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Resumo — Em 2017, a continuidade do projeto de Extensão 
Universitária "Educação Permanente na Sustentabilidade 
Ambiental de Projetos e/ou Construções facilitando o processo da 
qualificação profissional de trabalhadores da Construção Civil" 
atuou no bairro Campo Grande, Campinas - SP, e teve como 
objetivo (i) a educação permanente dos trabalhadores da 
construção civil e orientação dos moradores do bairro relativo ao 
conforto térmico de residências de baixo orçamento e (ii) o 
contato dos discentes com a esfera técnico-científico da 
engenharia civil. Os métodos utilizados contemplam 
procedimentos socioeducativos de simples assimilação elaborados 
pelo professor e alunos bolsistas das faculdades de Engenharia 
Civil e Ambiental da PUC-Campinas. O conteúdo programático 
foi debatido com os moradores do bairro, sendo adequado às 
necessidades proeminentes dos participantes. Constatou-se que o 
projeto motivou e contribuiu na atividade profissional dos 
trabalhadores frente às questões relativas ao conforto térmico, 
além de gerar um impacto positivo na educação dos alunos 
bolsistas. A construção dialógica do conhecimento estimulou a 
confiança entre público alvo, alunos bolsistas e professor 
orientador, aprimorando o conhecimento de todos.  

Palavras-chave — construção sustentável; educação 
permanente; residências populares; extensão universitária 

I. INTRODUÇÃO 
A construção civil, enquanto atividade humana, influencia 

a abrangência dos impactos ambientais, uma vez que a maior 
parte da população habita regiões alteradas por meio de 
construções e edificações, vivendo em casas, trabalhando em 
edifícios, transitando por vias [1]. 

A desigualdade social precisa ser superada para a 
implementação do desenvolvimento sustentável. Devido às 
necessidades urgentes da população em situação de maior 
vulnerabilidade social, a preocupação com o ambiente 
constitui uma preocupação secundária. Além dos trabalhos de 

conscientização individual nessas localidades, também são 
necessárias políticas públicas orientadas para a 
sustentabilidade da cidade para que uma mudança 
representativa chegue nessa esfera social [2]. 

Algumas soluções estruturais nas residências podem 
auxiliar na racionalização e redução do consumo de energia, 
aumento, portanto, seu nível de eficiência energética e 
gerando economia desde sua construção [3]. Essa economia é 
de grande valia para as comunidades. 

Portanto, este trabalho apresenta os métodos e resultados 
obtidos em pesquisa na comunidade do bairro Campo Grande, 
Campinas – SP, em parceria com a paróquia Jesus Cristo 
Libertador e a ONG Casa Santana, apresentando a abordagem 
do conforto térmico segundo às necessidades do público alvo. 
A estrutura da pesquisa foi moldada a partir do entendimento 
sobre as consequências das soluções propostas em relação à 
comunidade de estudo. Os moradores e trabalhadores locais 
constituíram agentes ativos e avaliadores, não apenas 
indivíduos externos à pesquisa [4]. 

II. OBJETIVO 

A. Objetivo Geral 
Desenvolvimento de atividades sócio educativas, com 

ênfase em conforto térmico e construção sustentável de 
residências de baixa renda destinado à população da 
comunidade Dom Oscar, da paróquia Jesus Cristo Libertador, 
em Campinas - SP. 

B. Objetivos Específicos 
• Orientar o público alvo na construção de residências de 

baixo custo, capacitação profissional em relação ao 
conforto. 
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• Desenvolver metodologia de orientação em construção 
sustentável a partir de parâmetros de segurança e 
conforto; 

• Participação na troca de conhecimento entre 
trabalhadores, bolsistas, alunos e orientador; 

III. METODOLOGIA 
Esta seção pretende justificar os métodos e materiais 

utilizados para o desenvolvimento do projeto de Extensão 
Universitária “Educação Permanente na Sustentabilidade 
Ambiental de Projetos e/ou Construções facilitando o processo 
da qualificação profissional de trabalhadores da Construção 
Civil”, no bairro Campo Grande, Campinas – SP, durante o 
biênio de 2016/2017. 

A. Caracterização do público alvo 
O público alvo é constituído pela população atendida pela 

entidade parceira ONG Casa Santana e pela comunidade da 
Paróquia Jesus Cristo Libertador. O público contempla homens 
e mulheres de idades variadas, entre 16 e 70 anos, escolaridade 
média é de ensino médio completo. 

B. Espaço e materiais utilizados 
Utilizou-se os espaços físicos da ONG Casa Santana e da 

Paróquia Jesus Cristo Libertador (salas para reuniões e 
palestras). Nas palestras, foi feito o uso de recursos de 
equipamentos de multimídia e computadores para apresentação 
dos conteúdos propostos do plano de extensão.  

No que diz respeito às atividades dos Laboratórios da PUC-
Campinas, as orientações dos encontros foram realizadas nos 
laboratórios de Materiais/Estrutura, Mecânica de Solos e 
Conforto Ambiental. 

Para confecção da maquete protótipo da Casa Popular, a 
maquetaria foi autorizada pelo CEATEC e Faculdade de 
Engenharia Civil da PUC-Campinas. 

Foram utilizados equipamentos do Laboratório de Física 
para os temas de blindagem térmica. 

Para acompanhamento nos encontros, foram 
confeccionadas cartilhas educativas com resumos do conteúdo 
abordado nas atividades dos encontros de extensão. 

C. Atividades propostas 
O conteúdo programático foi apresentado através de: 

• palestras, debates e entrevistas com profissionais da 
construção civil; 

• experimentos e testes laboratoriais realizados nas 
comunidades e laboratórios da PUC-Campinas; 

• visitas técnicas a canteiros de obras da região com 
acompanhamento de profissionais da construção civil. 

Para evitar repetições, o desenvolvimento das atividades 
elencadas será adequadamente detalhado nesta metodologia 
conforme sua relação com a abordagem temática. 

D. Abordagem temática e desenvolvimento das atividades 
Todos os temas relacionados ao conforto térmico foram 

colocados em pauta durante os Encontros de Extensão entre a 
equipe de Extensão Universitária, trabalhadores e moradores 
do bairro Campo Grande. Portanto, o debate prévio foi a base 
das atividades propostas, com abordagem centrada nas 
pessoas, buscando construir o conhecimento de modo 
dialógico. 

A maquete da Casa Popular (Fig. 1) foi confeccionada de 
acordo com projeto desenvolvido pelos alunos bolsistas. A 
maquete contém 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha e 1 banheiro, com 
aberturas de portas e janelas. A maquete foi utilizada para 
visualização do conceito de ventilação cruzada. Com auxílio 
de bolinhas de isopor espalhadas pelos “cômodos” da maquete 
e de um secador de cabelos, foi possível demonstrar o fluxo do 
vento através das aberturas conforme o movimento das 
bolinhas causado pelo secador. 

O estudo da eclíptica solar também foi um conceito 
demonstrado com ajuda da maquete. Com auxílio de uma 
lanterna, foi possível observar a maior incidência de luz nos 
cômodos segundo o posicionamento da lanterna em relação à 
maquete. 

Para comparar o efeito da absorção térmica entre tintas 
escuras e claras nos revestimentos de paredes externas, foi 
realizado um experimento com materiais do Laboratório de 
Física da PUC-Campinas com orientação e supervisão dos 
alunos bolsistas.   

O experimento consiste na determinação da variação de 
temperatura de duas latas de alumínio vazias de 600ml, uma 
pintada com tinta branca e a outra com tinta preta, estando 
ambas a mesma distância de uma fonte de calor. A fonte de 
calor utilizada foi uma lâmpada incandescente devido sua alta 
dissipação de calor. O posicionamento das latas em relação à 
lâmpada é mantido com suportes segundo a figura. 

A partir do acionamento da lâmpada, registrou-se a 
temperatura no interior das latas a cada 30 segundos durante 
um período de 5 minutos. A lâmpada foi desligada após o 
período, sendo registrados os valores de temperatura a cada 30 
segundos durante um período de 5 minutos novamente. Os 
valores obtidos foram anotados pelos próprios participantes 
em uma tabela e originaram um gráfico da temperatura em 
função do tempo. 

Ainda sobre o tema de conforto térmico, a maquete da 
residência de baixo custo também foi utilizada para 
exemplificar a influência das cores das tintas na inércia 
térmica de uma residência real. A maquete foi dividida em 
duas seções pintadas com cores claras de um lado e cores 
escuras do outro lado, tanto as paredes quanto a cobertura. 

IV. RESULTADOS 
Pela experiência da maquete associada ao fluxo de vento do 

secador de cabelos, os moradores puderam entender como a 
posição das janelas de uma casa associada com a direção usual 
dos ventos da região pode beneficiar o conforto térmico e 
arejamento da residência. Com esse recurso de baixo custo 
aplicado na obra em construção, é possível economizar energia 
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elétrica e higienizar ambientes, renovando o ar e trazendo 
saúde aos usuários.  

Pela experiência da maquete associada à lanterna, os 
participantes puderam entender que, durante o dia, alguns 
cômodos da casa recebem maior incidência de radiação solar e, 
por isso, é importante pensar quais serão esses cômodos no 
projeto arquitetônico. 

O experimento das latas de alumínio pintadas com tinta 
clara e escura foi realizado com autonomia pelos próprios 
participantes. Sob orientação dos alunos bolsistas, os 
participantes fizeram a medição dos valores de temperatura ao 
longo do tempo, registro desses valores em tabela e construção 
de gráfico da temperatura em função do tempo.  

O gráfico apresenta uma distribuição normal dos valores de 
temperatura, com valores absolutos maiores para a lata preta 
em comparação com a lata branca. O desvio da distribuição 
normal apresentado também foi previsto devido às condições 
do local onde o experimento foi realizado (proximidade das 
latas com o vento exterior). 

O gráfico demonstrou o conceito físico de absorção térmica 
e, dessa maneira, foi possível relacionar o conforto térmico 
gerado pelas tintas claras em cômodos de residências como 
uma aplicação prática nas construções. Também se concluiu 
que cômodos mais claros e, portanto, menos quentes 
possibilitam uma economia de energia elétrica através da 
diminuição do uso de lâmpadas para iluminação e 
equipamentos para condicionamento do ar do ambiente. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante das questões provenientes da construção de 

residências de baixo custo que sejam mais sustentáveis e 
contemplem o conforto térmico dos usuários, como o projeto 
arquitetônico inteligente, a gestão de energia, a escolha de 
materiais construtivos com grande inércia térmica e cores de 
baixa absorção energética, observou-se a vasta gama de 
variáveis relacionadas ao aspecto térmico da construção 

sustentável e a importância de promover conscientização sobre 
elas. 

O público alvo desenvolveu as atividades com autonomia e 
a construção do conhecimento ocorreu de forma dialógica, 
numa via de mão dupla entre os envolvidos, estimulando o 
compartilhamento de conhecimento. 

O desenvolvimento sustentável da Construção Civil e a 
ação social das Universidades devem sempre priorizar o acesso 
universal de seus benefícios, o compartilhamento do 
conhecimento e a autonomia da comunidade. 
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Fig. 1. Maquete da casa popular. 
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