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Resumo - Perante a conjuntura sócio econômica atual do país, 
torna-se necessário e fundamental desenvolver medidas que 
promovam mudanças na problemática ecossistêmica. A aplicação 
do princípio de sustentabilidade ambiental no âmbito da 
construção civil faz parte do projeto de extensão realizado nas 
comunidades da Paróquia Jesus Cristo Libertador no bairro 
Campo Grande em Campinas, SP, a fim de facilitar a prática de 
trocas de conhecimentos com o público alvo. A estratégia da 
pesquisa-ação é a criação de um laço de confiança entre o público 
alvo e os acadêmicos, para que assim, as ideias e a aplicação de 
tecnologia limpa e estudo de conforto ambiental-acústico sejam 
de fácil entendimento através de procedimentos sócio educativos.  
Ademais, o Trabalho de Extensão visa identificar as principais 
inovações do mercado, com o que diz respeito a conforto 
ambiental para desmistificar a ilusão de que tecnologias limpas 
estão atreladas a construções de alto custo.  

Palavras-chave—educação permanente; conforto acústico; 
tecnologia limpa.  

I.  INTRODUÇÃO 
É notória a crescente busca por tecnologias limpas 

incorporadas na construção civil, isso se dá pelo fato de que 
essa área de atuação é responsável por diversos tipos de 
repercussões impactantes no meio ambiente.  

Segundo o Conselho Internacional da Construção 
(CIB) [1], a indústria da construção faz parte do setor de 
atividades humanas que mais consome recursos naturais e 
utiliza energia de forma intensa, gerando consideráveis 
impactos prejudiciais ao meio ambiente.   

Dados do Conselho Brasileiro de Construção 
Sustentável (CBCS) [2] apontam que 40% da energia mundial 
são consumidas pelos edifícios. No Brasil, por exemplo, as 

edificações consomem anualmente 44% do total de energia 
elétrica do Pais. Vale ressaltar que com o uso racional dos 
recursos é possível reduzir ter 30% e 40% o consumo de 
energia e de agua.  

Ademais, a falta de consciência da população quanto 
aos impactos gerados por materiais advindos da construção 
civil bem como das ações antrópicas, geram um grave 
problema ambiental, no entanto a introdução de politicas sócio 
educativas é uma alternativa com o intuito de minorar este 
impacto.  

A prática das oficinas e outros procedimentos sócio 
educativos nos Encontros de Extensão é benéfica em vários 
aspectos, pois agregam valores e conhecimentos desde os 
tópicos mais simples até aos temas mais específicos.  Seus 
conteúdos variam de preservação, sustentabilidade ambiental, 
economia de energia elétrica, consumo e uso de lâmpadas de 
adequadas. Até mesmo, proteção e o hábito da segurança no 
uso de aparelhos, cuidados no uso de aparelhos e sua 
manutenção.   

Ademais, considerando a grande utilidade do 
espectro das cores nas paredes externas das residências 
facilita-se o entendimento, aceitação e uso das cores para a 
refletância dos raios luminosos (“blindagem térmicas”, fluidez 
do ar nas casas projetadas, ventilação cruzada e medidas 
preventivas do excesso de ruídos que provocam desconforto 
acústico  em locais de moradias).. 

Tendo conhecimento da situação mencionada acima, 
o presente trabalho de extensão visa dissertar sobre conforto 
ambiental de forma globalizada, mas com foco em conforto 
acústico.  
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O conforto ambiental diz respeito a atenção as 
características físicas e necessidades de um ambiente para 
torna-lo confortável. Dentro deste conceito encaixam-se 
quatro enfoques, sendo eles, conforto térmico, conforto 
lúmico, conforto visual e conforto acústico.  

Sem a presunção infundada de apresentar detalhes 
com grande especificidade, é valido ressaltar que os ruídos 
provenientes dos meios urbanos ocasionam danos 
consideráveis ao corpo humano. Dessa forma, torna-se 
fundamental a pesquisa por materiais, técnicas e processos a 
serem empregados na construção civil, a fim de minimizar a 
exposição dos ruídos.   

Por conseguinte, este Trabalho Acadêmico visa 
direcionar os trabalhadores que frequentam os Encontros de 
Extensão, de modo que estes estejam familiarizados com os 
conceitos de construção sustentável e eficiente.  

II. PROPÓSITOS PRINCIPAIS 

A. Objetivos 

O Trabalho de Extensão tem como objetivo executar um 
levantamento bibliográfico sobre as ferramentas de tecnologia 
limpa com foco em conforto acústico. Isto posto, viabilizar a 
troca de conhecimentos entre o publico alvo e profissionais. 

 Dessa forma, executar oficinas de extensão ao longo do 
ano de 2017 seguindo os respectivos pontos chaves: 

1. Avaliação e tomada de conhecimento da realidade 
e principais anseios preeminentes das 
comunidades; 

2. Preparação de tópicos e assuntos relacionados ao 
meio ambiente, sustentabilidade e sua 
preservação; 

3. Forma da propagação da importância do estudo 
sobre proteção ambiental; 

4. Introdução do tema conforto ambiental e suas 
vantagens para aplicação em casas populares; 

5. Criação de cartilhas e vinhetas, para disponibilizar 
ao publico um material de apoio; 

6. Integração do publico alvo com os laboratórios da 
PUC Campinas, com a intenção de aproximá-los 
aos equipamentos utilizados para determinação da 
qualidade de materiais da construção civil.  

B. Metodologia 

A metodologia aplicada conta com 10 principais elementos, 
os quais foram numerados abaixo de maneira cronológica.  

1. Reuniões nas comunidades da Paróquia Jesus 
Cristo Libertador com seus coordenadores, 
transmissores de conhecimentos a fim de 
conhecimento e familiarização das informações 
sobre as temáticas relacionadas a conforto 
ambiental de maior interesse entre a população;  

2. Apuração das características dos espaços físicos 
fornecidos pela Paróquia; 

3. Cadastro   do publico alvo e cadastramento com 
termo de responsabilidade dos trabalhadores 
participantes; 

4. Dialogo com o público alvo para o levantamento 
dos conteúdos a serem apresentados nos 
encontros; 

5. Determinação de encontros sistematizados com 
datas flexíveis, facilitando maior participação dos 
trabalhadores e das demais pessoas; 

6. Apresentação do projeto de extensão; 

7. Preparação de oficinas sócio educativas realizadas 
nas comunidades e nos laboratórios da PUC 
Campinas; proporcionar a interação do público 
alvo com equipamentos de laboratório e a 
comunidade acadêmica;  

8. Exposição e discussão de técnicas e processos 
envolvidos no conforto acústico; 

9. Convecção de vídeos e vinhetas dos principais 
materiais e acessórios acústicos disponíveis no 
mercado e seus custos;  

10. Participação de entrevistas e Emissoras de Radio e 
Televisão, palestras, visitas técnicas aos canteiros 
de obras das comunidades e empresas parceiras de 
Campinas e Região; 

11. Proporcionar aos trabalhadores a conscientização e 
aproveitamento dos recursos naturais, uso, reuso, 
descarte de resíduos e aproveitamento de energias 
alternativas.  

III. RESULTADOS 

 O trabalho de Extensão de 2017 tem contatado 
resultados satisfatórios quando avaliada a participação do 
público alvo nas oficinas realizadas ao longo do ano.  

A. Reunião na Paróquia Jesus Cristo Libertador  

O primeiro encontro foi realizado na comunidade D. Oscar, 
bairro Campo Grande, no início de 2017, com a finalidade de 
obter informações a respeito das temáticas de maior interesse 
entre a população e também realizar o cadastro daqueles que 
estão interessados em acompanhar o programa. 

Após a apresentação sobre o projeto de extensão, foi 
possível chegar a um consenso com relação aos detalhes a 
serem apresentados no decorrer das oficinas.  

Percebeu-se grandes curiosidade por elementos 
econômicos, mas, em seguida, interesse da forma pela qual a 
apresentação do Projeto foi apresentada e discutida. Assim, 
com a confiança estabelecida e motivação os trabalhadores 
demonstraram significativo interesse por técnicas e uso 
adequado de materiais com o objetivo da construção da 
residência de baixo custo para serem aplicados em casas da 
própria comunidade.  
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B. Apresentação sobre conforto ambiental  

 Dando continuidade ao calendário pré-disposto na 
metodologia, o conteúdo sobre conforto ambiental foi 
apresentado de maneira simples e detalhada. 

 A fim de garantir uma base dos principais conceitos de 
construção, cidadania e tecnologias limpas, o encontro contou 
com uma apresentação minuciosa e transparente com relação 
ao meio ambiente.  

 Após criada uma base para argumentação, foi-se inserido 
as concepções mais complexas, tais como a noção de ruído e 
som. Uma vez que, segundo Bistafa [3] o ruído diz respeito a 
um som sem harmonia que no geral tem uma conotação 
negativa. Outrora, Lida [4] acredita que o ruído faz parte de 
uma analise subjetiva, sendo ele considerado um som 
indesejável ou não.  

 É notório constatar que a apresentação de ambas as visões 
pode ser confusa ao público, visto que, no cotidiano os 
indivíduos tratam o som como um fenômeno “normal” e 
assimilam o ruído a algo desagradável. Embora as duas 
palavras apresentem-se como o mesmo fenômeno físico 
vibratório.  

C. Palestra na ONG Santanda, com o titulo: “Criatividade e 
Bucas Continuas nas Interações Inovadoras do Projeto de 
Extensão da PUC Campinas, com a ONG Santana” 

A palestra enfatizou a importância da prevenção do 
desconforto acústico e do uso correto de diversas ferramentas 
que proporcionam o conforto ambiental. O tema desenvolvido 
contou com a interação do público com duas experiências 
distintas e também, com aparelhos de medição, tais como, 
luxímetro e decibilimetro.  

Neste encontro foi possível medir a intensidade de luz que 
chegava ao sensor e também identificar em qual faixa da 
escala de decibel o ambiente se encontrava. Ambos os valores 
foram identificados como satisfatórios. 

Já o primeiro experimento é relacionado com os EPIs, 
dado que, de forma lúdica, ao pintar dois peões com cores do 
arco íris, um no sentido vertical e outro na horizontal, é 
possível observar o comportamento das cores com o giro do 
brinquedo. Resultando em cores fundidas no caso da vertical e 
a forma visível de distinção de cores na horizontal. Assim, 
comprovando que, uniformes na construção civil e afins, com 
cores dispostas na horizontal são perceptivas e eficientes na 
segurança da obra.  

Enquanto o segundo experimento contou com a utilização 
de uma maquete em formato de casa, para demonstrar a 
influencia das cores e ventilação cruzada perante o calor da 
irradiação solar. Um lado foi-se pintado com a cor preta, e 
outro na branca. Dessa forma, ao posicionar uma lâmpada 
incandescente acesa perto das superfícies, é possível constatar 
a maior absorção de calor da parede pela cor preta.   

D. Visita ao Canteiro de Obras da Casa de Acolhimento 

A Casa de Acolhimento de inciativa social e humanística é 
utilizada como uma vivência em campo para demonstrar 
diversos tipos de materiais e técnicas construtivas. A obra 
encontra-se em fase inicial, desenvolvendo a infraestrutura e 
demais recursos de fundações.  

Através do engenheiro da obra, foi realizada uma 
explicação minuciosa sobre os diversos tipos de fundações 
encontradas no ramo da construção e definida para a obra, os 
participantes tonaram-se aptos a compreender o porque da 
implementação de estacas rotativas e de percussão. 

Inicialmente, o engenheiro responsável solicitou a 
execução de um teste SPT para caracterizar o perfil geológico 
do terreno. Dessa forma, é possível identificar o 
posicionamento do lençol freático e também a resistência do 
solo.  

Diante disso, a utilização de estacas rotativas foi escolhida 
devido a sua capacidade de não provocar ondas de choques 
nas construções adjacentes. Isto é, nas vizinhanças da 
construção com obras já existentes, foi recomendado a 
execução das estacas rotativas.  

Enquanto as estacas percussivas apresentaram-se por 
motivos técnicos que foi adotada também em função a 
tipologia do terreno com a intenção de rapidez do tempo e 
garantir as características específicas de resistência de ponta e 
lateral. A utilização das estacas de percussão, resultou em uma 
melhor compactação do terreno.  

Assim, é possível relacionar a importância da utilização de 
ambos os instrumentos de fundação profunda. Já que, ao 
observar que o solo em questão apresenta um lençol freático 
superficial, as utilizações de estacas rotativas são viáveis pois 
a mesma atravessa a camada úmida e resistente com 
facilidade, facilitando a concretagem.  

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo levantamento de informações desenvolvidos até o 
momento, é possível observar que a introdução de medidas 
sócio educativas ás comunidades carentes faz parte de um 
seguimento inovador.  

Ademais, esta pratica, evidencia a importância do 
desenvolvimento de assuntos ligados a técnicas e materiais 
sustentáveis, visto que estes critérios contribuem para a 
qualificação profissional e pessoal do público alvo.  

Concomitantemente, os acadêmicos passaram a 
desenvolver uma consciência critica a respeito da necessidade 
de implementação de medidas sustentáveis, bem como a 
aplicação do conceito de conforto ambiental em construções de 
baixo custo de modo a tornar o ambiente agradável.  
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Fig. 1. Grupo de extensao junto aos professores das comunidades do bairro 
Campo Grande (Campinas, SP).  
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