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Resumo - A educação tem um papel fundamental para 
conscientizar e facilitar realização da construção sustentável 
estimulando a criatividade e buscando inovar procedimentos 
impeditivos de causa e efeito dos impactos ambientais gerados 
pelas indústrias da construção civil e da própria ação antrópica. 
Este trabalho de extensão é realizado nas comunidades da 
Paróquia Jesus Cristo Libertador, bairro Campo Grande, 
Campinas – SP. Trata-se de um dos trabalhos de extensão da 
PUC-Campinas envolvendo um público alvo oriundo de vários 
estados brasileiros e, em grande parte de Campinas em São 
Paulo, o qual na maioria de nível de escolaridade do Ensino 
Fundamental. O objetivo principal é conscientizar e priorizar a 
preservação e sustentabilidade ambiental bem como lidar com o 
uso, reuso, demolição, descarte de resíduos, a iluminação e 
energia sustentável através de procedimentos socioeducativos 
com os trabalhadores participantes. Como Metodologia são 
realizadas oficinas socioeducativas, com panfletos, cartilhas, 
palestras, visitas técnicas aos canteiros de obras das comunidade 
e empresas locais. Os resultados obtidos demonstram uma 
conscientização da população do público direto e indireto, 
motivando a equipe de extensão a dinamizar continuamente seus 
objetivos e dinamizar sempre a forma da intervenção que pela 
ação, alcance a sua transformação social oportunizando uma 
sociedade democrática, saudável e inserida socialmente. 

Palavras chave: educação permanente; materiais alternativos; 
conforto ambiental lumínico; construção sustentável. 

I. INTRODUÇÃO 
Atualmente, a construção civil continua como um dos 

setores mais problemáticos no que diz respeito aos acidentes 
de trabalho e impactos negativos causados ao meio ambiente. 
O canteiro de obras responde por uma grande parcela no 

número de acidentes de trabalho, bem como as sequelas 
causadas pelo desuso ou uso inadequado dos equipamentos de 
segurança individuais e coletivos. 

Estudos mostram que a segurança pessoal e coletiva 
no trabalho é definida como um conjunto de medidas baseadas 
em normas técnicas, auxiliada por diligências médicas e 
psicológicas através de cursos de capacitação, assim como 
ações como este trabalho de extensão, e outras medidas 
voltadas à Preservação e Sustentabilidade Ambiental, na 
prevenção de acidentes no trabalho na prática de uso, reuso, 
descarte de resíduos na construção civil. Tais ações visam à 
educação dos trabalhadores nos seus locais de trabalho 
mostrando-lhes as técnicas preventivas e acidentes, bem como 
eliminar condições inseguras presentes no meio. (VIEIRA) 
[1]. 

No caso do Projeto de Extensão da PUC-Campinas as 
obras são de pequeno porte nas quais o público alvo são os 
seus protagonistas, onde na prática cotidiana o planejamento 
inicial existe entretanto é conduzido, muitas vezes, de forma 
não condizente aos propósitos estabelecidos. Com a atenção 
focada na segurança, economia e qualidade, este Trabalho de 
Extensão tem orientado os trabalhadores, propondo arranjo 
arquitetônico adequado, forma simples e segura de se 
implantar um canteiro de obras segura e facilitação das leituras 
e entendimento dos projetos construtivos em toda a sua 
dimensão.  

Nos procedimentos socioeducativos da metodologia 
são planejadas medidas que diminuam o desperdício de 
materiais, facilitem o seu uso e reuso, perdas no seu transporte 
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e inexistência de locais armazenamento condizentes e 
adequados com respeito ao excesso de calor, umidade e 
outros. Através dos encontros, são oferecidas orientações de 
leituras de projetos pelo professor orientador e alunos aos 
trabalhadores da obra. 

 Outra atenção preocupante no nível de 
sustentabilidade ambiental é relacionada a ausência da prática 
da utilização consciente de energia e recursos naturais 
amparada pelo método que associa características do ambiente 
com a quantidade de luz proveniente da região situada. 
(ALLUCI) [2]. Isto posto, este Trabalho, através das oficinas 
socioeducativas tem por finalidade orientar os trabalhadores 
das comunidades em relação a segurança no trabalho, uso 
adequado dos recursos naturais e consolidação de uma 
construção sustentável e eficiente.  

Uma vez que um trabalhador instruído ele passa a ter 
mais facilidade de absorver os ensinamentos processados em 
um treinamento baseado na educação. Por conseguinte, saberá 
efetivar a prática das ações preventivas e sustentáveis na 
execução da obra. 

II. OBJETIVOS 

Este Trabalho de Extensão tem como objetivo avaliar 
e conscientizar a necessidade da prática do uso e reuso de 
descartes de resíduos, capacitação profissional, segurança no 
trabalho, economia, aproveitamento dos recursos 
naturais/artificiais e a cultura das práticas sustentáveis, 
percebidas pelos principais intervenientes na sua gestão em 
um canteiro de obras (engenheiro, mestre-de-obras, técnico em 
segurança e operários). 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apoio às iniciativas de sustentabilidade ambiental, de 
aplicação de novos materiais e de novas técnicas construtivas; 

2. Estudo da Iluminação natural e artificial nas Construções 
Sustentáveis. Aberturas iluminantes e uso de recursos 
luminosos artificiais;  

3. Análise de economia de energia elétrica e adequação de uso 
das lâmpadas elétricas; 

4. Utilização da fonte solar como energia alternativa de 
aquecimento hídrico; 

5. Apoiar às iniciativas, através da construção sustentável, 
para edificação popular, aplicação de materiais construtivos 
em seu uso e reuso; 
 
6. A conscientização sobre a importância do uso de 
Equipamentos de Segurança no Trabalho; 

7. Disseminação de novos conhecimentos desenvolvidos na 
Universidade e amplamente aplicados no mercado de trabalho; 

8. Conscientização dos trabalhadores quanto ao seu papel 
como agentes transmissores nas trocas conhecimentos com a 
população dos seus círculos de convivência; 

9. Contribuir com a qualificação profissional do público-alvo e 
dos bolsistas de Extensão, por meio de oficinas, palestras e 
visitas técnicas, na prestação de serviços à sociedade e quanto 
ao compromisso atuante na preservação do meio ambiente; 

10. Fortalecimento e crescimento dos alunos bolsistas na sua 
futura vida profissional no mercado de trabalho com 
compromisso e responsabilidade conjunta com visão holística 
contextualizado numa engenharia mais humanizada. 

IV. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os procedimentos socioeducativos utilizados 
compõem-se basicamente de oficinas educativas, confecção de 
cartilhas, uso de folders, quizzes, vídeos, promoção de 
palestras, buscas de inovação e criatividade nas visitas 
técnicas às obras das comunidades e empresas parceiras. Nos 
canteiros de obras são destacadas a importância do 
planejamento na pré obra, distribuição de materiais, formas 
alternativas e eficientes de aplicação dos materiais, descarte, 
resíduo de construção e demolição, proposição do uso de 
novos materiais e equipamentos disponíveis no mercado. 
Sugestões de layout dinâmicos e cuidados na transposição e 
movimentação de materiais em canteiro, seu armazenamento 
adequado. Pelo Projeto, oferece-se aos participantes a 
aprendizagem e a utilização dos recursos computacionais, nos 
laboratórios de informática da Universidade e busca contínua 
de novidades disponíveis no mercado da construção. 

Nos canteiros de obras, procura-se destacar os 
benefícios de se evitar o desperdício de materiais na 
transposição dos mesmos, bem como perda de material por 
falta de armazenamento adequado, como é o caso dos 
aglomerantes em geral (cal e cimento), principalmente em 
obras de pequeno porte. As mesmas recomendações se 
aplicam no armazenamento adequado e limpeza das 
ferramentas de trabalho.  

E, uma das prerrogativas essenciais do Projeto é a 
conscientização dos trabalhadores através das interações 
dialógicas e exemplos decorrentes da boa condução dos 
trabalhos constatado em outras comunidades e nas visitas de 
empresas e apresentação de equipamentos fisicamente, 
apontando que o ato de utilizar os equipamentos precisa vir do 
próprio trabalhador, por meio de apresentação física dos 
equipamentos. 

Na discussão e verificação da energia da luz solar, 
através de um método que relaciona o ambiente com a região 
de estudo, fazendo com que os participantes repensem sobre 
os materiais de revestimento do ambiente interno de suas 
residências.  A apresentação de comparações de alguns 
sistemas artificiais de iluminação, compreende a 
conscientização à comunidade sobre qual lâmpada mais 
eficiente e barata, gerando maior economia nos gastos 
lumínicos. 
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V. RESULTADOS E CONCLUSOES 

Nas visitas técnicas aos canteiros de obras, 
referencia-se os conteúdos expostos em orientações teóricas, 
possibilitando a melhor aprendizagem por parte dos 
trabalhadores. A equipe formada por alunos comprometidos à 
extensão, por transmissores de conhecimento (que são pessoas 
que contribuem para disseminar os assuntos e informações 
para o público alvo indireto) e o professor orientador que se 
reúnem de três a cinco vezes por mês para efetuar e dinamizar 
os encontros com o público alvo.  

Ademais, em conformidade com a vivência deste 
Projeto, tem-se a certeza de que o canteiro de obra em 
condição adequada de organização, mitigação do desperdício 
de materiais, uso, reuso, descarte adequado, utilização de 
recursos energéticos e a conscientização do comprometimento 
socioambiental repercutir-se-á em benefícios financeiro e, 
essencialmente, ambiental na sociedade, produzindo menos 
resíduos e menor consumo dos recursos naturais. Segundo 
Karpinsk [3], a partir de dados obtidos, a indústria de 
construção civil possui grande atuação na degradação 
ambiental, necessitando de ações que minimizem os impactos 
negativos. 

Em muitos dos encontros contendo palestras 
ministradas pela equipe, como apresenta a figura 1, foi 
discutido em grande intensidade o assunto de placas 
fotovoltaicas, sendo que muitos integrantes do público alvo, 
solicitaram um orçamento geral e básico dos materiais e 
serviços de instalação dessa inovação tecnológica. Portanto foi 
feito um estudo para orçamentar o recurso suplicado pelos 
moradores interessados. Depois de salientar a tarefa, foi 
realizado o orçamento, prevendo que o custo da inovação 
ainda estaria acima das condições financeiras dos 
participantes, foi realizado exibição de coletores de energia 
solar abertos e fechados, que também absorve a luz zenital e 
promove a economia de energia, porém transfere a energia 
adquirida apenas para a água. Logo a economia de energia 
será apenas relacionada para o consumo de água quente, mais 
precisamente nos chuveiros e torneiras elétricas. 

Nos últimos encontros das visitas técnicas, constatou-
se trabalhadores utilizando equipamentos de proteção 
individual e o hábito da preocupação com o coletivo. Há ainda 
os resistentes ao uso dos equipamentos de proteção 
individuais, em função da exigência normativa satisfazem os 
propósitos do Projeto de Extensão. 

Na palestra à Organização Não Governamental -
ONG Casa Santana, na Paróquia Jesus Cristo Libertador, 
realizada no mês de outubro de 2017, foi apresentado aos 
participantes (mulheres e crianças), por meio de slides, a 
forma com que o ser humano tem a capacidade de ver, 
exibindo-se a anatomia do globo ocular, apenas o espectro das 
cores o suficiente para entenderem o significado das cores no 
seu uso em transito urbano, na área da saúde, na construção 
civil e outros. Isto facilitou a entrada do assunto de 
iluminação. Depois disso foi mostrado os componentes 
relevantes que afetam na luminosidade interna do ambiente 

alvo, como revestimentos de paredes e de teto, compondo a 
componente de reflexão interna. Em seguida foi apresentado 
como se quantifica a componente celeste, por meio do 
transferidor de “Pleijel”, para que fosse exposto a quantidade 
de tempo da intensidade de iluminação solicitada no ponto de 
trabalho previsto, de acordo com a abertura de janela do 
ambiente e da região verificada, não esquecendo de mencionar 
os coeficientes que reduzem esse fluxo luminoso como sujeira 
do local e refração do vidro da janela. Combinada as 
explicações teóricas, foi exibido o equipamento Luxímetro aos 
integrantes e participantes da palestra, onde os mesmos 
perceberam como o aparelho é capaz de quantificar o 
iluminamento em determinados pontos de trabalho, na total e 
parcial ausência de luz. 

Fez-se análise quantitativa e qualitativa de três tipos 
de lâmpadas: lâmpadas incandescentes, fluorescentes 
(lâmpadas mais usuais) e de diodo emissor de luz (menos 
usuais). Por meio de slides e simples cálculos foi possível 
demonstrar que a luz de diodo emissor de luz apesar do seu 
momentâneo alto custo, pode proporcionar uma economia 
maior, em relação com as lâmpadas mais usuais, pois 
apresenta maior vida útil e menos consumo energético, 
entregando o mesmo fluxo luminoso. Houve também a 
apresentação de um exemplo físico de norma da associação 
brasileira de normas técnicas sobre quantidade de 
iluminamento de interiores, que aborda a quantidade de 
iluminamento solicitado para cada ambiente característico. 

Mesmo com recursos lúdicos, o Projeto de Extensão 
busca facilitar a capacitação profissional em razão dos 
inúmeros benefícios gerados, principalmente através das 
crianças, como é o caso da ONG, da mídia eletrônica e os 
recursos socioeducativos propostos. "É muito importante a 
capacitação de mão-de-obra porque o trabalhador torna-se 
consciente e responsável na atividade que desenvolve, 
contribuindo para obtenção do controle de qualidade total 
minimizando perda de tempo e material, satisfazendo a 
empresa, a sociedade e, sobretudo a si própria." (FORTES) 
[4].  

        

Fig. 1. Equipe de extensionistas junto aos participantes da palestra 
desenvolvida na comunidades do bairro Campo Grande (Campinas, SP).  
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos construtivos envolvem uma grande 
quantidade de profissionais de diversas áreas e diferentes 
níveis de instrução, com diferentes pensamentos. Muitos deles 
não tiveram a oportunidade de estudos, muito menos a 
educação permanente voltado à segurança, aspectos de 
sustentabilidade ou a utilização dos recursos naturais de forma 
consciente.  

Em todo o contexto discutido, este Trabalho de 
Extensão tem tido resultados satisfatórios e gratificantes por 
facilitar e propor, nesta intervenção educativa, ações de 
transformação que promova caminho rumo à conscientização, 
capacitação destes trabalhadores, fortalecimento dos 
propósitos da extensão, em especial aos alunos, futuros 
profissionais no universo do mercado de trabalho. 
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