ES

Mais informações: www.expoconstrucoes.com.br/site/2014

CONSTRUFAIR - FEIRA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 

E MERCADO IMOBILIÁRIO

Data:  27 a 30 de novembro de 2014 | Horário: 27 e 28/11 – das 15h 

às 22h; e 29 e 30/11 – das 10 às 20h

Local: Expoville – Joinville – SC

Mais informações: www.construfairsc.com.br/joinville

FEICON BATMAT – 21ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO 

Data:  10 a 14 de março de 2015 | Horário: 10 a 13/03, das 11h às 20h, 

14/03, das 9h às 17h

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – São Paulo

Mais informações: http://www.feicon.com.br

Paraná 
Cursos:  instalador hidráulico, carpinteiro, pedreiro e  

pintor de obras
Local: unidades do Senai no Estado
Início das aulas:  cursos permanentes, iniciados a cada  

turma formada
Duração: mínimo de 160 horas
Inscrições:  durante todo o ano, conforme disponibilidade  

da unidade Senai no Estado
Mais informações: (41) 3271-9000
Site:  http://www.senaipr.org.br/ ou: www.pronatec.mec.gov.br  

na opção Guia Pronatec de cursos FIC 

Mais informações de cursos em outras unidades  
do Estado de São Paulo http://www.sp.senai.br/senaisp/ 
Telefone: 0800 55 1000

Notas Calçada
da fama

expediente

São Paulo – GuarulhoS

Cursos:  carpinteiro de estrutura de telhado, instalador 
hidráulico (encanador), pedreiro assentador, 
pedreiro revestidor e pintor de obras

Local: Senai Guarulhos (SP)
Início das aulas:  cursos permanentes, iniciados a cada 

turma formada
Duração: 160 horas
Inscrições: consultar unidade
Mais informações:  Senai Guarulhos: (11) 2461-6766
E-mail: construcaocivil122@sp.senai.br

Curso: mestre de obras (processo seletivo)
Inscrições: 1 a 29 de novembro de 2014
Início das aulas:  4 de novembro de 2014 
Mais informações:  Senai Tatuapé:  

(11) 2227-6900 
Site: http://construcaocivil.sp.senai.br/

Tipos de serviço/ 
cidade e região Fundações Paredes

Assentamentos Obra completa 
com 

acabamentoporcelanato piso comum revestimento

São Paulo (Sudeste) R$ 28,00 m3 R$ 32,00 m2 R$ 40,00 a  
R$ 45,00 m2

R$ 28,00 m2 R$ 30,00 m2 R$ 700,00 a  
R$ 1.000,00 m2

Goiânia (Centro-Oeste) R$ 20,00 m3 R$ 25,00 m2 R$ 38,00 m2 R$ 27,00 m2 R$ 28,00 m2 R$ 700,00 m2

Curitiba (Sul) R$ 25,00 m3 R$ 26,00 m2 R$ 40,00 m2 R$ 25,00 m2 R$ 30,00 m2 R$ 800,00 m2

Fortaleza (Nordeste) R$ 27,00 m3 R$ 28,00 m2 R$ 38,00 m2 R$ 25,00 m2 R$ 30,00 m2 R$ 900,00 m2

Região Sudeste – João de Souza Santana, 59 anos, São Paulo, SP
Região Centro-Oeste – Antonio de Melo, 53 anos, 
Campo Grande, MS

Região Sul – Ademir Lopes da Silva, 55 anos, Curitiba, PR
Região Nordeste – Elthon Braga, 60 anos, Fortaleza, CE

sário de sucesso construindo casas 

pré-moldadas. 

O Jornal do Pedreiro apresentou o 

portal Mapa da Obra a dois profis-

sionais experientes e contou o 

que eles acharam da novi-

dade. Foi na edição de se-

tembro/outubro de 2011. A 

diversidade do conteúdo im-

pressionou os pedreiros Valdemir 

Batista e Lindoilson da Silva.

Trabalho pesado não assusta as 

mulheres. Cada vez mais elas estão 

trabalhando na construção civil. E tra-

zem para os canteiros de obras 

sua grande capacidade de 

organização e atenção 

para os detalhes. É isso 

que a Calçada da Fama 

mostrou na edição de 

setembro/outubro de 2012.

Quem pensa que pe-

dreiro só tem talento para 

construir ou reformar viu 

que estava enganado ao ler a re-

portagem com Jailson Gabriel de 

Castro. A edição de março/abril de 

2013 apresentou esse jovem profis-

sional, que também é artista: can-

ta, toca instrumentos, faz músicas 

e escreve poemas.

João de Paula, leitor de Colo-

rado do Oeste, em Rondônia, foi o 

entrevistado da edição de janeiro/

fevereiro de 2014. Ele contou como 

é o trabalho que realiza na manuten-

ção de escolas. A repor-

tagem destaca que 

este pode ser um 

setor de atuação 

para muitos pro-

fissionais de obra.
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Há muitas outras  

histórias como essas  

que você pode conferir 

acessando o Jornal do Pedreiro  

no portal Mapa da Obra.

http://www.senaimt.com.br
www.expoconstrucoes.com.br/site/2014
www.construfairsc.com.br/joinville
http://www.feicon.com.br
http://www.senaipr.org.br/
www.pronatec.mec.gov.br
http://www.sp.senai.br/senaisp/
malito:construcaocivil122@sp.senai.br
http://www.sp.senai.br/senaisp/
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/jornal-do-pedreiro
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A partir desta última edição do Jornal do Pedreiro, os leitores têm lugar certo para 
encontrar a mesma informação de qualidade. A seção Profissional da Obra convida você 
a se tornar um especialista, reunindo dicas e orientações técnicas que podem fazer seu 
trabalho ainda melhor. Reunimos alguns exemplos do que você achará por lá.  
Visite o link Torne-se um especialista e aproveite!

Capricho no reboco garante 

o sucesso do acabamento 

O revestimento de argamassa 

(chapisco, emboço e reboco) tem 

grande importância na qualidade 

de uma construção. Além de prote-

ger a alvenaria contra a infiltração 

de água e do desgaste natural do 

tempo, tem a função de regularizar 

a superfície, eliminando as imperfei-

ções para garantir um acabamento 

perfeito.

Confira o passo a passo para 

deixar a superfície bem lisa, 

ideal para o acabamento

1.  O tempo de cura do chapisco é de 

três dias. Só aplique a argamassa 

de revestimento após este prazo.

2.  A aplicação da argamassa deve 

começar logo depois da execução 

das mestras. Lance e comprima 

a argamassa na parede com a 

colher de pedreiro, para eliminar os 

espaços vazios. Alise a superfície.

4.  Movimente o sarrafo de baixo 

para cima, várias vezes, utilizando 

as mestras como ponto de apoio. 

Em seguida, passe o sarrafo no 

sentido horizontal, de um lado 

para o outro.

5.  Comece a alisar a superfície com 

uma desempenadeira de PVC ou 

de madeira. Faça movimentos 

circulares e use uma brocha para 

respingar água, mantendo a 

superfície úmida.

6.  Veja o resultado final da 

parede revestida e compare 

com a mesma superfície com 

aplicação original do reboco.

 Esta deve ser a aparência 

final do reboco pronto para o 

acabamento.

Canteiro
de obras

Não é difícil encontrar construções, mesmo recentes, com fissuras nas pa-

redes. As causas geralmente estão na preparação e na aplicação inadequadas 

da argamassa ou até mesmo na utilização de cimento de má qualidade. 

Trincas e fissuras. Problemas diferentes

Fissuras são danos mais superficiais e podem ser resolvidos sem complica-

ções. Geralmente, basta aplicar massa acrílica na área afetada, lixar e pintar. 

Mas nem sempre esta solução é definitiva. As fissuras podem voltar e daí é 

preciso retirar e reaplicar o reboco

Trincas são problemas mais sérios e podem indicar danos nas estruturas 

da construção. É o caso de um tipo de trinca em forma de flor que apare-

ce num ângulo de 45 graus em relação à laje e nos cantos dos pilares.

De um modo ou de outro, o pedreiro nunca deve ficar em dúvida na 

identificação correta do problema. O passo mais seguro é consultar um 

engenheiro ou técnico especializado em construções, pois o caso pode 

exigir soluções mais complexas, como a colocação de uma tela de aço ou 

grampeamento com ferro.

3.  50 minutos depois de concluir 

o reboco, passe o sarrafo para 

eliminar o excesso e igualar 

a espessura da camada (2 

centímetros, em média). Para saber 

o momento certo de sarrafear, 

toque a argamassa com a ponta dos 

dedos. Ela estará no ponto se não 

deformar e não sujar os dedos. Se o 

serviço começar antes do previsto, 

a argamassa pode descolar e 

apresentar fissuras horizontais.

1 2 63

   o canteiro
de obras, agora

Tudo sobre 

   no Mapa da obra

   o canteiro
de obras, agora

Tudo sobre 

   no Mapa da obra
A Votomassa massa pronta 
substitui o emboço 
(areia grossa) e o reboco 
(areia fina), proporcionando 
ganho de tempo e de 
produtividade. 

As ferramentas e 
os equipamentos 
de segurança são 
indispensáveis 
para executar os 
serviços descritos, 
principalmente para 
proteger os olhos e a 
pele contra respingos 
de argamassa.

http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/torne-se-um-especialista
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Fique
por 

Dentro

Com o personagem Pedrão, os pedreiros estão aumentando seus conhecimentos sobre 
construção. Ele está no Mapa da Obra apresentando o Jornal do Pedreiro em versão de 
programa de rádio. Só que o Papo de Obra você ouve na hora que puder, pois fica gravado  
e à disposição de quem quiser conferir as dicas. 

Pedrão, um cara massa
O locutor do Papo da Obra é o personagem Pedrão, que representa um pedreiro 

experiente. O bom humor é a marca dele. Não deixe de ouvir. Acesse agora mesmo os programas. 

Preparamos uma seleção de programas para você ouvir!

Papo de obra: 

É simples ficar informado. Basta um 

computador com som e conexão 

à internet. É possível acessar até 

de uma lan house – esses lugares que 

alugam computador por alguns minu-

tos ou horas.

O Papo da Obra traz pequenos 

programas de cerca de um mi-

nuto ou pouco mais cada um. 

Os assuntos são variados e sem-

ouvir para ficar bem informado

Tema Clique e ouça!

Argamassa colante Fala como usar argamassa colante e alcançar o melhor resultado para deixar os clientes satisfeitos.

Cal hidratada 
certificada

Fala sobre os benefícios da cal hidratada para preparar a argamassa e da importância de ser um produto 
com selo de qualidade.

Cuidados com as  
ferramentas

Traz dicas simples e cuidados básicos para conservar as ferramentas e, assim, ter todas elas sempre 
prontas para o trabalho.

Reforma em casa  
no feriadão

Neste programa o Pedrão lembra que feriadão também é um bom momento para fazer aquela reforma 
na própria casa.

Recorte de azulejos  
sem segredos

Neste programa há dicas de como recortar azulejos de maneira simples e fácil para garantir um trabalho  
de qualidade.

Concreto direto  
da Engemix

Neste programa o pedreiro Pedrão destaca as vantagens do concreto usinado da Engemix, a concreteira 
da Votorantim Cimentos. Qualidade e agilidade são alguns benefícios. Como diz o Pedrão: “Dá para fazer 
as pequenas construções com a qualidade das grandes.”

Cimento garantido  
é da Votorantim

“Cimento na obra é como carro usado, se não for dos bons vai te deixar na mão.” A frase está neste 
programa do Papo da Obra. O locutor Pedrão destaca que é melhor não arriscar e comprar logo cimento  
da Votorantim, que tem garantia de qualidade.

Reforma organizada  
e segura

A dica do Pedrão é de planejar todas as reformas e não esquecer dos documentos necessários ou mesmo 
autorizações. Por exemplo: em condomínio, é importante falar com o síndico para saber das regras.  
Aí quem sabe até ganha um amigo e indicações para futuras obras.

Alimentar-se  
bem para ter  
força na obra

A dica é não pular o café da manhã. Afinal, depois de horas dormindo é preciso se alimentar bem e,  
só assim, o pedreiro consegue forças e disposição para fazer o melhor na obra. 

Xô, poeira Poeira faz um mal danado. Neste programa, o Pedrão lembra que é importante usar máscaras e se 
proteger destas pequenas partículas que podem trazer sérios problemas para a saúde ao longo dos anos. 

Beba água 
regularmente

Quem trabalha fazendo esforço, suando bastante, precisa tomar muita água para não se desidratar.  
Caso contrário, pode sentir sintomas como fadiga, pele seca e áspera, dificuldade para concentração. 
Outras dicas estão neste programa.

Doe sangue e salve 
vidas

Doar sangue é uma atitude cidadã. Imagina só quantas pessoas precisam. É fácil, rápido e não dói.  
O Pedrão dá a dica neste programa: “procure um hemocentro”.

Pedreiro conectado
Natural de Rio Pardo, em Minas Gerais, o pedreiro Valdir Viana de Oliveira 

faz de tudo em uma obra com seus 28 de experiência na construção. Para ele, a 

internet é uma ferramenta valiosa de informação. “Hoje a maioria das pessoas 

está conectada e eu também”, diz. Ele ouviu a programação do Papo de Obra e 

gostou das dicas. “São dicas valiosas para o dia a dia da obra”, diz. 
Oliveira, acesso ao Mapa da Obra 
pelo tablet ou computador.

pre de interesse de quem trabalha na 

construção. Há dicas de conservação 

das ferramentas, os segredos para fa-

zer uma parede bem-feita, a importân-

cia da organização e a pontualidade 

no trabalho, os benefícios do concreto 

usinado para pequenas obras e até te-

mas de saúde, como evitar a exposição 

à poeira ou a importância de um café 

da manhã reforçado.

http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/argamassa-colante
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/cal-certificada-beneficios-para-a-sua-obra
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/cal-certificada-beneficios-para-a-sua-obra
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/manutencao-de-ferramentas
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/manutencao-de-ferramentas
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/reforma-de-feriado
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/reforma-de-feriado
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/recorte-de-azulejo
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/recorte-de-azulejo
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/pequenas-construcoes
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/pequenas-construcoes
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/pequenas-construcoes
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/cimento-votoran
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/cimento-votoran
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/cimento-votoran
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/reforma-bem-feita
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/reforma-bem-feita
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/reforma-bem-feita
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/alimentacao
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/alimentacao
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/proteja-se-da-poeira-
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/proteja-se-da-poeira-
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/beba-agua
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/beba-agua
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/beba-agua
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/doe-sangue-e-salve-vidas
http://www.mapadaobra.com.br/profissional-de-obra/papo-da-obra/doe-sangue-e-salve-vidas
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Normatizadas Cerâmica Interna  AC I – Cerâmica Interna

Cerâmica Externa AC II – Cerâmica Interna

Multiuso Cola Bem (Cinza e Branca) AC III – Flexível (Cinza/Branca)

Direcionadas Piso sobre Piso Multiuso Cola Bem  
(Cinza/Branca)

Piso sobre Piso e Porcelanatos  
(Cinza/Branca)

Porcelanato Interno Porcelanato Interno

Grandes Formatos Grandes Formatos

Pastilhas Pastilhas

Bloco de Vidro Bloco de Vidro

Alta Performance Multiuso Cola Tudo (Cinza/Branca) Cola Tudo (Cinza/Branca)
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Conheça toda a linha Votomassa 
e para que serve cada produto

as argamassas industrializadas 

da Votorantim Cimentos levam 

a marca Votomassa. Nome co-

nhecido dos melhores profissionais 

de obra, cada produto traz o que 

passo a passo. Do 1 (preparo da 

base) ao 12 (tempo de espera para 

aplicar o rejuntamento).

Você também vai encontrar informa-

ção sobre a maneira correta de arma-

zenar os sacos das argamassas no can-

teiro de obras. Ou seja, os sacos devem 

ser armazenados sobre estrados, em 

local coberto, seco, arejado e distantes 

no mínimo 30 centímetros da parede. 

São 14 produtos da mais 
alta qualidade para diversas 
aplicações, além de aditivos 
e rejuntamentos de primeira 
linha. Todos são apresentados 
em uma seção do Mapa da 
Obra, que você pode acessar, 
clicando primeiro em Produtos 
e depois em Argamassa. 

Mão
na 

massa

Ao clicar em “FICHA TÉCNICA”, você abre uma página 

com todas as descrições técnicas da argamassa. Uma das 

informações é sobre o “modo de preparo”, com orienta-

ções sobre os procedimentos corretos antes de começar 

a aplicar, as ferramentas necessárias para o trabalho ficar 

excelente e o preparo certo da superfície para evitar pro-

blemas de aderência.

Outra informação fundamental é a parte que trata das 

limitações da argamassa escolhida. Como há uma Voto-

massa para cada tipo de necessidade, é importante saber 

que o produto selecionado serve para uma aplicação es-

pecífica, mas não para outra. Por exemplo, a Votomassa 

Cerâmica Interna não é indicada para assentamento de 

pastilhas de vidro e porcelana. Para esse tipo de material, 

o ideal é usar Votomassa Pastilhas ou Votomassa Multiuso 

Cola Tudo, que você também encontra no Mapa da Obra.

Ficha técnica completa

Conheça toda a linha Votomassa 
e para que serve cada produto

todo bom pedreiro valoriza: qualida-

de. Mas para aproveitar o melhor de 

cada uma é importante conhecer os 

detalhes. 

Você pode ler nas embalagens, 

mas também tem uma caminho mais 

fácil, acessando o portal Mapa da 

Obra, que traz informações comple-

tas e um passo a passo simplificado 

para facilitar o entendimento.

É simples. Depois de entrar na 

página da Argamassa, basta clicar 

na foto da sacaria da Votomassa 

desejada para abrir as informa-

ções. De imediato você fica saben-

do para quais aplicações o produ-

to é indicado. Mais abaixo está o  

http://www.mapadaobra.com.br/produtos/argamassa
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O pedreiro pode contribuir muito, 
como cidadão e como profissional, 
para reduzir o grave problema de 
abastecimento de água.

Esta pode ser uma boa alternativa de trabalho 

para os pedreiros, pois a água será cada vez mais 

valorizada. Embora existam cisternas de plástico 

disponíveis no mercado, em locais isolados a cister-

na construída em ferro-cimento é uma boa opção. 

Veja como construir uma cisterna desse tipo no por-

tal da internet Mapa da Obra. 

Cisternas, uma solução que o 
pedreiro pode oferecer

aágua é usada em quase todos os serviços da cons-

trução civil, seja como componente do concreto 

e da argamassa, seja no trabalho de limpeza. Para 

fazer um metro cúbico de concreto, por exemplo, é 

preciso de 160 a 200 litros de água. Sem contar que 

a água entra na fabricação de todo o material usado 

na construção. No entanto, este precioso recurso ge-

ralmente não entra no cálculo do custo das obras nem 

mesmo é considerado material de construção. 

Agora, porém, a crise de abastecimento vem dar um 

alerta: a poluição dos mananciais (todas as fontes de água 

usadas para abastecimento público) e o consumo crescen-

te estão tornando a água um bem cada vez mais valioso. 

Sua falta pode provocar graves problemas sociais e eco-

nômicos em diversas regiões do mundo. 

Marins, pedreiro-cidadão

Cuidar dos mananciais de água e evitar o desperdí-

cio são cuidados de todos os cidadãos. Quem dá um 

Pedreiros 
têm papel 
importante  
na conservação 
da água

bom exemplo nesse sentido é o azulejista Marins Mai-

nardes, um paranaense que vive no município de Gua-

rulhos, SP, e está na construção civil há 35 anos. Sua 

preocupação com a economia de água começa logo 

cedo, ao escovar os dentes. Ele molha a escova, fecha 

a torneira e só abre para enxaguar a boca. É assim no 

dia a dia e, claro, na atividade profissional.

“Sou do sul do Brasil, onde sempre teve água para 

esbanjar. Hoje é bem diferente. Quando visito minha 

terra, vejo que o nosso rio Piqueri não é mais o mesmo. 

Na seca, dá para ver as pedras lá no fundo. Ficou assim 

por causa do desmatamento. Sem as matas, as águas 

vão embora. É triste de ver. Em nossas obras, evitamos 

qualquer desperdício e orientamos o pessoal. Uma das 

maneiras de fazer economia é usar argamassa pronta, 

que consome menos água e na dosagem certa”, diz. 

Cisternas, solução e alternativa de trabalho 

Segundo Marins, um dos recursos mais importantes 

para economizar água em casa, e também reduzir o 

valor da conta, são as cisternas para captação de água 

das chuvas. 

De bem
com 

a vida

“Aqui mesmo nesta obra foi feita uma cisterna com 

uma caixa d´água plástica de 5 mil litros, colocada num 

compartimento abaixo do nível do solo. A água é co-

letada no telhado e desce por um encanamento até o 

reservatório. Puxada por uma bomba, a água é utiliza-

da nas descargas dos vasos sanitários, para lavagem 

do quintal e para o jardim”, conta Marins. A economia 

pode ser superior a 30%.

Uma importante alternativa para ampliar o aproveitamento da água está se desenvolvendo no Brasil. É uma tecnologia 

que permite reaproveitar água utilizada em pias, lavatórios, chuveiros e até mesmo esgoto. Existem cidades na Europa e no 

Oriente que recuperam água do esgoto e a tornam adequada para consumo humano, com total segurança. No Brasil, existe 

uma empresa (Aquapolo, SP) que recebe esgoto com tratamento primário da Sabesp e produz água adequada para utilização 

industrial. É a água de reuso, que evita a utilização de água potável nas indústrias. 

No portal Mapa da Obra você tem mais informações sobre água de reuso.

Dicas valiosas sobre reuso de água no Mapa da Obra

http://www.mapadaobra.com.br/consumidor/cisterna-ferro-cimento-como-fazer
http://www.mapadaobra.com.br/consumidor/cisterna-ferro-cimento-como-fazer
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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.

3 4 8 6

8 2 1 6 5 3

1

2 3 7 4

2 5

1 8 9 7

2

5 6 9 7 3 8

8 5 7 4

Resposta:

Jogo dos 7 erros
Descubra as diferenças na brincadeira do 

jogo dos sete erros

341758926

982146753

756329418

239671845

478295631

615483297

127834569

564917382

893562174

Resposta: Gola da camisa, bolso, degrau, tijolo, porta, 
cotovelo da torneira, nuvem

Resposta:

Encontre as seções preferidas dos pedreiros no Mapa da Obra

Caça palavras

A B C P A P O D E O B R A D V Z

X M I C L E T U C D E L M I C P

V H A D C A Q I D P F O G T A O

J O R N A L D O I X P A T U L V

P E D R E I R O C L U T R M Ç Z

O G E N T P U N I D M A G S A N

R U Ç J P R E T N C I O A U D B

Q I D A F O I D Z C P R N B A S

U M N E R D J A M E O X T O D U

I L A Q B U L E R I V I E L A P

S D L E S T A H I T O N S A F E

P V Ç A N O C I D O C H B D A R

T O R N E S E U M R A F G I M F

E S P E C I A L I S T A J K A I

V E U R A S I N H L M O U P I C

Z M N O C A U X E N O I S T S O

ABCPAPODEOBRADVZ

XMICLETUCDELMICP

VHADCAQIDPFOGTAO

JORNALDOIXPATULV

PEDREIROCLUTRMÇZ

OGENTPUNIDMAGSAN

RUÇJPRETNCIOAUDB

QIDAFOIDZCPRNBAS

UMNERDJAMEOXTODU

ILAQBULERIVIELAP

SDLESTAHITONSAFE

PVÇANOCIDOCHBDAR

TORNESEUMRAFGIMF

ESPECIALISTAJKAI

VEURASINHLMOUPIC

ZMNOCAUXENOISTSO


