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Uma vida melhor:
ConstrUir sem destrUirem:

e a gente 
tem que 

participar?

parece que é uma 
reunião. aliás, acho que 

é uma palestra.

parece que sim. o 
ecogildo disse que 
é pra todo mundo.

palestra preservação do meio

ambiente na construção civil

nossa... o que 
está acontecendo?



boa tarde, pessoal!
meu nome é ecogildo.

além de trabalhar na obra 
com vocÊs, estou aqui para 

eXplicar porque precisamos 
preservar a natureZa.

sala de treinamento

ih! que papo mais chato! 
vou acabar Ficando com 

sono.
vocÊ está 
enganado, 
salsicha.

porquÊ?



saber preservar 
a natureZa é 

importante pra 
todo mundo.

é nisso vocÊ 
está certo.

é, mas tem muita
gente que ainda
não sabe disso.

aFinal, todos 
queremos viver e 

trabalhar num mundo 
melhor.

com certeZa.

verdade.



quando cada um FaZ 
sua parte, é certo que 

o Futuro será bem 
melhor!

e, por outro lado, já 
tem muita gente que 
percebeu que precisa 

preservar o meio 
ambiente, vejam os 

eXemplos...

sala de treinamentoagora chegou 
a nossa veZ!

pel
plástico

metal

vi



então vamos conhecer 
a “preservação do meio 
ambiente na construção 

civil”.

ela depende do uso racional 
da água e da energia elétrica, 

que são nossos recursos 
naturais.

preservação do meio ambiente 

na construção civil

a construção civil é responsável por boa parte do meio 

ambiente, sua Função com o mundo é de responsabilidade 

ainda mais, visto que ela  lida  diretamente com o nosso 

ecosistema por isso cabe a nos, construtores civis, 

FaZer a nossa parte para auXiliar o mundo da melhor 

maneira que pudermos!

e também da utiliZação
correta dos materiais
e da gestão de resíduos.

ecogildo, 
como é que é. 
não entendi?

gestão de 
resíduos é 

simples. nós 
temos que 

saber evitar o 
desperdício, em 
primeiro lugar.



e depois 
armaZenar os 
resíduos no 
lugar certo.

por eXemplo: os 
resíduos de alvenaria 
numa caçamba própria 

para isso...

alvenaria

Ferro em outra caiXa...

saco vaZio também numa 
caiXa separada...

Ferro

sacos

e com a madeira a mesma coisa.

puXa! e o que 
mais?



o que mais? nossos viZinhos, por eXemplo! 
precisamos pensar neles também.

evitando que os caminhões saiam por aí 
derramando resíduos e com os pneus sujos.

e claro, não FaZer barulho em eXcesso.









realiZação:


