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Notas

A ação social foi realizada pela Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC) e pelo Serviço Social 
da Indústria (Sesi) com apoio de empresas, como a 
Votorantim Cimentos. Na edição deste ano, houve 
uma homenagem aos profissionais do setor, por meio 
da “Campanha de valorização e reconhecimento 
do trabalhador da construção civil”. Foram diversas 
atividades gratuitas de cidadania (emissão de documento 
e outras), de saúde (atendimento médico, por exemplo) 
e de lazer (recreação infantil, teatro etc.). O evento foi 
realizado em 28 cidades de 24 Estados.

444.002. Esse foi o número de atendimentos do Dia 
Nacional da Construção Social de 2011. A meta deste ano 
era chegar a cerca de 500 mil atendimentos. Aguarde na 
próxima edição a cobertura do evento.

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.

Votorantim Cimentos participa da 
Edificar e da Construsul 2012
Entre julho e agosto, a Votorantim Cimentos marcou 
presença em duas importantes feiras da construção civil: 
a Feira de Negócios da Habitação e Construção de Mato 
Grosso (Edificar 2012) e a Construsul, maior feira da 
construção civil na região Sul, realizada em Porto Alegre, RS.

Edificar
Na Edificar, realizada em Cuiabá, MT, entre os dias 19 e 
22 de julho, a Votorantim Cimentos mostrou o Cimento 
Itaú, produtos da linha Votomassa e as cales de pintura e 
hidratada Itaú, além de apresentar a abrangência nacional 
de suas fábricas, incluindo a nova unidade de cimento que 
está construindo em Cuiabá. Durante o simpósio da feira, 
a empresa realizou duas palestras, uma sobre Cimento 
Portland Composto e suas aplicações e outra específica 
sobre a Linha Votomassa. 

Construsul
Já na Construsul, ao lado da linha completa de produtos, 
a empresa destacou o lançamento do Sistema Matrix para 
a região: a linha de argamassas 
básicas desenvolvida para 
atender as crescentes 
exigências do segmento 
técnico da construção civil.

18 de agosto, Dia Nacional da 
Construção Social

O Jornal do Pedreiro é uma publicação bimestral da Votorantim Cimentos dirigida aos profissionais que constroem o nosso Brasil e editada pela Diretoria Comercial/

Marketing  Endereço de Correspondência: Matriz da Votorantim Cimentos: Praça Prof. José Lannes, 40 - 9º andar - 04571-100 - São Paulo/SP - Enviar aos cuidados 

do Depto. de Marketing e Comunicação  Coordenação-geral: Marília Dias Corrêa Goldschmidt  Equipe Editorial: Equipe de Marketing Votorantim Cimentos e 

Comitê Externo  Jornalista-responsável: Fátima Falcão (Mtb.14.011)  Redação: Fernando Gomes e Jaime Alves  Revisão: Eliete Soares  Fotos: Arquivo Votorantim, 

Fernando Gomes, shutterstock  Projeto Gráfico: D’Lippi Comunicação Integrada  Edição de Arte: Bernadete Guedes  Impressão: D‘lippi Print  Tiragem: 35.500 

exemplares  Mais informações, sugestões e dúvidas entrar em contato pelo telefone: 0800 701 98 98

O que é bom está ficando melhor. O portal criado pela Votorantim Cimentos 
para ser um ambiente de informação e conhecimento para pedreiros, mestres, 
engenheiros, arquitetos e o público em geral ganha novos conteúdos. 
Acesse www.mapadaobra.com.br e confira, por exemplo, as dicas para evitar 
desperdício na obra. Para isso, acesse a área para Profissional de Obra e clique na seção 
“Passo a passo para trabalhar melhor”.

Mapa da Obra, o portal cada vez mais completo
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A lição mais importante

Morando num quartinho na casa de 

um tio, trabalhou como metalúrgico 

numa fábrica de automóveis e, quando 

juntou dinheiro, dedicou-se a estudar 

12 horas por dia, durante um ano, pre-

parando-se para o vestibular, em 1974.

Quando viu seu nome na lista de 

candidatos aprovados da Escola Pau-

lista de Medicina (hoje Unifesp), sen-

tiu que o caminho da realização estava 

aberto. Trabalhando na própria facul-

dade, concluiu o curso, casou-se e fez 

uma especialização em transplantes 

no exterior. Ao lembrar do período em 

que trabalhou de pedreiro com o pai, 

dr. Medina comentou que a lição mais 

importante que ficou dessa história foi 

o valor da dedicação ao trabalho.

“Todo trabalho é um meio digno de viver e de conquistar 
nossos objetivos.  
Tanto os médicos quanto os pedreiros prestam serviços para  
a sociedade e têm grande responsabilidade nas suas funções.”

M
ais do que um doutor, especia-

lizado em rins (nefrologista é o 

nome), José Osmar Medina 

tornou-se um médico especial. Ele li-

dera uma equipe de cirurgiões que é 

responsável por mais de 10 mil trans-

plantes de órgãos, e proporciona es-

perança de uma vida melhor para mui-

tos brasileiros.

A maior parte dos transplantes foi 

feita no Hospital do Rim da Unifesp – 

Universidade Federal de São Paulo, idea-

lizado e administrado pelo médico, que 

também é presidente da ABTO – As-

sociação Brasileira de Transplan-

tes de Órgãos, em São Paulo. O 

hospital é hoje uma referência 

mundial em transplantes.

Educação em  

primeiro lugar

Entre a infância po-

bre na pequena cidade 

de Ipaussu, no interior 

paulista, e o reconheci-

mento de sua atuação 

profissional e social, há 

uma bela história de de-

dicação e de superação.

Assim, Zé Osmar crescia aprenden-

do o ofício de pedreiro e ao mesmo 

tempo adquirindo na escola a base 

para seu futuro como médico. Ele 

já tinha este sonho, queria “cui-

dar de gente” quando adulto. 

Tanto é que tinha um gosto espe-

cial em passear pela Santa Casa 

de Ipaussu, onde obser-

vava um médico que se 

tornou exemplo defi-

nitivo para sua vida, 

pela dedicação e 

generosidade no 

trato com os pa-

cientes e com o 

povo da cidade. 

Outro passo im -

portante para al-

cançar sua meta foi o curso profis-

sionalizante de torneiro mecânico, 

concluído aos 15 anos. 

Graças a esse curso, Zé Osmar 

pôde trabalhar na fabricação de pe-

ças para automóveis, mudando-se 

para São Paulo para ficar cada vez 

mais próximo de seu sonho de se 

tornar médico.

Calçada
fama

da

Foi trabalhando com o pai  

na construção civil que o jovem  

Zé Osmar começou a realizar  

o sonho de ser doutor.

Um médico brilhante 
que começou a vida como pedreiro

Nascido em 1951, o garoto Zé Osmar 

teve pouco tempo para aproveitar a in-

fância e praticar seus jogos prediletos – 

futebol e bola de gude. Com menos de 

10 anos já ajudava o pai, mestre de obras, 

numa época difícil. Era o mais velho dos 

cinco irmãos e tinha de contribuir no or-

çamento de casa. Mas a educação vinha 

antes de tudo, por exigência dos pais.
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Como o pedreiro pode 

nas obras
evitar problemas futuros
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Para evitar reclamações e até ações na Justiça  

por problemas que aparecem depois que as obras  

são entregues, o melhor é prevenir e fazer bem-feito.

R
achaduras, fissuras, umidade, descolamento de revestimento e corrosão de arma-

duras, entre tantos outros problemas têm causas conhecidas, e os pedreiros têm 

um papel decisivo para impedir que os defeitos apareçam, evitando desperdício de 

materiais, prejuízos financeiros e riscos de acidentes, sem contar a imagem negativa que o 

profissional deixa marcada no defeito da obra. 

O trabalho do pedreiro termina na entrega do serviço, mas sua responsabilidade sobre 

a qualidade da obra continua. Por isso, vale a pena ouvir o conselho dos especialistas. 

Confira aqui alguns problemas que podem ser evitados na estrutura, com dicas de quem 

entende do assunto. E não perca a próxima edição, no qual o tema será revestimentos.

... e malfeitosServiços bem-feitos

Aqui aconteceu o

oposto, as fotos

mostram concreto

com erros graves

– poroso, com vazios e

armaduras aparentes.

Concreto aplicado com 

vibrador para evitar bicheira 

dá qualidade ao serviço.  

Formas feitas corretamente 

garantem pilares e vigas  

bem acabados. 
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•  Um dos problemas mais graves que 

podem ocorrer na construção civil é 

a locação (posicionamento) errada 

de pilares e mesmo de fundações 

(sapatas, estacas e brocas, dentre 

outras). Para evitar os problemas, 

verifique se as formas e armaduras 

estão posicionadas de acordo com 

o projeto. Caso não sejam adotadas 

as medidas corretas, numa situação 

extrema a obra pode até ruir.

•  A qualidade da estrutura de concreto 

armado depende, em primeiro lugar, 

de um bom sistema de formas, com 

seções corretas, bem alinhadas, 

esquadrejadas e aprumadas, e de um 

bom sistema de escoramento. 

Se o escoramento não tiver 

sustentação suficiente, podem surgir, 

desaprumos (pilares fora de prumo) 

e embaciamentos (barrigas) de lajes, 

por exemplo.  Corrigir o problema 

com enchimentos é um desperdício 

de material, além de encarecer a 

obra e sobrecarregar a estrutura, 

com a possível ruptura  

dos escoramentos e riscos de  

graves acidentes.

•  As formas devem ser bem travadas 

e vedadas, para evitar vazamento do 

líquido do concreto. Na montagem 

da forma, utilize pregos de carpinteiro 

(duas cabeças), ligeiramente 

inclinados, para melhorar a vedação. 

E não deixe de passar desmoldante na 

parte interna, para o concreto  

não grudar na forma.

•  Formas mal feitas podem abrir durante 

a concretagem, deixando pilares, vigas 

ou paredes com estufamentos.  

O resultado disso é o desperdício de 

material, retrabalho e sobrecarga 

(excesso de peso) na estrutura, 

prejudicando todo o trabalho. 

Como fazer estruturas perfeitas 
Confira as dicas do especialista e faça uma obra para 
durar muito tempo.

O estufamento pode ser 

acompanhado do deslocamento da 

armadura. Neste caso, não se deve 

picotar a peça para retirar o excesso 

de concreto, pois haverá risco de 

um problema maior: a armadura 

pode ficar com pouca cobertura de 

concreto e  sofrer corrosão. 

•  As armaduras devem estar bem 

limpas para melhor aderência do 

concreto. Devem também ser 

protegidas por uma camada de 

concreto com espessura de 2,5 cm 

ou mais de cada lado. Para isso, faça 

uso de espaçadores de plástico, 

facilmente encontrados no mercado. 

•  As armaduras não devem ser  

apoiadas diretamente sobre 

o tabuleiro das lajes, pois a 

concretagem do ferro poderá 

encostar na forma e entrar em 

corrosão em pouco tempo. 

O problema será evitado com uso de 

espaçadores (macaquinhos).

Para identificar algumas das causas dos defeitos nas obras, especialmente problemas nas 

estruturas, entrevistamos o engenheiro civil Ercio Thomaz. Doutor pela Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, atua como pesquisador na área da construção no Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), no qual coordena o curso de Patologias 

da Construção do Mestrado Profissional. As dicas acima foram dadas especialmente para os 

leitores do Jornal do Pedreiro.

Falando com quem entende
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Especial

Tapume de 
obra vira

obra de arte

Expostos em  

tapumes, desenhos  

de estudantes participantes 

do projeto social Pessoas 

Fazendo Arte, criado  

pela incorporadora 

You,Inc.

T
apume não precisa ser improvi-

sado com tábuas ou placas de 

compensado velhas e sujas. Pode 

ser bem-feito e limpo para mostrar que 

o pessoal da obra é caprichoso. Me-

lhor ainda se tiver uma pintura pareci-

da com essas de quadro de artista.

Pois é isso que vem acontecendo em 

várias cidades do Brasil. Muitos pedrei-

ros e mestres estão trabalhando em can-

teiros cercados por tapumes decorados.  

A novidade tem agradado aos trabalha-

dores e chama a atenção de quem passa, 

porque são grandes painéis coloridos.

Incentivo às artes

Conhecidas como grafite, as pinturas 

são feitas por artistas ou por alunos 

de projetos sociais. Tapumes de obras  

da construtora Cyrela, 

por exemplo, ajudam os 

jovens de comunidades 

A paisagem fica mais bonita 

e colorida com as pinturas de 

artistas de rua nos tapumes que 

cercam e protegem as obras.

Tapume com figuras geométricas simples e desenhos com muitas 

cores. Obra Brookfield Malzoni Faria Lima, São Paulo
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A criatividade dos 

artistas torna as cidades 

mais agradáveis.  

Obra: Edifício Younique, 

Curitiba, PR

de São Paulo a mostrar seu talento. 

Eles participam de projetos sociais que 

oferecem cursos profissionalizantes de 

pintura artística. 

Outra ação parecida na capital paulista 

foi realizada pela incorporadora You,Inc, 

que expôs em tapumes imagens criadas 

por 40 estudantes de 6º e 7º ano de uma 

escola municipal do bairro do Tatuapé.

No Recife, PE, a imobiliária Eduardo 

Feitosa, em parceria com a ONG Cores 

do Amanhã, também decora tapumes. 

Existe até concurso de pintura, como 

fez a construtora Tecnisa, que ofereceu 

prêmio ao vencedor.

Ações como essas, além de enfeitar as 

cidades, incentivam o gosto pelas artes.

Nas pequenas obras

Qualquer um pode aproveitar esses 

exemplos. Mesmo obras pequenas pre-

cisam de tapume. Afinal, ele é obriga-

tório, deve ter altura mínima de 2,20 m 

em relação ao nível do terreno, precisa 

ser fixado de forma resistente e deve 

isolar todo o canteiro.

Só uma pintura simples no tapume 

já dá outra cara para a obra. Ele fica 

bonito sem deixar de cumprir sua fun-

ção: impedir a invasão de estranhos no 

canteiro e evitar aborrecimentos. 

Os tapumes viram quadros e os canteiros de obra parecem galeria de 

arte a céu aberto. Obra: Ca’d’Oro São Paulo. Artista: Flávio Samelo
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Aplicação da argamassa de 

assentamento (tradicional  

ou colante).

P
isos irregulares, buracos, degraus e outros obstácu-

los causam insegurança para o pedestre, acidentes e  

impedem a passagem de pessoas com dificuldades 

de movimentação.  

As prefeituras têm regras para o espaço do pedestre e 

passaram a multar os responsáveis por calçadas irregula-

res – o dono do imóvel ou o inquilino. Saiba como con-

tribuir para mudar esta situação e abrir uma nova frente 

de trabalho.
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Nossas calçadas são um mau caminho para os pedestres e receberam notas baixas em uma 

avaliação feita em dezenas de cidades por meio da campanha Calçadas do Brasil. 

Nossas calçadas são um mau caminho para os pedestres e receberam notas baixas em uma 

avaliação feita em dezenas de cidades por meio da campanha Calçadas do Brasil. 

Fazer boas calçadas é uma  
        oportunidade de trabalho
Fazer boas calçadas é uma  
        oportunidade de trabalho

Ladrilho hidráulico – Passo a passo 

Compactação e 

nivelamento do terreno.

Lançamento, adensamento 

e acabamento da base de 

concreto magro.

Assentamento das peças  

e rejuntamento com nata  

de cimento.

Limpeza e abertura  

ao tráfego.

2 4 51

O programa paulistano

São Paulo é uma das cidades brasileiras que passaram a agir 

para melhorar o nível das calçadas, por meio do Programa Cal-

çada Livre. Uma lei foi criada para regular a construção, recu-

peração e manutenção dos passeios, com o objetivo de ofere-

cer segurança e conforto para quem anda a pé e de embelezar 

a cidade e valorizar os imóveis. Para orientar os cidadãos, a 

Prefeitura paulistana distribuiu uma cartilha que utilizamos 

como referência para esta reportagem.  
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Uso do espaço   
Calçadas com até 2 metros de largura devem ser divididas em 2 

faixas diferenciadas por textura ou cor. 

Calçadas com mais de 3 metros devem ter 3 faixas diferenciadas, 

assim distribuídas:

  Faixa de serviço, reservada para árvores, rampas de acesso de 

veículos ou portadores de deficiências, poste de iluminação e 

floreiras, entre outros equipamentos urbanos.

  Faixa livre, exclusivamente para pedestres. Com largura mínima 

de 1,20 m, deve ter piso regular, firme e antiderrapante, além de 

acompanhar a inclinação da rua e não ter inclinação transversal 

maior do que 2%.  

  Faixa de apoio à propriedade, pode ter vegetação, rampa e flo-

reiras, por exemplo.

9

De 30% a 40% das viagens  

diárias no Brasil são feitas  

a pé. O pedestre comum e as pessoas com 

dificuldades de locomoção devem ter 

 prioridade, com a garantia de andarem  

com segurança e conforto. 

Como devem ser as calçadas

Esquinas
Pontos de grande circulação e de travessia de pedestres devem 

ter calçadas sem obstáculos. É o local das rampas de acesso, 

que devem facilitar a travessia de pessoas com dificuldade de 

movimentação, com carrinhos de bebês, em cadeiras de rodas 

e de pedestres em geral. 

Calçadas verdes
As árvores nas calçadas são muito importan-

tes para melhorar o meio ambiente da cida-

de e para absorver água das chuvas, contri-

buindo para reduzir as enchentes. Somente 

a Prefeitura pode plantar, podar ou cortar 

árvores. Nunca cimente a base das árvores, 

para não prejudicar seu desenvolvimento. 

Se a calçada tem menos de 2 metros de largura é melhor procurar 

a Prefeitura para receber orientação. De todo modo, o mais impor-

tante é ter uma faixa livre para o pedestre. 

Pisos especiais de orientação
Piso tátil de alerta é um recurso que au-

xilia a pessoa com deficiência visual a 

se posicionar na área da calçada, pelo 

contato dos pés ou com a bengala.

Ele deve ser instalado em áreas de rebaixamento da cal-

çada, travessia elevada, canteiro divisor de pistas ou obstá-

culos suspensos. Tipos de materiais
Os materiais mais indicados para a construção das calçadas são 

as placas pré-moldadas de concreto, fixas ou removíveis, ladrilho 

hidráulico ou concreto armado moldado no local, que pode ser 

“vassourado” ou receber estampas coloridas, com tratamento fei-

to enquanto o concreto ainda não atingiu o início de pega.  Esses 

materiais são antiderrapantes, seguros para o pedestre mesmo na 

chuva, e facilitam as reformas.

Ruas inclinadas
A faixa de pedestres deve seguir a inclina-

ção da rua, facilitando principalmente a 

passagem das pessoas em cadeiras de ro-

das. A solução para os problemas das cal-

çadas com degraus deve ser buscada em 

conjunto com os vizinhos, de modo que 

todo o percurso seja plano, com a mes-

ma inclinação da rua. O pedestre sempre 

deve ter prioridade.

Largura mínima 
de 0,75 m

Largura mínima 
de 1,20 m

Sem  
largura mínima
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com a
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P
edreiros morrem após descarga elétrica em SP”. Esta foi 

uma manchete de jornal que contava o acidente sofrido 

por dois profissionais no último dia 11 de julho, em São 

Paulo. Mas eles não são as únicas vítimas. Outros casos ocor-

reram no Brasil neste ano e chamam a atenção para o perigo 

que é trabalhar perto da rede elétrica.

Foram acidentes fatais em Goiânia (GO), em janeiro; em 

Itupeva (SP), em abril; em Vitória (ES), em junho e, recen-

temente, na capital paulista. Em todos os casos, os aciden-

tes envolvendo pedreiros aconteceram pela proximidade ou 

contato direto de objetos com a rede elétrica, como andai-

mes, escadas, barras de ferro e outros. 

Com a rede elétrica,  
   todo cuidado  
      é pouco
Pedreiros de final de semana ou mesmo 

profissionais experientes precisam ter em mente 

que trabalhar perto da rede elétrica é um perigo 

e exige cuidado redobrado com a segurança.

“Todo profissional que trabalha perto da  

rede elétrica deve levar em conta que ela  

está sempre energizada.” 

  Outra preocupação importante é manter uma distância 

mínima das redes, para que não haja nenhum risco  

de choque elétrico. 

  Deve-se ter muito cuidado e atenção ao manusear 

ferramentas e outros dispositivos próximos à rede  

elétrica, sobretudo os de metal, mais propensos à 

condutibilidade elétrica. 

  Deve-se utilizar corretamente os equipamentos  

de proteção, como capacetes adequados, luvas de 

isolamento elétrico e cones de sinalização. Eles não 

acabam com o risco, mas ajudam a evitá-lo.

Fique ligado nas dicas dos especialistas
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“Nunca aproxime seu corpo, suas ferramentas ou material 

de trabalho dos fios ou aparelhos elétricos sob tensão.”

  Sinalize quando estiver mexendo com eletricidade.

  Guarde uma distância mínima de 3 metros da rede, caso não seja 

possível cortar a corrente.

“Sempre que realizar manutenções em suas instalações 

elétricas internas desligue o disjuntor geral.”

 Evite plantar árvores embaixo da rede. 

  Quando necessário, peça para a prefeitura fazer a poda preventiva 

para evitar o contato com a rede.

Fontes:   Luiz Carlos de Miranda Júnior – gerente de Segurança do Trabalho, Saúde 
e Qualidade de Vida da CPFL Energia; Cartilha da Abramat – Associação 
Brasileira da Indústria de Materiais de Construção e AES Eletropaulo

Alerta aos curiosos
Pelo risco que oferece, a instalação de antena de televisão deve ser 

feita por profissional qualificado e experiente, longe das redes elé-

tricas. A manutenção precisa ser em dias sem chuva e sem vento. 

Cuidado especial também com os para-raios, que nunca devem ter 

seus cabos interligados com os fios elétricos.

O Jornal do Pedreiro já alertou
Na edição 20, de dezembro de 2008, uma 

reportagem trouxe o alerta para leitores: 

“Eletricidade: improviso não dá certo!”. 

Confira a edição na internet.  

Acesse o portal www.mapadaobra.com.br 

Para evitar esse risco é preciso tomar algumas providências. 

A primeira delas é simplesmente não trabalhar perto da rede 

elétrica. Quando isso não é possível, o melhor a fazer é desligar 

a rede. Se for rede pública, como perto do poste da rua, então 

é necessário se informar com a empresa de eletricidade.

Planejar a tarefa

Em um artigo que escreveu sobre o tema, Luiz Carlos de 

Miranda Júnior, gerente de Segurança do Trabalho, Saúde 

e Qualidade de Vida da CPFL Ener-

gia, chama a atenção: “Normalmente, os 

acidentes ocorrem por uma sucessão de fa-

lhas, aliadas ao desconhecimento dos riscos e 

da falta de utilização de equipamentos de proteção 

individual e coletiva”. Ele reforça que, para traba-

lhar com segurança, é preciso ter uma atitude 

preventiva. “Havendo risco, o melhor a fazer é 

replanejar a tarefa, privilegiando a vida”.

 
Segurança  

de pai para filho
Oriente as crianças para manterem 

distância da rede elétrica. Empinar pipa, 

por exemplo, só se for bem longe dos fios.  

E, se mesmo assim acontecer de a linha 

enrolar em alguma fiação, não se deve 

tentar recuperar a pipa, pois o risco 

de acidente é muito grande.
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Passa-
tempos

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.

5 2 7 6 1 3

8 5 7 6

7 4

6 7 5 9

5 2

9 7 6 4

9 6

9 8 6 5

2 4 5 8 3 1

Jogo dos sete erros

Colher de pedreiro, alça do balde, piso, boné verde, boca, sapato, veios da madeira

Ajude o Zé Maria a buscar sua caixa de ferramentas

Labirinto

Descubra as diferenças na brincadeira do jogo dos sete erros, que mostra o pedreiro fazendo uma calçada.
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