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EDITORIAL

A edição da revista científica britânica “Nature” destacou na edição de 18 de outubro de 2012 as 
mudanças que estão afetando a geografia da ciência. Para a conceituada publicação científica se 
nada for feito por EUA e Europa que dominam a pesquisa desde 1945, países como China, Índia e 
Brasil estarão entre os que terão maior impacto na ciência em 2020.

Citado na edição da Nature, Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP (Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) apresenta números ins gantes da produção científica 
no Brasil: 35 mil artigos científicos publicados em 2011, que coloca o país na 13ª posição mundial. 
No entanto, ainda temos um longo caminho de desenvolvimento para que o país avance da sua 35ª 
posição no ranking de impacto da pesquisa.

Maior fator de impacto de uma publicação científica é alcançado quando a revista/periódico está 
indexada a bases de dados importantes, com produção de artigos em inglês e critérios rigorosos de 
indexação. São inúmeros os desafi os que os periódicos brasileiros enfrentam para aperfeiçoar as 
políticas e procedimentos editoriais para fortalecer e ampliar a visibilidade e o impacto nacional e 
internacional da sua produção científica.

No entanto, sabemos que parte desses desafios é advinda da falta da cultura da pesquisa científica 
em cursos de graduação no ensino superior. Quando se restringe às instituições de ensino superior 
privadas, tal desafio torna-se quase intransponível diante das diretrizes curriculares que privilegiam 
o ensino em detrimento da pesquisa e da extensão universitária.

A Revista Paramétrica é uma iniciativa embrionária. Representa um grande esforço de docentes e 
discentes para que suas pesquisas não fiquem restritas aos muros da faculdade. Mesmo em nível inicial 
as pesquisas são produzidas, publicadas e discutidas com pares em eventos científicos Brasil afora. 

Uma das novidades deste volume é que a Revista ganha seu código ISSN. A Rede ISSN (ISSN Network) 
é uma organização intergovernamental apoiada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) e foi criada em 1971 para apoiar o controle bibliográfico mundial de 
publicações seriadas, por meio de um código único, o ISSN (International Standard Serial Number).

Logo, a cada volume busca-se aprimorar a qualidade desta publicação anual que reúne os 
esforços da comunidade acadêmica da FEAMIG, sempre com o intuito de estar contribuindo no 
compartilhamento de estudos iniciais de excelentes pesquisadores no futuro. Boa leitura a todos!

Prof. Fabiano José dos Santos                                                         Prof. Wilson José Vieira da Costa 
Diretor Acadêmico - FEAMIG                     Coordenador do Programa de Iniciação Científica e TCC
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I- APLICAÇÃO DO MÉTODO DMAIC NA ANÁLISE DA QUALIDADE NO SERVIÇO PRESTADO 
EM UMA UNIDADE DA REDE DE ACADEMIAS ALTA ENERGIA 

Anderson Alves Rincon; Patrícia de Britto; Ana Caroline Marques de Oliveira; Warley Ribeiro Roza1;        
Flávia Komatsuzaki2 

IX SAEPRO  SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, UFV, 2014)

RESUMO

Com a globalização e uma concorrência cada vez mais acirrada em todos os setores econômicos, tornou-se necessário para toda 
e qualquer empresa o pleno entendimento sobre o que seus clientes pensam e desejam. A presente pesquisa busca melhorar a 
qualidade do serviço da Academia Alta Energia, unidade Mangabeiras, em Belo Horizonte (MG), utilizando a aplicação de pesquisa 
de satisfação quantitativa que orienta os pesquisadores a traçarem caminhos, até mesmo soluções, no que diz respeito à qualidade 
do atendimento a clientes e consequente faturamento desta empresa no horário de maior incidência de clientes. Para tal, utiliza-
se o método DMAIC, com auxílio das ferramentas da qualidade. Este trabalho é um estudo de campo, de caráter exploratório, 
classificado como pesquisa aplicada e quantitativa, uma vez que foi possível quantificar e analisar as causas dos problemas 
encontrados. Os resultados obtidos apontam como insatisfação do cliente, a infraestrutura, o quadro de horário e os serviços 
prestados. A proposição de melhorias visa aumentar o nível de satisfação, a qualidade e o faturamento da empresa. Conclui-se 
que a aplicação do método DMAIC serve como base para identificação, análise e proposições de melhorias do setor de prestação 
de serviço. 

Palavras-chave: Qualidade. Método DMAIC. Prestação de Serviço. Satisfação. Academia. 

1. Introdução 

Em meados do século XX, surgiu uma preocupação paralela com o bem-estar e com a prática de exercícios 
físicos, em decorrência do aumento da expectativa de vida, para que a longevidade também pudesse ser 
traduzida em saúde, através das academias de ginástica, buscando restabelecer a qualidade de vida orientada 
por profissionais qualificados. 

Las Casas (1997) diz que a satisfação do cliente deve ser vista pela qualidade em fazer bem feito aquilo que 
é proposto pela empresa como cerne de sua comercialização. Fazer melhor significa que o esforço principal 
deve ser dado neste serviço essencial da empresa. 
A tarefa em manter o crescimento do negócio pode ser difícil, caso a empresa não esteja empenhada em 
suprir tais precedentes e ainda mais, por questões cruciais em que a queda de faturamento decorre da 
evasão de clientes, que pode ocorrer por diversos motivos, dentre os quais: insatisfação, lotação nos horários 
de pico, disponibilidade de equipamentos, adequação do espaço físico, gestão das modalidades, falta de 
gerenciamento, outros que, em muitos casos, não são de conhecimento dos proprietários ou investidores.

1  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
2  Docente dos cursos de Engenharia de Agrimensura, Civil e Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.

ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS E/OU PREMIADOS EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS DE ENGENHARIA NO ANO DE 2014
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Na academia Alta Energia Mangabeiras, empresa objeto de estudo, destaca-se o gargalo na dificuldade de 
execução prática de atividade física pelos clientes, devido à alta incidência dos horários de pico, pós horário 
comercial, das 18h às 21h. Nestes horários, especula-se a má distribuição do atendimento, higienização 
dos equipamentos, vestiários, demais questões do serviço e infraestrutura, que são os pontos de análise 
para encorpar a pesquisa de satisfação, a fim de se obter dados mais consistentes para melhor utilização do 
método DMAIC e, consequentemente, alcançar a melhoria sistêmica da qualidade na empresa. 

Para explicitar e melhor definir as dimensões da qualidade do serviço prestado, na busca de proposições, 
melhores práticas, resultados e satisfação percebida pelos clientes na academia Alta Energia Mangabeiras, 
será utilizado, entre outros métodos, a aplicação do método de Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar 
(do inglês Define, Measure, Analyze, Improve e Control) – DMAIC. 

1.1 Objetivo geral 

Analisar, através do método DMAIC, a qualidade do serviço prestado no horário de maior incidência de 
clientes de uma academia. 

1.2 Objetivos específicos 

a) Mapear o processo de atendimento na empresa; 
b) Inspecionar, durante um mês, a frequência de clientes no horário de maior ocorrência de atividade 
física; 
c) Aplicar e analisar a pesquisa de satisfação com clientes; 
d) Identificar as falhas operacionais que implicam perda na qualidade; 
e) Elaborar proposições para elevar a capacidade de atendimento no período de gargalo, levando 
em consideração a qualidade do serviço prestado e o faturamento. 

1.3 Justificativa 

O trabalho contribui, de maneira significativa, tanto para os pesquisadores e empresa estudada, como para a 
Engenharia de Produção, utilizando ferramentas da qualidade, através do método DMAIC, na compreensão do 
processo de construção de uma relação satisfatória entre o conhecimento adquirido e a prática no mercado 
de trabalho, nos setores de estatística e gestão da qualidade. 

Para a empresa, contribui diretamente na construção de um ambiente melhor, satisfação de seu associado e, 
consequentemente, ganhos financeiros. 

2. Referencial Teórico 

2.1 Academias de Ginástica 

As academias de ginástica no início do século XXI compõem parte significativa da movimentação financeira 
da indústria do bem-estar. Conforme o The IHRSA Global Report (2014), a estimativa mundial para mais de 
138 milhões de usuários desses espaços representa um faturamento superior a US$ 78 bilhões pela ação de 
um total estimado de 165 mil academias legalizadas. Destas, mais de 53 mil estão na América e representam 
32% do total, ao passo que o Brasil ocupa cerca de 30 mil academias, posicionando-se como o segundo 
no ranking global em número de academias; a décima posição em faturamento total na ordem de US$ 2.5 
bilhões e quarto colocado em número de usuários com estimativa de 7,6 milhões. 
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O crescimento do número de clientes e de academias de ginástica demanda maior número de profissionais 
da educação física, bem como melhor capacitação, para priorizar ações de relacionamento e fidelização 
com clientes pela atividade física. Este fato também foi relacionado pela revista Fitness Business (2014), 
que expôs o resultado da pesquisa realizada pela Deloitte, empresa especializada em consultoria e auditoria 
de negócios, constatando que 67% dentre os 509 líderes empresariais entrevistados apontam que o maior 
aporte de investimento, já em 2014, deverá ser no treinamento do capital humano, minimizando assim a 
rotatividade e a falta de fidelização dos funcionários nas academias. 

Segundo Verry (1997), os serviços não são palpáveis e o que induz os clientes a se matricularem nas academias 
é a promessa de resultados, mas ressalta que isto não basta, pois a reputação do estabelecimento é avaliada 
pelos diversos meios de comunicação e testemunho de clientes frequentadores. Além da busca por resultados, 
a oferta de modalidades diversificadas, com especializações e dinamismo, bem como trabalho conjunto de 
força, equilíbrio e flexibilidade atraem o cliente, pois melhoram a saúde e o bem-estar dos praticantes. 

2.2 A Qualidade e método DMAIC 

A palavra “qualidade” derivada do latim qualitate significa atributo, condição natural ou propriedade na qual 
algo ou alguém se diferencia dos demais ou ainda, o parâmetro de precisão, perfeição ou atendimento a um 
padrão estabelecido. 

Notadamente, a maturidade dos processos produtivos e a relação das necessidades e requisitos de quem 
utiliza produtos ou serviços são percebidas através da história da qualidade, através da evolução e marcos, 
a citar pela melhoria nas transições do homem como artesão, a necessidade da figura do supervisor de 
trabalho, o inspetor com métodos estatísticos e o avanço para a sistemática da qualidade como uma atividade 
de gestão. 

Assunto amplo e complexo, para melhor entendimento sobre Gestão da Qualidade se faz necessário recorrer 
à literatura especializada, a fim de entender com propriedade os conceitos, história, marcos, evolução, bem 
como ferramentas, aplicações, de acordo com necessidades diferentes das aqui tratadas, com enfoque no 
método DMAIC, parte integrante da metodologia Seis Sigma. 

Seis Sigma é uma filosofia de serviço, com o propósito de conseguir sustentar o êxito e maximizar os processos 
da empresa, atingindo as necessidades dos clientes externos e internos. Para obter o objetivo esperado, 
toda a empresa deve abraçar a metodologia Seis Sigma. Para tanto, sua execução requer a contribuição de 
diversos setores. Realizar treinamentos com os membros da organização se faz necessário para alcançar a 
melhoria de seus processos. (ROTONDARO et al, 2008). 

Dentro da estratégia Seis Sigma, existem dois métodos distintos: 

•	o DMADV, que é utilizado para o desenvolvimento de um processo, serviço ou produto inovador 
e é constituído por cinco fases: Definir (D), Medir (M), Analisar (A), Projetar (D) e Verificar (V); 
•	o DMAIC, que é aplicado para melhorias de um processo ou produto já efetivado. É seguido por 
cinco fases: Definir (D), Medir (M), Analisar (A), Melhorar (I) e Controlar (C). 

O método DMAIC é empregado para benfeitoria de produtos e processos, solucionando inconvenientes e garantindo 
uma continuidade lógica, ordenada e eficaz na administração de um projeto. Tem como objetivo a definição dos 
problemas e condições de melhoria, medição dos dados já disponibilizados pela organização ou que ainda serão 
coletados; a análise e melhoria tanto do controle quanto processos em si, tendo por base as etapas bem definidas, 
em ações cronológicas e avaliadas pela corporação. Seguem abaixo as etapas e principais características: 
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a) Definir é a primeira etapa do DMAIC, que consiste em determinar com precisão o propósito e o esqueleto 
do projeto. Utiliza-se, entre outras, a ferramenta Project Charter, que se refere ao documento equivalente a 
um contrato estabelecido entre os gestores da organização e a equipe responsável pela condução do projeto; 

b) Medir, segunda etapa do método - trata das exigências dos consumidores que devem ser mensuradas, 
entendidas e estratificadas em características críticas para qualidade. As ferramentas mais utilizadas são: 
histograma, estratificação e diagrama de Pareto; 

c) Analisar é a terceira etapa e, segundo Rotondaro et al (2008), aplica-se as ferramentas estatísticas, de 
modo a apontar as causas evidenciadas e não evidenciadas, sendo uma das forças do DMAIC. Aplica-se 
ferramentas como fluxograma e mapa de processo; 

d) Melhorar é a quarta etapa do DMAIC, em que, a princípio, são criadas propostas claras e objetivas para 
solução e eliminação das causas encontradas na etapa Analisar. Aplicam-se várias ferramentas da qualidade, 
como: brainstorming, diagrama de causa e efeito, diagrama de afinidades, FMEA, 5W1H e teste de hipótese; 

e) Na etapa de Controle, a equipe Seis Sigma define como será feito o controle, passando para a organização 
os ensinamentos que garantem a manutenção das melhorias já feitas e implantadas. Manter o processo 
aprimorado é o principal objetivo desta etapa. 

3. Metodologia 

O presente trabalho possui formato exploratório, realizado em pesquisa de campo. A coleta de dados baseou-
se no registro da frequência de usuários no horário de pico, compreendido das 18h às 21h, durante um mês, 
juntamente com um estudo-piloto, através de uma pesquisa qualitativa de amostragem não probabilística 
por conveniência. 

Esta direcionou a criação e aplicação da pesquisa quantitativa, que teve dimensionamento pelo cálculo 
amostral probabilístico aleatório simples de população finita. 

Além disso, fora utilizado registro documental fornecido pela própria empresa, enriquecendo dados para 
análise e avanço das etapas do método DMAIC, pelas ferramentas de Estratificação, Gráficos de Barras, 
diagrama de Pareto e 5W1H, revelando os resultados da pesquisa de satisfação quantitativa, que serviram de 
base para as proposições de melhorias à empresa. 

A Academia Alta Energia Mangabeiras, objeto de estudo, localizada no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, 
iniciou sua operação no ano de 2009. Possui atualmente 1202 clientes ativos. Quanto à sua estrutura física, é 
constituída dos seguintes ambientes: uma recepção; um restaurante; uma boutique (acessórios fitness); uma 
área cardiovascular; duas salas de ginástica coletivas; três vestiários feminino \ masculino \ infantil; uma sala 
Extreme Fit; um salão de musculação; uma sala de Pilates; uma sala spinning; duas salas de lutas. Quanto à 
sua estrutura funcional, é composta por 25 colaboradores, alocados em setores diversos, sendo: 1 gerente 
operacional, 1 vendedor corporativo, 1 assistente administrativo, 6 consultores de vendas, 9 instrutores, 4 
auxiliares de serviços gerais, 3 estagiários e treinos acompanhados com Personal Trainers contratados por 
hora técnica. 
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4. Análise e discussão dos resultados 

A apresentação das informações sobre análise e discussão dos resultados será evidenciada, no sequenciamento 
das etapas do método DMAIC, conforme embasamento teórico e dados coletados. É ressaltado, que por 
limitação de tempo à apresentação deste, decorrerão as etapas DMAI. 

4.1 Etapa D – definir 

Como abertura desta etapa e seguindo referencial teórico, aplicou-se a construção do Project Charter e de 
seus pontos principais, mantendo objetividade e clareza: 

a) Descrição do problema – melhorar a qualidade do atendimento e aumentar o faturamento da empresa, no 
horário de gargalo, inserindo novos alunos; 

b) Definição de meta – melhorar a qualidade dos serviços prestados e aumentar em 8% a quantidade de 
clientes ativos na faixa de horário de gargalo; 

c) Avaliação do histórico do problema – baseou-se na necessidade de melhorias, a partir da detecção de 
insatisfações por parte de clientes que registram reclamações no estabelecimento. Esse fato pode incorrer em 
desligamentos de clientes, abalando a relação da qualidade na oferta de serviço, caso a receita da empresa 
venha a reduzir; 

d) Equipe de trabalho – formada pelos próprios autores, a orientadora em gestão da qualidade e membros da 
direção da empresa, como facilitadores da disponibilização de informações e acesso ao campo para estudos; 

e) Responsabilidade da equipe – oportunidade de promover a melhoria na qualidade do serviço prestado, 
almejando aperfeiçoamento prático dos conhecimentos de um engenheiro de produção, como profissional 
capaz e relevante para entrega de resultados, tendo em vista a ótica empresarial de se manter a satisfação 
de seus clientes e aumento no faturamento; 

f) Cronograma preliminar de trabalho – foi estruturado, com auxílio de software de planejamento de projetos, 
apontando macro fases: pré-pesquisa (para envolvimento das partes e formulação do escopo inicial, com 
engajamento e aceite da empresa), abertura da pesquisa, formatação e coleta de dados, desenvolvimento 
textual e revisão de literatura, pesquisa documental, coleta de dados, aplicação de pesquisa qualitativa e 
quantitativa, estudo direcionado à análise de dados e ferramentas da qualidade na aplicação do método 
DMAIC, construção e apresentação dos resultados e proposições de melhorias. 

4.2 Etapa M – medir 

Segundo Werkema (2005), a etapa Measure afunila o problema em estudo a fim de identificar as características 
mais problemáticas do produto ou serviço, analisando e priorizando as necessidades do cliente.
 
a) Decidir se haverá a coleta de novos dados ou usar se irá dados já existentes – foram coletados, na própria 
empresa, documentos em planilhas referentes ao nível de controle de turmas, distribuição da capacidade 
em cada setor da academia e da prática da educação física além da correlação deste com faturamento e 
atendimento. Para o mapeamento do processo de atendimento e cotidiano do cliente na academia, foram 
realizados estudos de observação juntamente com informações documentais cedidas pela empresa, 
estabelecendo uma sistemática padrão de como o atendimento ocorre na prática. A tabulação dos dados 
de frequência (Tabela 1) foi trabalhada, relacionando os horários de acesso à academia no horário pós-
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comercial. Ressalta-se que a frequência não representa a quantidade de clientes ativos e sim o acesso de 
utilização dos serviços, visto que o cliente pode frequentar a academia em dias e horários alternados, de 
acordo com cada plano de serviço e disponibilidade do mesmo. 

TABELA 1 – Tabulação de horários e frequência de acessos durante mês julho de 2014

Fonte: Os autores (2014)

A tabulação realizada permite a inferência sobre as médias de frequência diária/por dias da semana. Assim, os 
dias mais utilizados pelos clientes para a prática de exercícios físicos, na academia são: segunda-feira, terça-feira 
e sexta-feira. Ainda, foi possível verificar a média de utilização diária por faixa de horário, relacionando com os 
dias da semana, conforme apresentado no gráfico 1, que norteou, com maior segurança, os dias e horários mais 
propícios para a aplicação dos questionários da pesquisa de satisfação.
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FIGURA 1 – Média da frequência diária por faixa de horário na Alta Energia Mangabeiras.

b) Estratificar o problema – Após aplicação da pesquisa quantitativa, os dados foram tratados e analisados, 
obtendo parâmetros que possibilitaram a mensuração de que 29% dos clientes são do sexo feminino e 71% 
são do sexo masculino. Desses, 20% são casados, 67% são solteiros, 9% são divorciados e 4% são viúvos. 
Quanto à faixa etária, 15% dos clientes possuem idade menor que 20 anos, 44% têm idade compreendida 
entre 20 e 30 anos, 20% entre 31 e 40 anos, 18% entre 41 e 50 anos e 4% possuem idade maior que 50 
anos. Dentre os planos oferecidos pela academia, 76% dos entrevistados possuem plano anual, 22% plano 
semestral e 2% o plano mensal. Das modalidades existentes, 66% dos entrevistados praticam somente 
musculação, 2% musculação e Pilates, 11% praticam musculação e ginástica (aulas coletivas), 16% musculação 
e spinning e 4% praticam musculação, spinning e ginástica (aulas coletivas). As demais atividades informadas 
no questionário não foram selecionadas pelos clientes pesquisados. A visão geral dos clientes em relação aos 
serviços prestados, mostrou-se satisfatória, somando um percentual de 82,21% de clientes que avaliaram 
em excelente e bom os itens abordados. Já os clientes insatisfeitos somam um percentual de 17,79% nas 
avaliações, com avaliação regular e ruim prioritariamente relacionada aos itens infraestrutura, quadro de 
horários e serviços prestados. 

c) Analisar o impacto das várias partes do problema – Em relação aos serviços prestados, cerca de 82% 
avaliaram como excelente ou bom e cerca de 18% demonstraram insatisfação, avaliando em regular ou ruim. 
Referente ao quadro de horários, cerca de 80% dos itens foram avaliados como excelente e bom e cerca de 
20% são de insatisfação, como regular e ruim. Já em relação ao item infraestrutura, cerca de 87% avaliaram 
em excelente ou bom e cerca de 13% avaliaram em regular ou ruim. 

d) Identificar os problemas prioritários – Os problemas prioritários foram identificados através da pesquisa 
quantitativa, em que os pontos de maior insatisfação foram referentes à infraestrutura, ao quadro de horário 
e à prestação de serviço. 

e) Estudar os problemas prioritários – Para o estudo dos problemas prioritários, utilizou-se a ferramenta 
DMAIC, cálculos estatísticos para análise do tamanho da amostra, planejamento da coleta de dados, tabulação 
e estratificação dos dados coletados, gráficos de barras, diagrama de Pareto e 5W1H. 
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4.3 Etapa A – analisar 

Na etapa Analisar, conforme Werkema (2012), deve-se definir as causas principais do problema prioritário, 
através de análise do processo e verificação das informações geradas por este processo, permitindo entender 
as indicações sobre as possíveis causas dos problemas prioritários relacionados aos fatores infraestrutura, 
quadro de horários e serviços prestados. A análise das causas de insatisfação na infraestrutura foi realizada 
utilizando gráfico de Pareto (gráfico 2), conforme apresentação a seguir.

FIGURA 2 – Problemas da insatisfação na infraestrutura

Verifica-se que 80% das causas de insatisfação dos clientes, no item infraestrutura, relacionam-se a problemas 
no vestiário, salão de musculação, salão de ginástica coletiva e sala de spinning. 

Em relação à queda da qualidade dos itens avaliados na seção quadro de horários, agrupou-se ocorrências 
entre satisfeitos e insatisfeitos, cujas médias alcançaram 79,40%, indicando que o quadro de horários é 
satisfatório, enquanto 20,59% corresponde ao percentual dos itens avaliados como insatisfeitos. 

Desta forma, conforme o gráfico 3, apresentado a seguir, é possível perceber que a insatisfação de 20,59% 
indica que a disponibilidade de horários para avaliação física; a distribuição do quadro de aulas e o horário 
de funcionamento da academia são os itens que possuem maior insatisfação, requerendo maior atenção e 
proposições para melhorias.
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FIGURA 3 – Problemas da insatisfação nos quadros de horário

Em relação à queda da qualidade dos itens de serviços prestados na academia em estudo, foi utilizado 
um gráfico de Pareto que aponta as dimensões de ocorrências entre satisfeitos e insatisfeitos, bem como 
detalhamento dos pontos causais de insatisfações (gráfico 4). 

FIGURA 4 – Problemas da insatisfação na análise dos serviços prestados

Observa-se que, na avaliação dos serviços prestados, 79,5% das causas de insatisfação dos clientes estão 
ligadas à relação valor dos planos oferecidos, valor pago x serviços oferecidos, quantidade de professores e 
monitores, qualidade geral dos serviços e atendimento técnico do professor de educação física.
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4.4 Etapa I – melhorar 

Em linhas gerais, a etapa melhorar será direcionada para a atuação dos pontos prioritários das insatisfações, 
através dos blocos infraestrutura, quadro de horários e serviços prestados apontados nas análises anteriores. 

Como ferramenta da qualidade de abertura, nesta etapa, é proposto implantar a cultura de melhoria com base 
nos 5 sensos (5S), envolvendo todos colaboradores, para potencializar as entregas referentes aos pontos de 
melhorias que serão expostos. Através desta ferramenta, é indicado, no primeiro momento, focar os sensos 
de limpeza, ordenação e utilização, que vão influenciar positivamente a percepção dos clientes frente aos 
itens apontados como regulares ou ruins, uma vez que se somados, dão a impressão de falta de manutenção 
e conservação do ambiente em geral. Com maior riqueza de detalhes para proposições práticas, a ferramenta 
5W1H plano de ação é utilizada tendo como referência os três blocos da insatisfação.



235

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 7, v.6, n.7, janeiro / dezembro de 2014
ISSN 2238-3220



236

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 7, v.6, n.7, janeiro / dezembro de 2014
ISSN 2238-3220

5. Considerações finais 

O presente trabalho proporcionou aos pesquisadores a oportunidade da aplicação prática do método DMAIC 
no setor de prestação de serviço, assim como possibilitou melhor conhecimento do mercado de trabalho em 
relação à gestão de processos e planejamento estratégico de academias. 

Aponta-se como restrições o prazo curto para implantação das ações propostas na etapa melhorar, o 
fechamento do ciclo completo do trabalho pelo método DMAIC, a limitação do estudo por estar restrito 
a uma academia dentre as 16 unidades que compõem a rede e ainda, a complementação deste trabalho, 
explicitando os resultados a serem analisados na etapa controle. 

Proposta futura é a verificação efetiva do cumprimento da meta em elevar 8% o número de clientes no 
horário de gargalo, sem que exista perda da qualidade perceptível a todos proporcionando alavancagem do 
faturamento da academia e, por consequência, o aumento da competitividade do negócio.
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II- GESTÃO EDUCACIONAL NO ENSINO SUPERIOR DE ENGENHARIAS: PLATAFORMA GOOGLE APPS 
FOR EDUCATION NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Maria de Nazaré A. Ferreira3; Raquel F. de Souza; Alcir G. Reis4

(COBENGE & FORGES, 2014)

RESUMO
 
A plataforma Google Apps for Education é um recurso tecnológico operado em ambiente virtual, computação em nuvem (Cloud 
Computing).  Tecnologia da Empresa Google Inc., a plataforma é composta por uma suíte de aplicativos de produtividade 
colaborativa. É disponibilizada para as instituições de ensino de forma gratuita. O pacote de aplicativos permite a edição colaborativa, 
disponibilização, backup e portabilidade de arquivos. O Google Drive é um local que armazena arquivos acadêmicos e aplicativos, 
inclusive o Google Docs, que é formado por um conjunto de ferramentas como: Google planilha, apresentações, formulário, 
desenho e documento, todos com editores baseados na web. O Google Apps For Education propicia uma gama de recursos e 
ferramentas que, dentre elas, podemos citar o Google agenda, Google sites, Hangouts e Gmail.  Como pode ser observado, os 
recursos disponibilizados pelo Google Apps For Education oferecem diversas possibilidades às instituições de ensino, visando 
contribuir para que elas realizem praticamente todas as atividades de criação, edição, gravação, divulgação e armazenamento de 
arquivos diretamente a partir da Web.O objetivo deste artigo é descrever a prototipação da plataforma Google Apps For Education 
na Faculdade de Engenharia de Minas Gerais FEAMIG, como ferramenta para a gestão educacional nos cursos de engenharias 
na modalidade em EaD, demonstrando a sua eficácia. Esta pesquisa foi estruturada em sete capítulos: introdução, materiais e 
métodos, caracterização da plataforma Google Apps Education, avaliações institucionais, elaboração de vídeo-aulas e resultados 
e considerações finais.

Palavras-chave: EAD. Plataforma Google Apps. Computação em nuvens. Educação em engenharia.

1 Introdução

Com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a educação a distância (EaD) vem 
ganhando espaço na sociedade que, cada vez mais, se torna dinâmica. Nesse sentido, faz com que a EaD 
se apresente como uma modalidade de educação extremamente adequada e desejada, decorrente das 
mudanças econômicas mundiais (BERLLONI, 2011).

Este comportamento pode ser confirmado através dos dados do censo da educação superior no Brasil de 2012, 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A pesquisa mostra 
que as matrículas nos cursos de graduação no Brasil cresceram 4,4% em relação ao período anterior. Para 
os cursos de educação presencial, as matrículas cresceram 3,1%, enquanto que para cursos de educação a 
distância, o crescimento foi de 12,2%. A pesquisa revela também que as matrículas para os cursos de educação 
a distância no período de 2011 a 2012 superaram as matriculas da educação presencial em mais de 15%. 

As práticas de ensino na modalidade de EaD são aquelas em que, professor e aluno estão separados 
espacialmente e, às vezes, temporalmente, ambos interligados por TICs. Os recursos de TICs podem ser 
teleaulas, rádio, vídeos, fóruns, correios eletrônicos e chats. Também podem ser utilizados CD-ROM, telefone, 
fax, televisão, ou seja, recursos de tecnologias semelhantes que permitam a interação dos envolvidos 
(MORAN, 2008). Nesse contexto, a EaD vem crescendo em diferentes segmentos, impulsionada por uma 

3  Discente do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
4  Docentes dos cursos de Engenharia de Agrimensura, Civil e Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.



238

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 7, v.6, n.7, janeiro / dezembro de 2014
ISSN 2238-3220

força resultante das evolução das TICs. Outros fatores que fomentam este crescimento são: as necessidades 
de utilização desta modalidade de ensino em respostas às localizações geográficas das Instituições de 
Ensino Superior (IES) e a amplitude do Brasil, que já reconhece a EaD como parte fundamental nas políticas 
educacionais (BERNINI et al.,2007).

No entanto, para fazer uso de tais recursos, as instituições precisam lançar mão de tecnologias que atendam 
ao processo pedagógico de ensino e aos processos administrativos acadêmicos. Os recursos incluem estrutura 
de hardware e software. Com isso, a gestão da infraestrutura com as TICs para as IES requer elevados 
investimentos e custos em recursos físicos, além da obtenção de recursos humanos especializados.

Tais recursos precisam abranger várias dimensões, assim como a manutenção de um Centro de Processamento 
de Dados (CPD), do hardware de servidores, do controle de temperatura, dos sistemas de controle de energia, 
das licenças e do software. Estes representam um custo significativo para uma instituição de ensino (MELLO, 
CHURRO, 2010).

Neste sentido, muitas instituições não podem arcar com os custos gerados pela manutenção e operação dos 
computadores. Ainda, de acordo com os níveis de serviços estabelecidos, muitas vezes, o dimensionamento 
dos equipamentos é feito de forma a atender uma demanda superior à média de utilização, causando 
ociosidade na maior parte do tempo (TAURION, 2009). Estes fatores podem inviabilizar os investimentos e a 
oferta dos recursos, uma vez que podem implicar em gastos elevados não compatíveis com o curso ofertado.

No caso dos cursos de engenharia, cuja matriz curricular prevê atividades presenciais obrigatórias, o Ministério 
da Educação (MEC), através das diretrizes e bases da educação nacional, prevê que o curso tenha avaliações, 
estágios, defesas de trabalhos ou práticas em laboratório realizados na sede da instituição ou nos polos de 
apoio presencial, devidamente credenciados (MEC, 2005).

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar a prototipação da plataforma Google Apps For Education operada 
com estrutura em nuvens, bem como tem o propósito de investigar os recursos tecnológicos da Plataforma 
Google Apps for Education e sua contribuição como ferramenta gratuita para a gestão educacional dos 
processos pedagógicos nas IES que ofertam  cursos de engenharias na modalidade de educação a distância. 

A pesquisa está estruturada em sete capítulos: Introdução, Materiais e Métodos, Caracterização da 
Plataforma Google Apps Education, Avaliações Institucionais, Elaboração de Vídeo-aulas, Resultados e 
Considerações Finais.

2 Materiais e Métodos

A pesquisa em questão é classificada como exploratória, contando também com vasta pesquisa bibliográfica.

O universo de pesquisa será a Faculdade de Engenharia de Minas Gerais - FEAMIG, localizada na cidade de 
Belo Horizonte, MG - Brasil. A instituição atua com mais de oito cursos nas áreas de engenharias.

Para desenvolvimento da parte prática, que consistiu na aplicação da avaliação institucional com uso da 
plataforma, a pesquisa contou com a colaboração de sessenta discentes dos cursos de engenharias da FEAMIG, 
com representação não probabilística. Os mesmos foram convidados, de forma aleatória, a responderem o 
formulário no laboratório de informática da instituição.
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3 Caracterização da Plataforma Google Apps

A plataforma Google Apps for Education é um recurso tecnológico operado em ambiente virtual, computação 
em nuvem (Cloud Computing).  Tecnologia da Empresa Google Inc., a plataforma é composta por uma suíte 
de aplicativos de produtividade colaborativa e disponibilizada para as instituições de ensino de forma gratuita 
(MANSUR et al, 2010).

A Computação em nuvem pode ser expressa como um ambiente de computação com grande rede de 
servidores, físicos ou virtuais, com capacidade de fornecer processamento, infraestrutura e armazenamento 
de dados, através da internet (TAURION, 2009).  Podem ser componentes separados ou uma estrutura de 
plataforma completa, de acordo com as necessidades do usuário. 

As diversas ferramentas e recursos Apps podem ser explorados e utilizados na sala de aula, de forma dinâmica, 
como por exemplo, uso e desenvolvimento de softwares como recursos acadêmicos, repositório de planos e 
conteúdo de aula, central para treinamento on-line, vídeos, e certificação (YAGUI et al, 2013). 
A plataforma consta de um console de administrador, o qual pode ser controlado e acessado através de 
senha. Neste ambiente é possível gerenciar os aplicativos que serão utilizados pela instituição. Os recursos 
podem ser disponibilizados de acordo com o tamanho e a necessidade de cada instituição. Também há a 
possibilidade de atribuições de funções para o gerenciamento da plataforma, como o que pode ser acessado 
pelo administrador e pelos usuários.

Figura 1: Painel do console do administrador FEAMIG

Através do console do administrador, é possível gerenciar, habilitar ou desabilitar os aplicativos que são 
disponibilizados pela plataforma Apps, de acordo com as normas e perfil da instituição. Conforme demonstrado 
na figura 1, o console da instituição FEAMIG disponibiliza uma série de recursos que permitem o controle e 
a gestão da plataforma. O painel de controle pode ser configurado, conforme necessidade e objetivos. Os 
controles ativos no console da FEAMIG são brevemente explanados na sequência:

•	 Usuários: permite adicionar usuários na organização com a criação de e-mail personalizado.  Este processo 
pode ser executado por usuário ou em massa. Também é possível ativar ou desativar serviços para cada 
usuário, definir suas políticas de utilização, seus dispositivos e, ainda permite definir grupos de usuários 
e estabelecê-los de forma hierárquica.
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•	 Perfil da empresa: neste recurso, o administrador adiciona registros CNAME, adiciona também um 
domínio ou um alias de domínio e permite caracterizar os serviços com logotipo personalizado.

•	 Funções do administrador: é a porta de acesso a todas as configurações da organização, ativa ou desativa 
serviços para os usuários e define as funções dos colaboradores.

•	 Google Apps: permite ativar ou desativar recursos para os usuários, tais como drive, site, Gmail, hangouts, 
agenda e outros. Define as políticas de usuários e de dispositivos.

•	 Grupos: possibilita a criação de grupos, gerencia e-mails de grupos, define o administrador de grupos.

•	 Suporte: o Google Apps For Education somente permite alterações na conta Apps por administradores 
autorizados pela instituição, para tal mantém um identificador exclusivo de identificação da conta.

•	 Domínios: gerencia e configura a propriedade do domínio, permite o gerenciamento de senhas dos 
usuários.

•	 Relatórios: possibilita a geração de relatórios gráficos, de acordo com o serviço (Gmail, agenda, Google 
drive, Google Docs) e o período de utilização, e ainda permite registro de auditoria, relatórios de login do 
Google Apps, relatórios adicionais e alertas.

Com as opções apresentadas no console, a plataforma Apps permite a gestão do corpo acadêmico de 
toda organização. Os arquivos que forem gerados, a partir da plataforma Apps, podem ser limitados ao 
compartilhamento interno ou externo à organização. Esta definição é configurada pelo administrador.

O pacote de aplicativos permite a edição colaborativa, disponibilização, backup e portabilidade de arquivos 
(MATHIAS, SAKAI, 2013). Estes recursos são possíveis através do Google Drive, local onde são armazenados os 
arquivos acadêmicos e também disponibilizados os aplicativos de produtividade que permitem criar diferentes 
tipos de documentos on-line. Neles é possível o trabalho simultâneo com outras pessoas e em tempo real, 
além de serem salvos automaticamente. É possível visualizar o histórico de revisões do documento e voltar 
para qualquer versão anterior. Também há possibilidade de traduzir um documento para outro idioma e até 
mesmo enviá-lo por e-mail, como anexo. 

Estes aplicativos são conhecidos como Google Docs, formados por um conjunto de ferramentas como: Google 
planilha, apresentações, formulário, desenho e documento, todos com editores baseados na web (GOOGLE, 
2014), conforme descrição a seguir:

•	 Google planilha:  é uma ferramenta de criação e formatação de planilhas, de forma interativa e simultânea 
com outros colaboradores. Nela é possível importar e converter dados nos formatos do Excel, como, 
.csv, .txt e .ods para planilha do Google; exportar dados nos formatos do Excel, como, .csv, .txt e .ods e 
arquivos pdf e HTML e usar a edição de fórmulas para cálculos. 

•	 Google apresentação: é um aplicativo que permite criar, editar e apresentar trabalhos on-line.  Permite 
importar arquivos do tipo .pptx e .pps e convertê-los em apresentações do Google; fazer o download de 
apresentações como arquivos pdf, ppt ou .txt.; inserir imagens e vídeos e, ainda, publicar e incorporar as 
apresentações em um site.

•	 Google formulário: ferramenta que permite planejar eventos, enviar pesquisas, aplicar testes para alunos 
e colher informações, de forma direta. Um formulário do Google pode ser vinculado a uma planilha do 
Google. Se uma planilha estiver vinculada ao formulário, as respostas serão automaticamente enviadas 
para a planilha. 
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•	 Google desenho: permite criar e colaborar na elaboração de fluxogramas, diagramas e em outros tipos 
de desenhos. É possível publicar os desenhos como imagens ou fazer download de desenhos. 

•	 Google documento: o editor de documentos do Google é um processador de textos on-line, que permite 
criar e formatar documentos de texto.  Nele, é possível fazer o upload de documento do Word e convertê-
lo em um documento do Google. 

O pacote de ferramentas disponibilizadas pelo Google Docs não requer licenciamento para uso. Os recursos 
são disponibilizados através da plataforma e ativados quando o usuário necessitar. Seu acesso pode ser de 
qualquer lugar e computador que tenha acesso à internet. O usuário/proprietário de documento tem a opção 
de disponibilizar o arquivo para outro colaborador individual ou para um grupo de colaboradores, com a 
opção de restringir o acesso dos colaboradores, dos quais podem editar ou somente visualizar o documento 
(MERENCIANO, MARTELLI, 2010). Também é possível restringir acesso em partes do documentos, assim como 
no Google planilha. Nela, é possível proteger intervalos específicos e compartilhar com os colaboradores, de 
forma que estes não conseguirão modificar os intervalos protegidos. 

O Google Apps For Education, além das ferramentas colaborativas, também disponibiliza uma gama de 
recursos que podem ser aplicados pelas IES nos cursos da modalidade em EaD. Assim como o Google agenda, 
Google sites, Hangouts e Gmail. Conforme demonstrado a seguir:

•	 Google agenda: Pode ser disponibilizado para a organização na interface Web. Permite ao usuário 
Apps, adicionar, controlar eventos, compromissos e compartilhar a programação com outros usuários 
da organização. Dentre as várias funcionalidades, também é possível agendar tutorias, reuniões e a 
publicação de avisos (JUNIOR et al, 2011). 

•	 Google sites: É um aplicativo on-line que permite a criação e edição de páginas. Com o site, é possível 
reunir diversos documentos e informações em um mesmo ambiente, dos quais podem incluir, vídeos, 
agendas, apresentações, anexos em diversos formatos, textos e imagens (GOOGLE, 2014). A visualização 
do site pode ser concedida para todos os usuários da organização ou apenas a um grupo especifico. 
Também é possível disponibilizar ao público externo.

•	 Google Hangouts: é uma ferramenta que disponibiliza um conjunto de recursos que otimiza o 
gerenciamento de videoconferências, com as opções de: espaço de bate-papo textual; compartilhamento 
e captura de tela;  socialização de vídeos postados; dentre outros (SANTAROSA et al, 2013). Para usuários 
Google Apps For Education, através do Hangouts On Air, é possível que a transmissão de um evento 
seja agendada e comunicada. Este recurso possibilita que as postagens e transmissões sejam restritas a 
instituição de ensino ou a um grupo especifico de usuários (GOOGLE. 2014).

•	 Gmail: O uso do Gmail com o Google Apps é similar ao Gmail tradicional, mas com aprimoramentos e 
recursos adicionais para trabalhar em uma empresa ou organização. No Google Apps, o endereço de 
e-mail pode ter seu próprio domínio, com o formato “nome@seu_domínio.com”, diferente de “nome@
gmail.com” (GOOGLE, 2014).

Como pode ser observado, os recursos disponibilizados pelo Google Apps For Education oferecem diversas 
possibilidades às IES e podem contribuir para que as instituições possam elaborar e gerir todas as atividades 
de criação, edição, gravação, divulgação e armazenamento de arquivos diretamente, a partir da Web (JUNIOR 
et al, 2011).



242

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 7, v.6, n.7, janeiro / dezembro de 2014
ISSN 2238-3220

4 Avaliação Institucional

Para a elaboração deste trabalho, foi utilizado o Google Drive da plataforma Apps For Education da FEAMIG, 
sendo criado um formulário com recursos do Google formulário, contendo campos como: nome, turma, 
turno, endereço de e-mail e registro acadêmico. Além de 25 campos para a inserção de respostas de múltipla-
escolha, com quatro opções de respostas cada.

Figura 2: Parte do formulário de respostas Google Apps For Education –FEAMIG

O campo registro acadêmico foi limitado a receber somente números com delimitações de caracteres, 
evitando assim a incidência de erros na digitação por parte dos candidatos, uma vez que o registro acadêmico 
se faz elemento indispensável para identificação do discente. 

Todos os campos para inserção de dados do formulário foram configurados para serem preenchidos de forma 
obrigatória, evitando o envio do formulário com quaisquer um dos campos em branco. O formulário foi 
vinculado a uma planilha Google, a qual foi configurada para tabular os dados inseridos no mesmo.

Foi definido um gabarito que estabelecia quais seriam as respostas corretas das 25 questões contidas no 
formulário. Na planilha de respostas foram inseridas fórmulas associadas a um script denominado AutoCrat, 
disponibilizado na plataforma Apps pela Google. Com esse script, cada gabarito fornecido pelos alunos foi 
corrigido, pontuado e a nota enviada para o aluno e para o professor via e-mail.

5 Elaboração de Vídeoaulas

Para a elaboração de vídeoaulas foram utilizados os recursos virtuais: Hangouts On Air, Google agenda e Gmail 
da plataforma. Também os recursos físicos: um notebook e uma webcam externa. Com o recurso Hangouts, 
foram agendadas duas vídeo-aulas das disciplinas Cálculo I e Trigonometria, ambas com transmissão ao vivo. 
O evento foi compartilhado com os usuários da plataforma Apps.
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Figura 3: Lembrete de vídeo-aula enviado para o e-mail dos convidados

Os mesmos eventos foram confirmados no Google Agenda, onde foi também foi inserido um arquivo em pdf, 
com a ementa e o cronograma das aulas. A transmissão ao vivo foi configurada a restringir apenas usuários 
Apps FEAMIG, estabelecendo hora e data, incluindo um anexo com as pautas da vídeo-transmissão. 

Através da figura 4, é possível ver a transmissão da vídeo-aula de Cálculo I em modo de espera até o momento 
de início da vídeo-aula.

Figura 4: Vídeo-aula agendada e aguardando para ser transmitida na plataforma Apps
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5 Resultados

Observou-se que as ferramentas aqui estudadas com o propósito de avaliar o uso da plataforma Google Apps 
For Education, como ferramentas aplicáveis às práticas de EAD em engenharias, apresentaram resultados 
satisfatórios para os propósitos da IES em estudo.

Conforme já exposto, para avaliação institucional, esta pesquisa contou com a colaboração de sessenta 
discentes dos cursos de engenharias da FEAMIG, com representação não probabilística. Os discentes foram 
convidados de forma aleatória, a responderem o formulário no laboratório de informática da instituição.

O formulário foi disponibilizado na plataforma Apps através de uma conta exclusiva para este processo. Os 
discentes acessavam a conta avaliacao@feamig.com com uma senha que lhes foi fornecida no momento 
do acesso ao formulário de respostas. A limitação de dados de entrada no campo para inserção de registro 
acadêmico funcionou perfeitamente, não aceitando textos ou quaisquer outros caracteres diferentes de 
números. Limitando ainda os valores ao intervalo pré-estabelecido. Foi observado também que os discentes 
não conseguiam enviar o formulário com campo em branco, sendo estes destacados por uma moldura 
vermelha. 
Na planilha de respostas foram tabulados os dados enviados através do formulário. Observou-se que foram 
identificadas de forma automática a conta de onde o formulário foi submetido, bem como a data e a hora 
do envio dos dados. De forma sequenciada, a planilha tabulou os dados, comparou-os com o gabarito de 
respostas, corrigindo as respostas e identificando a quantidade de acertos, erros e gerando a nota final do 
discente. Posteriormente, foram gerados cartões de resposta nos quais as informações do discente, os dados 
da prova e seus respectivos resultados estavam contidos. O cartão de resposta foi enviado no formato pdf 
ao e-mail fornecido pelos discentes no ato do preenchimento do formulário. Para todos os cartões enviados 
foram gerados cópias e arquivadas no Google drive. 

Para a transmissão de vídeo-aula, observou-se que o agendamento através do Google Agenda pode ser 
visualizado na agenda particular de todos os usuários do Google Apps. Verificou-se também que todos os 
usuários receberam por e-mail o convite para a vídeo-aula, juntamente com a ementa da aula. Com dez 
minutos de antecedência para início da vídeo-aula, um aviso era emitido na tela do Apps como lembrete do 
início da transmissão.

Durante a transmissão da vídeo-aula, foi possível estabelecer captura da tela, apresentação de slides, 
apresentação do ambiente “sala de aula”. Também foi possível a transmissão de aula expositiva no quadro 
negro.
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Figura 4: Tela de controle e transmissão do Hangouts On Air

A gravação se deu por um período de uma hora e vinte minutos de forma ininterrupta. A mesma foi gravada 
de forma automática pela plataforma e disponibilizada no canal do youtube e na página do Google Plus, 
permanecendo restrita apenas para a comunidade FEAMIG da plataforma Apps.

Foi observado que, através do painel de controle do Hangouts On Air, foi possível a comunicação com os 
expectadores, através de mensagens de textos e comunicação verbal. 

6 Considerações Finais

A educação é um processo dinâmico e contínuo e, atualmente, as tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) se fazem elementos imprescindíveis para a disseminação da educação, tanto tradicional como em EAD. 

O presente trabalho mostrou o quanto é possível a utilização de recursos gratuitos na promoção e 
disseminação da educação na modalidade a distância. Os recursos oferecidos na estrutura em nuvem se 
mostraram eficazes e atenderam ao que se dispuseram em nosso ambiente de estudos. 

Algumas observações se fazem necessárias à utilização da plataforma Google Apps Education: em primeiro 
lugar, para utilizar este recurso, é importante perceber que, sendo um recursos da internet, a velocidade de 
navegação é imprescindível para uma boa conferência de vídeo; em segundo lugar, os custos para implantação 
e aplicação gerados para sua utilização foram extremamente baixos, basicamente horas de trabalho e energia 
elétrica, já que a estrutura utilizada foi a mesma para os cursos presenciais da IES; finalmente, ela é uma 
plataforma dinâmica, ou seja, desde o início desta pesquisa, aproximadamente oito meses, o Google vem 
aprimorando seus recursos de forma contínua, desde a criação de novos aplicativos, como o desenvolvimento 
de outros.

É importante ressaltar também que, desde a parceria com a Google Apps For Education, o registro do domínio 
Feamig.com e a elaboração dos trabalhos aqui apresentados não necessitaram de profissionais especializados 
na área de Tecnologia da Informação.

O principal obstáculo encontrado para a presente pesquisa foi a escassez de trabalhos científicos relacionados 
com os temas aqui abordados. 
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III - ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DOMICILIARES EM VILA/ FAVELAS DE BELO HORIZONTE: ESTUDO DE CASO NA 

VILA CALIFÓRNIA 

Ana Paula Coutinho da Silva; Samuel Ferreira da Silva5; Suzana Viegas Batista6

(XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENEGEP, 2014)

1 Introdução

Com o crescimento populacional, há constante migração de pessoas em busca de cidades com infraestrutura 
econômica e social que atendam à necessidade de melhor qualidade de vida. No entanto, essas pessoas 
acabam superlotando as metrópoles e gerando um déficit publico de estrutura em saneamento tais como: 
esgotamento sanitário e coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU.

Outro fator importante para ressaltar é que, devido à população migrante não ter alto poder aquisitivo, essa 
população procura por espaços de baixo valor imobiliário formando as conhecidas vilas/favelas.

No início dos anos 80, o Governo de Minas Gerais por meio do Programa de Desenvolvimento Comunitário 
– PRODECOM, promoveu ações de desenvolvimento de infraestrutura urbana e social por meio do Programa 
Municipal de Regularização de Favelas – PROFAVELA, incorporando as áreas faveladas ao zoneamento da 
cidade e permitindo sua regularização fundiária como SE-4 (Setor Especial 4). Em 1986, foi criada pela 
Prefeitura de Belo Horizonte a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, hoje denominada Companhia 
Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL, órgão encarregado das questões ligadas às favelas 
(urbanização, titulação, remoção). 

Com a instituição do SE-4, os serviços públicos chegaram até as favelas e a implantação da limpeza urbana 
teve seu início em áreas de difícil acesso para os tradicionais caminhões da Superintendência de Limpeza 
Urbana – SLU. Essa problemática gerou estudos para a adequação dos equipamentos de coleta dos RSU, bem 
como a capacitação dos garis para atenderem as áreas as favelas.

Dentre as vilas/favelas de Belo Horizonte, a Vila Califórnia, área de estudo de caso, está situada em fundo de 
vale e encostas, entre os Conjuntos Habitacionais Califórnia I e II, a BR-040, o Anel Rodoviário e o Conjunto 
Novo Dom Bosco. Os principais problemas da vila identificados são: o sistema viário pouco estruturado e 
sem hierarquia; a topografia desfavorável apresentando encostas com áreas de risco geológico médio e 
alto; moradias de baixo padrão de habitabilidade; além do adensamento crescente com verticalização das 
edificações. 

O objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre a forma como os RSU domiciliares são acondicionados 
pelos moradores da Vila Califórnia e a eficiência da coleta realizada pelos garis da SLU, também considerando 
os riscos de acidente de trabalho.

5  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
6  Docente dos cursos de Engenharia Civil e de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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1 Referencial Teórico

1.1 Meio ambiente e desenvolvimento sustentável

Meio ambiente e sua relação com o homem são assuntos bastante tratados na atualidade em congressos, 
palestras, feiras, entre outros meios de comunicação. A busca por uma interação sadia entre o homem e o 
meio ambiente que vive gerou um novo conceito que atualmente sempre é apresentado como forma de 
tentar reverter ou pelo menos minimizar os impactos ambientais negativos causados pela humanidade à 
natureza: a sustentabilidade, também vista como desenvolvimento sustentável.

Para entender o conceito de meio ambiente de forma precisa, tem-se a definição dada pela Política Nacional 
do Meio Ambiente – Lei nº. 9.638/1981. De acordo com esta lei, meio ambiente é o “Conjunto de condições, 
leis influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e reage a vida em todas 
as suas formas (BRASIL, 1981, Art. Nº3, I)”.

A expansão dos centros urbanos pelo aumento de contingente populacional, na maioria das vezes, não é 
acompanhado de uma infraestrutura urbana adequada que permita a fixação do homem em um ambiente 
saudável, proporcionando um mínimo de qualidade de vida, e gerando danos irreparáveis ao meio ambiente.

1.2 Impactos ambientais

Após o período de industrialização ocorrido no mundo todo, houve uma crescente demanda por produtos 
e um aumento significativo da ocorrida tecnológica, o que tem feito com que muitos países explorem ao 
máximo seus recursos naturais sem qualquer controle.

À medida que a definição de meio ambiente é assimilada a uma ideia de meio de vida e não exclusivamente 
como um recurso natural, os problemas ambientais foram associados aos conceitos de impacto ambiental 
negativa e poluição.

A poluição é uma causa de impacto ambiental negativo e, pode ser medida por padrões, químicos, físicos e 
biológicos, e comparados com valores de referência. A Lei nº 6.938/1981, Política Nacional do Meio Ambiente, 
visa estabelecer normas e diretrizes para a disposição final de resíduos e rejeitos, além de instituir metas de 
redução, reutilização, reciclagem e aproveitamento energético. O saneamento ambiental age no controle 
desses fatores, incluindo o conceito de limpeza urbana que engloba a coleta, o tratamento e destinação final 
dos resíduos sólidos, entre outros.

O crescimento urbano desordenado provoca também alteração na qualidade ambiental: a impermeabilização 
do solo tem causado inundações; as construções inadequadas têm provocado deslizamentos de terra, a 
geração de resíduos sólidos e a má disposição dos mesmos tem ocasionado a proliferação de animais nocivos 
à saúde, a falta de infraestrutura tem gerado a poluição dos rios em razão do lançamento de esgotos (PHILIPPI 
JUNIOR, 2004).

1.3 Classificação dos Resíduos Sólidos

A norma NBR 10004 define resíduo sólido como:

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da comunidade de 
origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 
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líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos 
ou corpos d´água, ou exijam para isso solução técnica e economicamente inviável, em face à 
melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004, p.1).

A norma NBR 10004 (2004, p. 2) ainda declara que:

A classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu 
origem e de seus constituintes e características e a comparação destes constituintes com 
listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. 
A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser 
criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, o insumo e o processo que lhe 
deu origem.

1.3.1 Resíduos sólidos urbanos – RSU

Junkes (2002) descreve que em termos resíduo sólido urbano ou lixo sólido urbano é o conjunto de detritos 
gerados em decorrência das atividades humanas.

Os RSU são compostos por resíduos domiciliares, resíduo comercial, resíduos oriundos da limpeza pública 
urbana, de acordo (AMBIENTE BRASIL, 2013).

•	 Resíduo domiciliar: Este resíduo se caracteriza por serem gerados nas residências. Compreende 
principalmente em papeis, jornais velhos, embalagens de plástico e de papelão, vidros, latas de metal 
ou alumínio e resíduos orgânicos, como restos de alimentos, trapos, folhas de plantas ornamentais entre 
outros.

•	 Resíduo comercial: É o resíduo proveniente de estabelecimentos comerciais, sejam estes em pequenos e 
grandes centros, destacados por lojas, restaurantes, hotéis, shoppings, farmácias, armarinhos, sapatarias 
e outros. Este resíduo caracteriza principalmente por restos de comida, resíduos orgânicos, papéis, 
plásticos, utilizados em embalagens. 

•	 Resíduo público: resíduo público são os resíduos presentes nos logradouros públicos, em geral resultantes 
da natureza, tais como folha, galhadas, poeira, terra e areia, e também aqueles descartados de forma 
irregular e indevida pela população, como entulho, bens considerados inservíveis, papeis, restos de 
embalagens e alimentos. 

Conforme Monteiro (2001), as características biológicas, físicas e químicas dos RSU domiciliares influenciam 
o planejamento de um sistema de limpeza pública.

Para Rego, Barreto e Killinger (2002), os resíduos sólidos urbanos (RSU), mais conhecidos como lixo, 
constituem uma preocupação ambiental mundial, especialmente em grandes centros urbanos de países 
subdesenvolvidos, pois a geração de RSU, proporcional ao crescimento populacional, suscita uma maior 
demanda por serviços de coleta pública e esses resíduos, se não coletados e tratados adequadamente, 
provocam efeitos diretos e indiretos na saúde, além da degradação ambiental.

2.4 Acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos

Por acondicionamento entende-se o ato ou efeito de embalar os resíduos sólidos, cuja 
responsabilidade é do usuário, cabendo à instituição pública ou à concessionária fixar 
padrões, determinar características dos recipientes, tipos e métodos de acondicionamento, e 
fiscalizar o cumprimento dos regulamentos (BARROS, 2012, p. 106).
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IBAM (2001) destaca que a qualidade da operação de coleta e transporte dos resíduos depende da forma 
apropriada do seu acondicionamento, armazenamento e da disposição dos recipientes no local, dia e horários 
instituídos pelo órgão de limpeza urbana para a coleta. 

IBAM (2001 p. 45) cita a importância do acondicionamento apropriado está em: 

−	 evitar acidentes; 
−	 evitar a proliferação de vetores; 
−	 minimizar o impacto visual e olfativo; 
−	 facilitar a realização da etapa da coleta. 

Segundo Barros (2012) os principais fatores na eficácia do serviço de coleta é a forma de acondicionamento 
do resíduo e a situação de armazenamento dos resíduos sólidos, enquanto espera o recolhimento pelo Poder 
Público. 

Para IBAM (2001) nas cidades brasileiras a população emprega os mais diversos tipos de recipientes para 
acondicionamento do resíduo domiciliar, ou seja: 

−	 Vasilhames metálicos (latas) ou plásticos (baldes);
−	 Sacos plásticos de supermercados ou especiais para lixo;
−	 Caixotes de madeira ou papelão;
−	 Latões de óleo, algumas vezes cortados ao meio;
−	 Contêineres metálicos ou plásticos, estacionários ou sobre rodas;
−	 Embalagens feitas de pneus velhos.

Barros (2012) diz que:

De modo geral, houve uma tendência à adoção dos sacos plásticos para acondicionamento, 
diante das inúmeras vantagens que apresentam, inclusive funcionais: o rendimento 
operacional da coleta é bem superior a outras formas, à exceção da coleta mecanizada. 
Têm um atrativo extra, no caso de serem feitos com plásticos reciclados, dando assim uma 
sobrevida a este material. Por outro lado, sua baixa velocidade de degradação constitui um 
grave problema ambiental, o que contraindica seu uso (BARROS, 2012, p. 110).

Segundo IBAM (2001) o saco plástico de polietileno, sendo combinado por carbono, hidrogênio e oxigênio, 
não polui a atmosfera quando de forma correta é incinerado. Não é biodegradável, contudo, como os aterros 
sanitários são métodos de destino final, não possui maiores oposições ao uso de sacos plásticos de polietileno 
como acondicionamento para RSU.

2.5 Coleta e transporte dos RSU

O acesso ao serviço de coleta de resíduos é fator determinante para a proteção da saúde por meio do controle 
e redução de vetores e suas doenças correlacionadas, significando também em uma melhoria na qualidade 
ambiental, uma vez que o tratamento adequado do RSU proporciona a eliminação dos efeitos ambientais 
nocivos sobre o meio ambiente, preservando a salubridade ambiental em seu entorno. 

De acordo com Barros (2012) o trabalho de coleta de resíduos tem início no local onde é gerado. Cabe ao 
município, basicamente, a gestão dos RSU, uma vez que os demais tipos de resíduos são de responsabilidade 
dos próprios geradores.
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Segundo IBAM (2001) existe a necessidade de se considerar também a capacidade de armazenamento dos 
resíduos nos domicílios. Nas favelas e em comunidades carentes, as edificações não têm capacidade para 
armazená-lo por mais de um dia, o mesmo acontecendo nos centros das cidades, onde os estabelecimentos 
comerciais e de serviços, além da falta de local apropriado para o armazenamento, produzem resíduos em 
quantidade considerável. Em ambas as situações são convenientes estabelecer a coleta domiciliar com 
frequência diária.

Não tratando a questão ambiental relacionada à coleta dos resíduos sólidos urbanos domiciliares, as 
comunidades enfrentaram a alteração da qualidade ambiental e, consequentemente, também a da qualidade 
de vida e saúde da população.

2.6 Educação ambiental

A Lei 9.795/1999 define Educação Ambiental como,

Os processos por meio dos quais o individuo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade (BRASIL, 1999, P. 1).

Reforça, ainda, que todos tem direito à Educação Ambiental, que é um elemento fundamental e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não formal (BRASIL, 1999).

A educação ambiental adquire um papel de destaque na problemática de geração de resíduos sólidos urbanos, 
pois o problema dos resíduos é vivenciado por todas as pessoas em suas casas. 

Savi (2005) aponta como sendo um dos princípios básicos da educação ambiental sobre os resíduos, o 
conceito dos “3 Rs”:

•	 Reduzir: estimular a população a reduzir a quantidade de resíduos gerada, através do reordenamento dos 
materiais usados no seu cotidiano, combatendo o desperdício que resulta em ônus para o poder público 
e, para o contribuinte, além de favorecer a preservação dos recursos naturais.

•	 Reutilizar: reaproveitar os mesmo objetos são práticas recomendadas para os programas de educação 
ambiental, como por exemplo, escrever na frente e verso da folha de papel, usar embalagens retornáveis 
e reaproveitar embalagens descartáveis para outros fins.

•	 Reciclar: contribuir com programas de coleta seletiva, separando os materiais recicláveis.

3 Metodologia

Faz-se necessário esclarecer que no estudo de caso, a sigla RSU estará se referindo aos Resíduos Sólidos 
Urbanos Domiciliares.

As pesquisas científicas são caracterizadas de acordo com os critérios pelo qual foi determinada. Estas podem ser:
−	 Quanto à sua natureza.
−	 Conforme seus objetivos (fins);
−	 Conforme os procedimentos técnicos;

O presente trabalho visa à obtenção de conhecimento para captar dados que sejam suficientes para direcionar 
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trabalhos em uma área específica e busca contribuir para a solução do comportamento dos moradores da 
Vila Califórnia, considerando a colaboração para a eficiência do acondicionamento da coleta de RSU, portanto 
assume-se quanto à sua natureza como uma pesquisa aplicada.

Quanto aos fins, o referido trabalho caracteriza-se como descritiva, uma vez que descreve as características 
de determinada população, abrange o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, ou seja, questionário 
e relatório fotográfico. 

Quanto ao método de pesquisa, este trabalho é um estudo de caso, parte do princípio de um estudo 
aprofundado de um fenômeno a fim de obter um conhecimento mais amplo e detalhado do problema em 
questão.

3.1 Caracterização da área de estudo – Vila Califórnia

A Vila Califórnia localiza-se no Município de Belo Horizonte, Regional Noroeste. Situa-se no fundo do vale 
do Córrego Avaí, sendo contornada em quase toda a sua extensão por bairros ou conjuntos de ocupação 
consolidados, mais antigos que a própria Vila, que impedem a expansão do assentamento nessas direções. 
Limita-se com os bairros Álvaro Camargos, Dom Bosco (antigo Bairro Cicobe), Conjuntos Califórnia I e II, Bairro 
Califórnia e Conjunto Novo Dom Bosco (antigo Bairro da Glória), e o aterro sanitário da SMLU - Secretaria 
Municipal de Limpeza Urbana (figuras 1).
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Figura 1 - Área da Vila Califórnia
Fonte: Urbe Consultoria e Projetos LTDA. 2005, fl 01 URB-01

Segundo a URBEL, a poligonal que define juridicamente a Vila Califórnia, descrita no Anexo LXXI do decreto 
número 4845 de 8 de novembro de 1984, corresponde a 76.843,39 m² e que recebeu a classificação de 
ZEIS1 na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano (Lei 7166/96) em substituição ao antigo Setor 
Especial 4, da Lei número 4034/85. 

De acordo com os dados levantados pelo Centro de Saúde do Bairro Califórnia, em 2013, o número total de 
domicílios recenseados na Vila Califórnia atinge 1389, o equivalente a 5556 moradores, com renda per capita 
média de um salário mínimo e escolaridade média, até o 1º grau completo. (Agente Comunitário de Saúde 
– ACS Califórnia).

3.2 Coleta de dados
O questionário composto de 11 questões foi aplicado a todos os garis da SLU que trabalham na área, ou seja, 
em número de cinco. Foi devidamente adaptado ao propósito do estudo e forneceu dados para identificação 
sobre o conhecimento da população quanto ao acondicionamento correto dos RSU domiciliares.

3.3 Análise de dados

Analisando o enfoque dado por Gil (2007), a interpretação dos dados coletados procura o sentido mais amplo 
das respostas. Já a análise busca organizar e sumarizar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento 
de respostas ao problema proposto para investigação. 

A criação de um banco de informações busca coletar, reunir e armazenar todas as informações pertinentes 
ao problema de pesquisa e possibilita uma análise minuciosa de toda informação coletada durante o estudo. 
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Os dados coletados por meio de questionário foram compilados, confrontados e comparados com dados 
levantados em visita in loco, visando o entendimento e a compreensão da realidade da Vila Califórnia quanto 
à gestão de RSU domiciliares, em termos de acondicionamento dos RSU. 

4 Análise e discussão dos resultados

Neste trabalho, os dados coletados foram tratados e analisados de forma qualitativa. que segundo Bardin 
(1997) pode ser definida como conjunto de técnicas de análise que utiliza de procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens de indicadores – qualitativos ou não – que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e / ou recepção dessas mensagens.

4.1. Mapeamento do processo de coleta dos RSU realizado pela SLU e identificação dos problemas ocorridos 
devido à forma de acondicionamento dos RSU realizado pelos moradores da vila Califórnia

Figura 2 – Fotografias da Via Califórnia

A coleta de RSU domiciliares é realizada por uma equipe de cinco garis, que percorrem as ruas e becos da Vila 
Califórnia. O recolhimento dos RSU tem a periodicidade de três vezes na semana sendo distribuído nos dias 
de segunda, quarta e sextas-feiras, no turno da manhã. De acordo com os garis, eles se dividem no intuito 
de cobrir toda a área da comunidade para coleta do RSU, que são dispostos nas portas das residências. Essa 
coleta é realizada a pé pelos garis com a ajuda de um carrinho de mão, visto que a grande parte da Vila 
Califórnia é composta por becos, o que não viabiliza a passagem do caminhão de coleta. Os garis utilizam 
um carrinho de mão adaptado (capacidade de volume maior que o convencional e possui freio); assim que o 
carrinho fica cheio com os sacos de lixo, os garis deixam este lixo em pontos estratégicos pré-determinados 
(em ruas) onde o caminhão de coleta tem condição de passar para recolher. De acordo com os garis o método 
instituído para a coleta dos RSU é o melhor método devido às condições físicas do local.

Os problemas quanto o acondicionamento dos RSU, foram identificados por meio do questionário 
aplicado aos garis e vistoria in loco, os resíduos gerados pelos moradores nas portas das casas, em sua 
maioria, acondicionados em sacolas de supermercado e caixas de papelão, foram considerados pelos 
garis como inadequadas de acondicionamento de RSU, onde o correto seria utilizar sacos específicos para 
acondicionamento de RSU. 

Devido ao mau acondicionamento dos resíduos, os problemas mais frequentes identificados no momento da 
coleta são:

−	 sacola rasga devido ao excesso de peso (colocam entulho junto com o RSU);
−	 sacolas desamarradas (acarreta o derramamento dos RSU no chão e consequentemente, aumenta 

retrabalho para os garis ao ter que recolher estes resíduos espalhados);
−	 vidros quebrados dentro dos sacos de lixo (mau acondicionamento dos cacos de vidro);
−	 dificuldade de acessibilidade (devido ao desnível nos trajetos percorridos pelos garis);
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−	 sacolas de lixo rasgadas por animais (sacolas de lixo deixadas no chão fora do horário de coleta, 
ao alcance de cachorros e gatos).

Estes problemas listados se tornam fatores determinantes para o atraso da coleta, pois o gari tem de juntar 
este resíduo que fica esparramado pelo chão para colocar no carrinho de mão, e quando a quantidade é muito 
grande, o gari da varrição junta e acondiciona o mesmo para que seja recolhido posteriormente. Existem também 
problemas relacionados aos acidentes de trabalho devido a cortes com cacos de vidro mau acondicionados 
(acidentes de trabalho ocorridos mesmo com a utilização de equipamentos de proteção individual).

4.2 Discussão dos resultados

Diante de todo o contexto apresentado pelo questionário aplicado e da vistoria in loco, verifica-se a 
necessidade da sensibilização da população da Vila Califórnia quanto ao acondicionamento correto dos RSU 
domiciliares de modo a contribuir com a melhoria do processo da coleta dos resíduos evitando retrabalho 
aos garis, evitando os acidentes de trabalho e a proliferação de vetores e doenças na comunidade, além 
colaborar com a manutenção das vias da comunidade e proporcionar melhor qualidade de vida e qualidade 
ambiental para todos.
Os problemas identificados no questionário serão trabalhados em um folder educativo a ser entregue a 
população. Neste folder visa melhorar a logística de coleta dos resíduos na Vila Califórnia sensibilizando os 
moradores sobre o quanto é importante para comunidade contribuir com o trabalho dos garis, favorecendo 
a qualidade de vida da comunidade. 

O folder aborda os seguintes itens:

−	 Doenças provocadas pelos RSU domiciliares em contato com o homem;
−	 Como acondicionar corretamente os RSU que são gerados pela Vila Califórnia, principalmente 

vidros quebrados, animais mortos e entulho de construção civil;
−	 Introdução ao tema coleta seletiva.

5. Conclusão

O trabalho proporcionou a oportunidade de pesquisar e conhecer mais sobre a realidade socioambiental 
da Vila Califórnia, no que tange ao acondicionamento e recolhimento dos RSU e, com isso, observar a 
sustentabilidade ambiental Vila Califórnia.

Apesar de inúmeras discussões que tem sido feitas nos fóruns internacionais e nacionais, aonde se pontua a 
consciência ambiental e a adoção de práticas de prevenção de impactos ambientais negativos significativos, 
percebe-se que as ações de educação ambiental na Vila Califórnia ainda estão distantes dessas metas. 

A educação ambiental é uma ação lenta, decorrente do Poder Público que não faz tanto investimento quanto 
necessário e da cultura da própria população de nunca ter se preocupado antes com este assunto.

Ao realizar esta pesquisa, no âmbito da Vila Califórnia, obteve-se esclarecimentos para melhor entendimento 
da realidade em questão. Ao contrário do que se pensava a ineficiência da coleta não se dá apenas em ações 
da própria população, mas também as condições do local e ao poder público no que tange em ações de 
educação ambiental.

De posse dos resultados desse estudo e embasados na fundamentação teórica que foi produzida, elaborou-se 
um folder com o propósito de informar e sensibilizar a população da Vila Califórnia, quanto aos riscos para o 
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meio ambiente e para a saúde da população, a prática da não segregação e do mau acondicionamento dos RSU.

Por fim, percebe-se que tais ações são viáveis sob várias perspectivas, com alto poder de impacto positivo 
para a sustentabilidade ambiental, não só na Vila Califórnia, mas na cidade de Belo Horizonte.
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Apêndice

Apêndice 1 – Questionário

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9.        Quais os problemas identificados no momento da coleta do lixo na comunidade, no caso da ineficiência do 
acondicionamento do lixo?
__________________________________________________________________________
10.    Você já sofreu algum acidente ao realizar a coleta de lixo nesta comunidade? Qual(is)?
__________________________________________________________________________

11.     Qual(is) sugestão(ões) para o acondicionamento adequado do lixo você proporia para os moradores desta 
comunidade?

(  ) sim                              (  ) não

b)     Se positivo, em quais tipos de embalagens é acondicionado o lixo da comunidade.Se negativo, explique a realidade 
do acondicionamento do lixo.
__________________________________________________________________________

8.         Quais os tipos de resíduos, considerando a ineficiência do acondicionamento, ficam expostos no meio 
ambiente?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6.         Se você acha que o método de coleta instituído para a comunidade é ineficiente, sugira uma forma de melhorar 
este processo.
__________________________________________________________________________
7.        Quanto ao acondicionamento: 
a)      A população embala corretamente o lixo?

(  ) manhã                              (  ) tarde                               (  ) noite
5.        Quanto ao recolhimento do lixo:
a)      A comunidade deixa o lixo na porta de casa para o recolhimento ou leva para pontos determinados de coleta?

b)     Descreva o procedimento citado na letra “a”.

(  ) 4 vezes
(  ) 6 vezes
3.        Em quais dias é coletado lixo da comunidade?
(  ) 2ª, 4ª e 6ª – feiras (  ) 3ª, 5ª –feiras e sábados
4.        Em quais turnos?

1.        Há quanto tempo trabalha na coleta de lixo desta comunidade?
__________________________________________________________________________
2.        Quantas vezes por semana é realizada a coleta do lixo?

(  ) 3 vezes
(  ) 5 vezes
(  ) diariamente

(  ) 2 vezes

FACULDADE DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS – FEAMIG
QUESTIONÁRIO

Nome: ___________________________________________ Idade: ____________
Grau de escolaridade: ______________________________
Cargo/Função: _____________________________________
Tempo de trabalho como Gari: ________________________

Este questionário tem por finalidade auxiliar no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso de 
Engenharia de Produção. Desde já  agradeço pela sua colaboração, que é de fundamental importância para 
realização desde trabalho.
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IV- ANÁLISE PRELIMINAR DA QUALIDADE DA ÁGUA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO 
CANAL REGO GRANDE - NOVA LIMA/MG

Celina das Dores Ferreira; Mauro Lúcio Gomes; Ozeas Soares de Oliveira; Rosiane de Oliveira Rodrigues7; 
Jocilene Ferreira da Costa8 

RESUMO 

A questão ambiental, em especial a qualidade da água a níveis que comprometam a sobrevivência humana, é um problema que 
tem crescido em proporções alarmantes. A água é considerada imprescindível para a sobrevivência da espécie humana, sendo 
de grande relevância para a manutenção do planeta. Por volta de 1890 o Canal Rego Grande foi construído pela empresa Saint 
John D’el Mining Company no município de Nova Lima/MG com a finalidade de captar água natural procedente do Ribeirão dos 
Cristais e levar até sua planta de beneficiamento de minério, sendo utilizada até 1995. O crescimento populacional no entorno do 
canal, assim como na maioria dos municípios brasileiros, ocorreu de forma desordenada, impactando o seu entorno. O presente 
trabalho buscou realizar um diagnóstico ambiental através da análise visual e laboratorial da água do Canal, com a determinação 
dos seguintes parâmetros: Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de oxigênio, Potencial Hidrogeniônico, Chumbo, Mercúrio, 
Nitrogênio, Fósforo e Coliformes termotolerantes, comparando os resultados obtidos com os padrões estabelecidos nas resoluções 
357/2005 e 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente e a Deliberação Normativa Conjunta do COPAM/CERH 01/2008 e 
propondo medidas de recuperação do Canal.
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1 Introdução

A mineração no município de Nova Lima iniciou-se por volta de 1700, quando o bandeirante paulista Domingos 
da Fonseca Leme, integrante de uma das primeiras expedições veio a Minas Gerais e descobriu dois córregos 
auríferos, além de reservas minerárias promissoras, num lugarejo conhecido como Campos de Congonhas, 
que mais tarde se tornou  o município de Nova Lima. Em 1834, a empresa mineradora inglesa Saint John D’el 
Mining Company adquiriu os direitos de propriedade das terras para as suas atividades.

Com o objetivo de aumentar a produção, em 1890 foi construído o canal secundário denominado Canal Rego 
Grande, o qual captava água do Ribeirão dos Cristais por gravidade  e seguia até a antiga área industrial. Em 
1995 a mineradora encerrou as suas atividades e o Canal Rego Grande perdeu a sua funcionalidade para a 
atividade minerária, se tornando canal urbano.

Como se sabe a maioria dos corpos d água superficiais urbanos sofrem degradação ambiental com a 
urbanização.

Neste cenário a preservação dos recursos hídricos como de qualquer recurso finito, desperta grande interesse 
e preocupação da sociedade. O crescimento populacional está ocorrendo de forma desordenada, os recursos 
naturais se tornam cada vez mais escassos, áreas verdes dão lugar a arranha-céus, os cursos d’água são 
canalizados para dar fluxo ao crescente número de veículos e as indústrias estão cada vez mais perto das 
cidades, surgindo daí a necessidade de se pensar em alternativas sustentáveis que aproveitem os recursos 
naturais e ao mesmo tempo promovam obras de mobilidade urbana.

A água hoje é considerada imprescindível para a sobrevivência da espécie humana é  de grande relevância para 
a manutenção do planeta Terra. A relação do homem com a natureza, em especial o uso da água, está passando 
por grandes transformações, pois o recurso é utilizado de forma indiscriminada para diversas atividades como 
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mineração, usos domésticos, agricultura, obtendo consequências futuras da qualidade da água.

A intervenção antrópica é um problema que afeta todo o planeta Terra, em especial a contaminação dos 
corpos hídricos superficiais e subterrâneos e já preocupam a algum tempo a sociedade e os pesquisadores.

A água é o elemento mais abundante e extremamente importante para a vida no planeta Terra. Para que 
ocorra a manutenção dos ecossistemas aquáticos, o metabolismo dos micro-organismos aeróbicos e a 
sobrevivência do homem e dos animais torna-se necessário o manejo adequado da água existente.

O Canal Rego Grande tem seu escoamento livre em canal aberto na região de Nova Lima/MG, é utilizado pela 
população do seu entorno para o descarte de resíduos sólidos e possíveis lançamentos de efluentes sanitários. 
Partindo deste pressuposto, o trabalho contribuirá para definir os níveis de qualidade de suas águas.

A presente pesquisa tem como objetivo realizar diagnóstico visual e analisar a qualidade da água em três 
pontos do Canal Rego Grande, que possui aproximadamente 4800 metros de extensão, através da coleta, 
análise e determinação da concentração da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido 
(OD), potencial Hidrogeniônico (pH), metais pesados (Chumbo (Pb) e Mercúrio (Hg)), Nitrogênio (N), Fósforo 
(P) e coliformes termotolerantes. Caracterizando os impactos decorrentes da urbanização e da industrialização 
em toda sua extensão. Já os objetivos específicos são: Identificar e caracterizar o nível de poluição se houver 
e as alterações ocorridas decorrentes da urbanização em toda a extensão  do Canal Rego Grande, braço 
do Ribeirão dos Cristais em Nova Lima/MG; Analisar 24 (vinte e quatro) amostras de água coletadas em 
três pontos distinto do Canal Rego Grande, localizados a montante, a jusante e próximo à parte central do 
Canal, para determinar a qualidade da água através dos parâmetros: OD, DBO, pH, Pb, Hg, N, P e coliformes 
termotolerantes e compará-los com os dados fornecidos pelas DN CONAMA 357/2005 e 430/2011 e pela 
DNC COPAM/CERH 01/2008; e propor medidas mitigadoras de recuperação do Canal Rego Grande se for 
comprovado por análise visual e análises laboratoriais que tais medidas são necessárias.

A avaliação de impactos ambientais foi realizada através da comparação dos  resultados obtidos nas análises 
das amostragens com os parâmetros estabelecidos pelas Resoluções 357/2005 e 430/2011 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e pela Deliberação Normativa Conjunta do Conselho Estadual de 
Política Ambiental (COPAM)/Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH) 01/2008, que 
determina os valores padrões para os diversos usos das águas.

Com o aumento da degradação ambiental torna-se importante a utilização de métodos científicos que 
possam prever e quantificar o impacto ambiental gerado aos cursos d’água, pois o respaldo técnico é uma 
ferramenta de gestão de recursos hídricos.

Através de dados laboratoriais será possível avaliar os impactos ambientais no Canal, fundamental para a 
gestão de recursos naturais.

Cuidar para que os cursos d’água em Canal aberto possam trazer uma sensação de bem estar para o seu 
entorno, ou seja, para sua população, é de extrema necessidade, pois a maior parte destes cursos d’água 
encontra-se poluídos por esgotos sanitários e resíduos sólidos.

Realizar estudos que identifiquem os impactos sofridos pelo curso d’água auxilia na adoção de medidas 
de caráter público, estas medidas podem ajudar aos governantes locais na busca por subsídios para a sua 
despoluição, através de campanhas educativas e de  implantação de sistemas de tratamento de esgotos 
sanitários e/ou industriais lançados no curso d’água.
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Esta análise beneficiará a região do entorno, pois se por um lado elucidará a população quanto aos riscos 
aos quais estão expostos, por outro os resultados obtidos poderão servir como ponto de partida para que 
os governantes locais possam determinar medidas para recuperação e preservação deste canal, podendo a 
longo prazo funcionar como instrumento para a liberação de recursos junto aos órgãos competentes para 
melhorar a condição de vida das pessoas que vivem no seu entorno.

O ensejo do desenvolvimento desta pesquisa foi que esta se torne fonte de informação para a área de 
engenharia de produção, área acadêmica, pesquisadores e sociedade em geral, contribuindo com a 
minimização da contaminação do curso d’água.

A partir de tal justificativa pode-se aqui utilizar como questão norteadora a seguinte questão: Como identificar 
qualitativamente e quantitativamente os impactos ambientais sofridos pelo Canal Rego Grande através da 
análise visual e dos parâmetros OD, DBO, pH, Pb, Hg, N, P e coliformes termotolerantes?

2  Método

A abordagem da pesquisa a ser realizada foi a do tipo exploratória e bibliográfica. Os dados primários foram 
obtidos por meio de levantamentos realizados através de livros, internet, legislação ambiental aplicável e 
órgãos governamentais, tanto para a definição e contexto da tecnologia aplicada, quanto para o estudo de 
caso.

Os dados secundários foram obtidos através da participação direta dos autores deste trabalho, na coleta 
das amostras de água no Canal Rego Grande o laboratorio obedeceu criteriosamente às metodologias do 
standart methods for the Exames of Wastewater de APHA/AWWA/WEF (2005).

Posteriormente após envio das amostras e realização das análises pelo laboratório, os dados obtidos serão 
confrontados com os valores estabelecidos pelas deliberações normativas CONAMA 357/05 e 430/2011 e 
pela Deliberação Normativa Conjunta 01/2008.

2.1 Ambiente em estudo

O município de Nova Lima, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG, recebeu outras 
denominações, como: Campos de Congonhas, Congonhas de Sabará e Vila Nova de Lima, a localidade passou 
a chamar-se Nova Lima somente em 1923. Com acesso pela MG-030 (Rodovia Januário Carneiro), o município 
tem área de mais de 428 Km², está localizada numa região montanhosa, a 745 metros acima do nível do mar 
e apresenta um clima Tropical de Altitude. Tem como municípios limítrofes: Belo Horizonte e Sabará (ao 
norte), Itabirito (ao sul), Brumadinho (a oeste), Raposos (a leste) e Rio Acima (a sudeste).

O município faz parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em suas terras correm o Rio das Velhas e o 
Rio do Peixe, os Ribeirões do Cardoso e dos Cristais, os Córregos da Água Preta e dos Macacos e o Canal Rego 
Grande. Devido ao crescimento da cidade e pelo seu percurso, em 1992 o Ribeirão dos Cristais foi totalmente 
canalizado no perímetro urbano da cidade, e sobre esta canalização foi construída a avenida sanitária José 
Bernardo de Barros.

O Canal Rego Grande foi construído em 1890, pela empresa inglesa Saint John Del Rey Mining, com uma 
extensão de aproximadamente 4800 metros, o Canal corta diversos bairros do município e vai até a extinta 
planta industrial da mineradora, localizada no centro do município. O Canal tinha por finalidade captar água 
bruta do Ribeirão dos Cristais e utilizá-la na lavagem do minério de ouro. Em 1995 a mineradora encerrou 
suas atividades e o Canal Rego Grande perdeu a sua funcionalidade para a atividade minerária.
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O Canal foi projetado passando pelo o município em sua parte mais plana, aproveitando assim a gravidade 
natural da água para chegar até a região industrial. Hoje esse conjunto herdado dos ingleses faz parte do 
patrimônio municipal. A população de Nova Lima pratica caminhadas, passeios ecológicos, ciclismo e outras 
atividades de lazer e recreação nessa região, por ser uma área plana e de bela paisagem natural.

2.2 Forma de coleta e análise de dados

Segundo Appolinário (2006), existem infinitas formas de coleta de dados para a realização de uma pesquisa. 
Neste estudo, a coleta de dados baseiou-se em um levantamento, numa sequencia de amostras para avaliação 
qualitativa e quantitativa das águas e na análise visual e fotográfica dos impactos do canal Rego Grande.

Foram coletadas vinte e quatro amostras de água em três pontos equidistantes do   Canal Rego Grande, sendo 
o primeiro a montante no Ribeirão dos Cristais, o segundo no centro do Canal e o terceiro a juzante do Canal.

As coordenadas foram realizadas em graus decimais, a distância de coleta do ponto nº 1 para o ponto nº 2 é 
de 1266 metros e do ponto nº 2 para o ponto nº 3 é de 1871 metros e são descritas na Tabela 1:

TABELA 1: Coordenadas em graus decimais dos pontos de coleta.
Pontos Latitude (S) Longitude (W) Elevação (m)
Ponto 1 - 19 9996128 - 43 8587215 798
Ponto 2: - 19 9926586 - 43 8535012 826
Ponto 3: - 19 9849834 - 43 8554160 826

Fonte: Os autores (2014).

As amostras foram coletadas pelos autores utilizando frascos apropriados etiquetados e acondicionados em 
ambiente refrigerado para conservação e analisadas pelo laboratório.

2.3 Determinação química e biológica

Os parâmetros analisados e as metodologias seguiram o padrão standart methods for the Exames of 
Wastewater de APHA/AWWA/WEF (2005), de acordo com as informações repassadas do laboratório 
Hidrocepe em seus laudos de análise nº 18536 e 18873.

2.3.1 Potencial Hidrogeniônico (pH)

Para determinar o pH foi aplicado o método potenciométrico utilizando um pHmetro que é baseado em 
um eletrodo que é acoplado a um potenciômetro que mede a diferença de potencial, ou seja, o pHmetro 
converte o valor do potencial do eletrodo em unidades de pH. Quando submerso na amostra o eletrodo gera 
milivolts que são convertidos para pH.

2.3.2 Oxigênio Dissolvidos (OD)

OD é uma medida da quantia de oxigênio disponível dentro de um corpo d’água e, é medido em uma escala 
de 0 mg/L – 20 mg/L ou como porcentagem de saturação. A análise de oxigênio dissolvido é uma adaptação 
simplificada do método de Winkler (proposto em 1888, é um dos mais usados e considerado como referência 
para determinação do oxigênio dissolvido na água) modificado pela Azida Sódica.



262

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 7, v.6, n.7, janeiro / dezembro de 2014
ISSN 2238-3220

2.3.3 Demanda Bioquímica de oxigênio (DBO)

A determinação da DBO foi feita através da medida da concentração de oxigênio dissolvido (2.2.2) antes 
e após cinco dias de incubação da amostra, a temperatura de 20ºC. Os equipamentos utilizados para a 
determinação do DBO são os mesmos utilizados para a determinação do OD.

2.3.4 Metais pesados

2.3.4.1 Mercúrio: A amostra foi coletada e acondicionada em frasco polietileno previamente lavado com 
solução 1 + 1 de HNO3 seguido da adição de ácido nítrico. Após foi mantida em uma caixa térmica até a 
entrega no laboratório Hidrocepe onde foram feita as análises

2.3.4.2 Chumbo: A amostra foi coletada e acondicionada em frasco polietileno previamente lavado com 
solução 1 + 1 de HNO3 seguido da adição de ácido nítrico. Após foi mantida em uma caixa térmica até a 
entrega no laboratório Hidrocepe onde foram feita as análises.

2.3.5 Nitrogênio

O método para a determinação do Nitrogênio é fundamentado na decomposição da matéria orgânica através 
da digestão da amostra a 400ºC com ácido sulfúrico concentrado, em presença de sulfato de cobre como 
catalisador que acelera a oxidação da matéria orgânica. O nitrogênio presente na solução ácida resultante é 
determinado por destilação por arraste de vapor, seguida de titulação com ácido diluído.

2.3.6 Fósforo

Os dados foram obtidos através do método do acido ascórbico fotométrico.

2.3.7 Coliformes termotolerantes

As amostras foram coletadas em frascos de polietileno. Estas foram coletadas, condicionadas e preservadas 
e levadas para o laboratório para análise. Os dados levantados, em termos de Números Mais Prováveis por 
100 mL (NMP/100 mL), foram obtidos pela técnica dos tubos múltiplos de fermentação.

3 Resultados e discussões

3.1 Caracterização dos impactos ambientais do Canal

Através da visita em campo, foi possível verificar os impactos que se encontram as margens do canal, dentre 
eles pode-se destacar as ações antrópicas, o desmatamento, o carreamento de material para o leito, possíveis 
pontos de lançamento de águas pluviais, resíduos sólidos variados e pisoteio de animais.

3.1.1 Assoreamento do leito do Canal

Na Figura 1 observa-se em alguns pontos o começo da supressão da mata ciliar, que ao longo do tempo 
pode se transformar em uma erosão, favorecendo o carreamento de partículas de solo, redução de sua 
profundidade, devido a processos erosivos. Podendo ter como consequência a diminuição da vazão da água, 
sendo assim o fluxo das drenagens e do escoamento ficam alterados, favorecendo inundações em alguns 
trechos no período das chuvas, época na qual o volume de água do Canal aumenta substancialmente.
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    Figura 1: Desmatamento da mata ciliar
Fonte: Os autores (2014) 

3.1.2 Possível lançamento de águas pluviais

Observa-se na Figura 2, a presença de tubulação que pode ser utilizada para o lançamento de águas pluviais.

 Figura 2: Possível ponto de lançamento de águas pluviais
Fonte: Os autores (2014)

3.1.3 Resíduos sólidos

Observa-se ao longo de todo Canal a presença de resíduos sólidos como: plásticos, papéis e latas lançados 
no Canal.

Na Figura 3 consta a canalização e implantação de passagem para veículos. No entroncamento das Ruas 
Curitiba e Lauro Magalhães Santeiro, o gradeamento encontra-se em péssimo estado, podendo causar sérios 
riscos de desmoronamento caso ocorram chuvas de maiores proporções. De acordo com informações de 
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moradores locais é comum na época das chuvas ocorrerem transbordamentos pelo grande acúmulo de 
resíduos, tampando assim a passagem da água de chuva, moradores reclamaram também de vetores ao 
longo do Canal e afirmam que em tempo de seca o odor é insuportável.

 Figura 3: Gradeamento para barramento dos resíduos sólidos
Fonte: Os autores (2014)

Nota-se nas Figuras 4 e 5 o impacto causado pela ação antrópica no trecho do Canal, é possível  que  haja  
lançamento  de  esgotos  sanitários  nestes  trechos,  estes  impactos são causados pelo crescimento 
demográfico desordenado e consequente perda das áreas verdes e da paisagem natural. Segundo Nucci 
(2001) a instalação irregular de pessoas acarreta diversos problemas de ordem ambiental e sanitária que 
influenciam na qualidade de vida destes moradores.

 

Figura 4: Presença de residências à beira do Canal próximo ao ponto de coleta nº 1.
Fonte: Os autores (2014)
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 Figura 5: Presença de animais domésticos
Fonte: Os autores (2014)

3.1.4 Outros impactos pontuais

Observa-se pequeno barramento feito por moradores, com o intuito de impedir o carreamento de terra para 
o leito do Canal em função dos impactos.

 Figura 6: Barramento. Margem início de processo erosivo
Fonte: Os autores (2014)

3.2 Análises da qualidade da água

Com o intuito de realizar um levantamento para análise dos impactos que ocorrem no Canal foram realizadas 
duas campanhas de amostragem em 03 (três) pontos distintos do  Canal, sendo determinados parâmetros 
químicos (OD, DBO, pH e metais pesados) e biológicos (Coliformes termotolerantes), as amostras foram 
coletadas no período de janeiro e fevereiro de 2014, sem ocorrência de chuva nas últimas 24 horas.
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De acordo com COPAM/CERH 01/2008:

Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos (estabelecimento do nível de 
qualidade/classe a ser alcançado e/ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo 
do tempo), as águas doces serão consideradas classe 2.

Portanto nesta pesquisa o Canal será tratado como água doce de classe 2. 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados analíticos dos pontos nº 1, 2 e 3.

Tabela 2: Resultados analíticos dos pontos nº 1, 2 e 3. 

Fonte: Os autores (2014)

Os resultados das análises dos parâmetros OD, DBO, pH, metais pesados através da concentração de Pb e Hg, 
N, P e Coliformes termotolerantes das amostras de água superficial coletada no ponto de amostragem nº 3 
foram comparados aos valores máximos permitidos para águas classe 2, indicados nos padrões de referência 
de qualidade ambiental para águas superficiais estabelecidos pelas Resoluções CONAMA 357/2005 e 
430/2011 e pela Deliberação Normativa COPAM/CERH 01/2008. Nesta comparação os resultados dos 
parâmetros analisados demonstraram que a água do Canal encontra-se em condições para águas doces de 
classe 2. Não houve deterioração da qualidade da água do Canal.
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3.3 Proposição de medidas de recuperação do Canal

Para a proposição de medidas de recuperação do Canal, será descrita de maneira conjunta, não individualizada 
como para a identificação dos impactos, uma vez que algumas das sugestões levantadas deverão ser utilizadas 
para mais de um dos impactos identificados no Canal.

Para o controle dos focos de erosão e posterior recuperação do Canal, deverá ser previsto o plantio de 
espécies nativas de pequeno porte de acordo com o ecossistema local, para que a área recuperada possua 
características mais próximas quanto possível da área original, assim a vegetação irá proteger estas margens, 
diminuindo o carreamento de material para o leito do Canal, objetivando o retorno do seu equilíbrio 
dinâmico. Todo esse estudo deverá estar de acordo com a viabilidade técnica, econômica e ambiental do 
município. Essa cobertura vegetal irá auxiliar no controle da erosão, melhorando as características do solo e 
principalmente o aspecto estético do local.

Realização de limpeza de toda a extensão do Canal de forma periódica para que ele tenha sua vazão 
aumentada e, desta forma a possibilidade de se ocorrerem grandes inundações no seu curso no período das 
chuvas seja minimizada.

Realização de um levantamento de toda a extensão do Canal, para identificação dos pontos de lançamentos 
irregulares e providenciar as ligações até a rede de esgotos sanitários e/ou de drenagem pluvial.

Criação e execução de um Programa de Educação Ambiental e de Saúde Pública nas escolas, com a população 
que mora no seu entorno e para os transeuntes que trafegam pela pista de caminhada e pelas vias ao longo 
do Canal, este programa deverá prever a implantação de serviços de coleta seletiva e a instalação de lixeiras 
com mensagens educativas, a  realização de atividades nos finais de semana para atingir o maior público 
possível, deverá utilizar de todos os recursos possíveis como informativos, placas, cartazes, programas em 
tv’s e rádios locais, entre outros, deverá prevê ainda a orientação para os proprietários de animais quanto 
ao local correto de criação e a instalação de bebedouros. Estas atividades deverão ser realizadas de forma 
continua.

Deverá ser realizado um mapeamento delineando o perfil de todos os moradores ao longo de todo o 
Canal para poder determinar a melhór abordagem a ser utilizada para sensibilização, visando a criação de 
conscientização coletiva para a necessidade necessidade de proteção deste espaço público cultural que faz 
parte da história da mineração em nova  lima.

Se faz necessário que haja um incremento expressivo no número de fiscalizações realizadas por parte dos 
órgãos públicos, para inibir as ações que degradem o Canal, pois esta tratativa aliada a aplicação das sanções 
legais aplicáveis, inibirá a ocorrência de ações que degradem  o   canal   causando  impáctos  ambientais  
negativos  no  mesmo.  Realizar um planejamento de limpezas preventivas e corretivas ao longo do canal e a 
retirada dos barramentos indevidos.

A prefeitura deverá criar em conjunto com as secretárias de educação, meio ambiente, planejamento, 
patrimônio histórico e obras uma zona de proteção ambiental para o Canal Rego Grande com a capacitação 
de agentes locais para vigiar e orientar a população quanto à necessidade de proteção do Canal.
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4 Considerações Finais

A presente pesquisa teve como objetivo qualificar e quantificar os impactos que ocorrem no Canal Rego 
Grande, através de análises visuais e laboratoriais.

Com base nos resultados encontrados nas análises realizadas, pode-se dizer que a água do Canal Rego 
Grande apresenta qualidade aceitável, uma vez que, os parâmetros químicos (pH, OD, DBO, Pb, Hg, N e 
P) e biológico (coliformes termotolerantes), encontram-se dentro da faixa de valores estabelecidos como 
referência para “águas doces classe 2”, conforme as resoluções CONAMA 357/05 e 430/11 e a Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH 01/08.

Embora detectados alguns impactos visuais negativos as margens do Canal como o descarte inadequado de 
resíduos sólidos, o assoreamento, o pisoteio de animais e a supressão da mata ciliar. Comparando-as com 
as análises laboratoriais, pode se dizer que mesmo encontrando impactos visíveis significativos os mesmos 
ainda não atingiram o canal, uma vez que os resultados obtidos nas análises laboratoriais se enquadram nos 
parâmetros estabelecidos pela legislação vigente.

Possivelmente, o Ribeirão dos Cristais de onde a água do Canal é desviada, devido a sua grande vazão, promova 
uma autodepuração suficiente para depurar o Canal Rego Grande, por este ter uma extensão razoavelmente 
pequena. Sugere-se um estudo aprofundado do Ribeirão dos Cristais para afirmar a autodepuração.

Conclui-se, a partir das observações feitas ao longo do trabalho, que os impactos encontrados na área em estudo 
ainda não atingiram o leito do Canal, tornando-se necessário que os órgãos competentes adotem medidas 
preventivas e corretivas visando à proteção deste espaço público e cultural da cidade de Nova Lima/MG.
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V - PROCESSOS PRODUTIVOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
REBOCO DE FACHADA EM EDIFICAÇÃO

Ricardo Júnio Gonçalves; Karlla Petronilha Guimaraes Silva; Dioniregis Goncalves9;                                     
Wilson Jose Vieira da Costa10 

(ENEGEP - XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, 2014)

RESUMO

Diante do cenário recente de crescimento da economia, as empresas brasileiras do setor da construção civil vêm buscando aumentar 
sua produtividade, reduzir seus custos de produção, conquistar a confiança do público, aumentar a participação de mercado e, 
consequentemente, se tornarem mais competitivas. Entretanto, tal competitividade torna-se um desafio diante das características 
do setor que é conhecido pelo elevado desperdício de materiais, de tempo da mão de obra e pela falta de planejamento e controle 
no processo construtivo como um todo. Particularmente nas obras de edificações, o processo de revestimento de parede da 
fachada externa (reboco), vem sofrendo modificações significativas nos últimos anos. Diante disso, a pesquisa objetiva analisar o 
processo de acabamento de reboco de fachada em edificações e propor o uso de novos processos e equipamentos que reduzem 
custos e possibilitem o incremento de produtividade. A metodologia da pesquisa é exploratória quantos aos fins e utiliza-se da 
pesquisa-ação e do estudo de caso como procedimentos técnicos. Os principais resultados apontam que usando o processo 
convencional, a construtora objeto da pesquisa, obtinha desempenhos pouco lucrativos. Já no processo modificado e sugerido 
com base nos resultados da análise dos dados, obteve-se desempenhos satisfatórios em todos os requisitos que envolviam o 
processo de produção de revestimento de fachada (reboco de fachada). 

Palavras-chaves: Processos produtivos. Custos. Mão de obra. Equipamentos. Construção civil.

1 Introdução

As empresas brasileiras do setor da construção civil vêm buscando aumentar sua produtividade, reduzir seus 
custos de produção, conquistar a confiança do público, e com isso aumentar a sua participação no mercado 
consumidor e, consequentemente, se tornarem mais competitivas. Entretanto, tal competitividade torna-se 
um desafio diante das características do setor da construção civil, que é conhecido pelo elevado desperdício 
de materiais, de tempo da mão de obra e pela falta de planejamento e controle no processo construtivo 
como um todo. 

Para que esses problemas sejam evitados faz-se necessário que os gestores das organizações invistam em 
inovações e mudanças nos processos e na busca da industrialização na construção civil, substituindo práticas 
convencionais por processos sistemáticos e inovadores.

Particularmente nas obras de edificações, o processo de revestimento de parede da fachada externa (reboco), 
vem sofrendo modificações significativas nos últimos anos. Essas modificações advêm do uso e aplicação 
de novos materiais, como argamassas industrializadas, utilização de granitos, mármores, cerâmicas para 
revestimentos, vidros e tintas texturizadas.

9  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
10  Docente dos cursos de Engenharia Civil e de produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.



270

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 7, v.6, n.7, janeiro / dezembro de 2014
ISSN 2238-3220

Por ser uma etapa do processo produtivo de edificações de alta complexidade, a presente pesquisa objetiva, 
através de estudos mais detalhados, auxiliar a obra a reduzir os custos na etapa de reboco de fachada, 
incrementando a produtividade, adotando soluções que aperfeiçoem todo o processo de reboco da fachada 
externa. Pretende, através de estudo de caso na empresa objeto desta pesquisa, e atendendo aos seus 
objetivos, analisar o processo de acabamento de reboco de fachada em edificações e propor o uso de novos 
processos e equipamentos que reduzem custos e possibilitem o incremento de produtividade. 

Objetiva mapear e comparar os processos de produção de acabamento de fachada (reboco) nos processos 
convencional e modificado, mensurar e comparar o efetivo custo de mão de obra, identificar e comparar a 
redução de equipamentos utilizados e por fim, mensurar e comparar a produtividade em metros quadrado, 
considerando ambos os processos.

A relevância do estudo da gestão de custos dentro de qualquer organização é importante, em especial para 
o controle das operações e melhor direcionamento das políticas estratégicas. Dessa forma, o trabalho tem a 
finalidade de expor como os custos se comportam e quais as conclusões que podem ser tiradas da aplicação 
de um método de redução de custo para o auxílio na administração da empresa, incrementando assim, a 
produtividade.

2. A história da construção civil no Brasil

No fim do século XIX, no Brasil, houve vários acontecimentos que influenciaram decisivamente a ampliação 
e a formação dos espaços urbanos. O fim da escravidão fez com que milhares de negros fossem expulsos dos 
campos e migrassem para a cidade para buscar moradias, trabalhos e conforto. Ao mesmo tempo, imigrantes 
europeus chegaram ao Brasil para trabalhar no campo e também na indústria brasileira que estava na fase 
inicial. Esses fatores provocaram o aumento da população nas cidades, especialmente em São Paulo e no Rio 
de Janeiro, fato que acarretou uma demanda por habitação, transporte e demais serviços urbanos, até então 
inédita. 

As primeiras obras civis no Brasil iniciarão na passagem do século XIX para o XX. Dos 510 anos do Brasil, quase 
400 anos de construções foram autóctones (a própria pessoa constrói sua casa) e os últimos 100 anos foram 
de transformações favoráveis. As técnicas utilizadas foram: taipa (barro) de mão e taipa-de-pilão (socada), 
sendo a mão de obra escrava e do próprio morador.

Na década de 40, a construção civil teve seu auge no governo do então presidente do Brasil Getúlio Vargas 
Dorneles, e este setor foi considerado uns dos mais avançados da época. O Brasil era detentor importante da 
tecnologia do concreto armado. As cidades passaram a crescer vertiginosamente, numa velocidade nunca 
antes registrada. Vieram os altos edifícios, as pontes quilométricas, o sistema de saneamento básico, as 
estradas pavimentadas e o metrô (CESAR, 1999). 

Vieira (2006) destaca a importância do subsetor de edificações, que é responsável, segundo o IBGE, por mais 
de 90% do número de estabelecimentos da construção civil e mais de 82% do total de empregos do setor 
construtivo. Um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), realizado em 
2007, indicava que a construção civil residencial iria liderar o ranking dos investimentos no Brasil, nos quatro 
anos seguintes, com praticamente metade do total a ser investido no país (HELENO, 2010). 
 O setor da construção civil como um todo é de elevada importância na geração de emprego e renda nacional, 
reflete o desenvolvimento do país e é um dos motores propulsores da economia. De acordo com o CBIC; IBGE 
(2013) a construção civil tem uma influência significativa no PIB (Produto Interno Bruto) d Brasil, mesmo com 
a oscilação constante entre os anos de 2000 a 2012. No Gráfico 1, pode-se observar que nos anos de 2000 a 
2003 o PIB da construção civil ficou deficiente em relação ao PIB Brasil, já nos anos de 2004 a 2012 o PIB da 
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construção civil ficou abaixo do PIB Brasil apenas nos anos de 2005 e 2007, já no ano de 2009 fechou com 
saldo negativo influenciado pela crise econômica mundial afetando até mesmo o PIB Brasil que fechou com 
saldo negativo.

Gráfico 1 – PIB Brasil e PIB construção (VABpb)

Fonte: CBIC; IBGE (2013, p.5).

2.1. Processos de produção na construção civil 

A construção civil vem enfrentando alguns problemas, onde os de maiores destaques implicam na diminuição 
da produtividade, na defasagem da qualidade do produto final, nos custos e datas de entrega prevista e 
efetuada e nas elevadas perdas na construção (JACÓ, 2003).  

Segundo afirma Isatto et al. (2000) um dos motivos para o baixo rendimento do setor está diretamente ligado 
a desqualificação da gestão a que estão submetidas, pois o padrão utilizado para representação do sistema 
de produção é por sua vez muito superficial. O sistema de produção apresentado nesses casos é limitado 
a um agregado de operações que transformam inputs (materiais e informações) em outputs (produtos e 
serviços). O setor da construção civil do Brasil mesmo com as mais atuais evoluções tecnológicas na produção 
de novas opções de materiais e de processos construtivos, ainda se depara com processos realizados de 
forma artesanal e quase não utiliza os métodos que tiveram êxito nos demais âmbitos industriais. O alto 
índice de insegurança apresentado procede das dificuldades encontradas para gerir os processos, tais como: 
planejamento, controle de produção, desenvolvimento de projetos e estimativas dos custos. 

2.2. Mão de obra e equipamentos na construção civil 

No Brasil, a mão de obra da construção civil é formada por pessoas que migraram das regiões Norte e 
Nordeste em busca de uma vida melhor, principalmente no Sudeste. Outro fato que pode ser observado é 
que a maioria é formada por negros e que moram nas periferias das grandes cidades (GOMES, 2012). Como a 
maior parte das atividades na construção civil exige apenas força braçal e prática na atividade, o profissional 
não se preocupa em melhorar sua escolaridade ou buscar uma formação especializada. Sendo assim, pessoas 
com pouca ou nenhuma classificação são absorvidas neste mercado de trabalho (REBECA, 2013).

Apesar de grande parte da mão de obra da construção civil ser composta por homens, com o aumento 
da qualidade dos serviços e velocidade nas atividades, o mercado da construção civil abriu oportunidades 
para as mulheres operárias. Vencendo o preconceito, a mão de obra feminina agregou um nível maior de 
escolaridade para a construção civil (REBECA, 2013).
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A construção civil é carente em diversas situações, pois a escassez de mão de obra qualificada se tornou um 
problema para a área, dificultando assim, o investimento em máquinas, equipamentos e novas tecnologias.  
Porém, a aplicação das máquinas e equipamentos na construção civil faz a diferença na velocidade da execução 
da obra e na redução da mão de obra. Para atender a etapa de reboco de fachada externa em edifícios, foco 
deste trabalho, é de fundamental importância que os equipamentos utilizados sejam analisados e definidos 
com bastante critério, levando em conta a natureza do serviço, o volume de serviço a ser realizado e o prazo 
para execução da obra ou da atividade. 

Os equipamentos usados na etapa de reboco de fachada na empresa alvo desta pesquisa são:

a) Betoneiras fixas – utilizados para preparo mecanizado de massa. Sua utilização se dá no início 
da obra, na fase de fundação, e permanece até a conclusão;
b) Minicarregadeiras – usadas para transporte de massa produzida na central, deslocando-se 
até os pontos definidos das masseiras, substituindo o uso de carrinho de mão;
c) Masseira – recipientes confeccionados em metal ou em PVC. É usada para preparar e 
armazenar massa e/ou concreto a serem utilizados nas frentes de trabalho;
d) Balde para transporte de massa – usado para o transporte da massa ou de concreto. O balde 
mais utilizado na atividade de reboco de fachada é o de 270 litros, pois possui uma alça resistente;
e) Guincho Velox – é usado para transportar, na vertical, massa até o pedreiro, facilitando o 
processo de reboco de fachada;
f) Andaime suspenso mecânico – plataformas de trabalho suspensas por cabo de aço com catraca 
manual ou sistema elétrico para auxiliar seu deslocamento na vertical da edificação;
g) Grua em movimento – utilizado no transporte de cargas na vertical, por meio de um moitão. É 
preso por um cabo de aço e é constituída por torres metálicas com um braço horizontal giratório 
e motores de elevação com distribuição da translação da carga;
h) Elevador tracionado a cabo – São equipamentos de transporte de materiais ou pessoas na 
vertical da edificação em obra, de uso constante; 
i) Andaime fachadeiro – conjuntos de peças que são formados pelo encaixe dos quadros 
tubulares, contraventados por diagonais em “X”, com a união de dois quadros e duas diagonais. 

2.3. Gestão de custos na construção civil

Segundo Dubois; Kulpa; Souza (2009) custo é o gasto com a aquisição de bens ou serviços usados na produção 
de novos bens ou serviços. Deve-se considerar o custo como o gasto em compromissos financeiros que a 
organização tem diretamente com as suas atividades geradoras de receita. 
No Brasil, as cargas tributárias são elevadas, chegando corresponder a 40% do Produto Interno Bruto (PIB). 
Portanto é importantíssimo que o empreendedor forme seus preços de venda levando em consideração os 
tributos (DUBOIS; KULPA; SOUZA, 2009).  

Ainda de acordo com Dubois; Kulpa; Souza (2009), os centros de custos podem ser diferenciados em: 

a) Centro de Custo Principal: correspondem aos setores onde são processados ou obtidos os 
produtos, mercadorias ou serviços vinculados à atividade-fim da empresa. São registrados os 
custos com materiais aplicados, mão de obra e gastos gerais de fabricação ou de prestação de 
serviços;
b) Centros de Custo Auxiliares: constituídos pelos setores de apoio operacional, como almoxarifado, 
depósito de produtos acabados, expedição, logística, manutenção, entre outros;
c) Centros de Custo Administrativos: formados pelos setores que com funções administrativas, 
visando à gestão financeira, de recursos humanos, de marketing, etc. 
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d) No intuito de melhorar os resultados de projetos na construção civil, a gestão de custos tem se 
tornado o grande desafio para os gestores das obras, pois é de suma importância o gerenciamento 
dos recursos disponíveis, sendo que, muitos projetos no decorrer de seu desenvolvimento 
percebem que o orçamento não foi eficaz quanto o custo da execução da obra. 

Os custos se dividem em diretos, quando há incidência direta na produção ou processo da prestação de 
serviço, podendo estes custos ser alocados em função do consumo; indiretos, que não interferem diretamente 
e não possibilita uma alocação exata, devendo esta ser feita por meio de rateio. 

 No processo de apuração do custo dos produtos, segundo Cardoso; Mário; Aquino (2007), os gestores 
dispõem de algumas metodologias, dentre elas destacam o Custeio por Absorção, o Custeio Variável e o 
Custeio Baseado em Atividades.  A partir de uma adequada gestão de custos, é possível identificar como cada 
produto ou serviço contribui para a rentabilidade e lucratividade da empresa. Para isto é utilizado o conceito 
de Margem de Contribuição, que segundo Mario (2010) é o resultado da diferença entre a receita líquida e 
os custos e despesas variáveis, que se destina a cobrir os custos e despesas fixas e formar o lucro. 

MC Unitária = Receita Unitária (-) Custo/Despesa Variável Unitário
e

MC Total = MC Unitária x Quantidade Vendida

No setor da construção civil verifica-se que os sistemas de gestão encontram-se ineficazes desde as estimativas, 
quanto no controle dos custos no decorrer do processo de produção, principalmente por descartar a natureza 
da produção e a indefinição do ambiente característico neste tipo de indústria.

3. Metodologia de pesquisa

Quanto aos fins, a presente pesquisa é exploratória, pois se baseou no levantamento de documentos e 
bibliografias relacionadas ao tema. Este trabalho foi elaborado baseado na pesquisa aplicada, pois quando 
verificado a proposta de melhoria no processo de reboco da fachada, foram apontados os benefícios com 
implantação do novo processo produtivo. 

Quanto aos meios, utiliza-se a pesquisa-ação como estratégia, pois esta foi concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores se envolveram 
no problema de modo cooperativo ou participativo.

Este trabalho foi realizado através de um estudo de caso, pois este consiste em uma análise intensa 
e desgastante com variáveis a serem trabalhadas, proporcionando então maior detalhamento e por 
consequência um extenso conhecimento, apesar de esta ser ponderada como uma atividade difícil em 
relação a outros delineamentos (GIL, 2002).

O estudo foi realizado junto a empresa objeto da atual pesquisa, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Trata-se de uma construtora que tem como principal atividade o desenvolvimento de empreendimentos 
imobiliários de grande porte no segmento popular. A empresa investe em edificações no Distrito Federal e em 
oito estados brasileiros, sendo Minas Gerais um deles. É uma das maiores construtoras e incorporadoras do 
Brasil. São mais de 14 mil funcionários contratados por todo país, atuando em várias etapas do processo de 
construção de imóveis. A organização tem como foco ser a mais eficiente e admirada do mercado imobiliário 
pelos seus valores e rentabilidade.
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O universo da pesquisa são as atuais 1 (uma) obra contendo 4  (quatro) blocos de edificações em andamento 
na construtora analisada. Porém, o processo a ser explorado está contextualizado no acabamento de fachada 
externa (reboco), equipamentos, colaboradores e aos recursos utilizados para o desenvolvimento de reboco 
em fachadas de edifícios. Já a amostra será não-probabilística intencional, pelo fato de ter sido escolhia 01 
obra por se apresentar já na etapa de reboco. 

Como instrumento para coleta de dados, usou-se da inspeção e avaliação de todas as etapas que descrevem 
a atividade do reboco de fachada em edificações da empresa alvo da pesquisa de dezembro de 2013 a 
janeiro de 2014. Foram feitas 28 visitas in loco para mapeamento do processo produtivo convencional, 
listagem dos equipamentos utilizados e número de pessoas alocadas no processo de reboco de fachada. 
Para levantamentos de informações pertinentes á obra e ao serviço, foram feitas entrevistas informais com 8 
(oito) colaboradores desenvolvidos no processo pesquisado. Os dados coletados foram analisados por meio 
de fluxograma, tabelas, planilhas, relatórios internos, gráficos com auxílio do Microsoft Excel e Microsoft 
Word. 

4. Apresentação de resultados e análise dos dados

Mapear os processos de produção de reboco de fachada facilita identificar os gargalos nas etapas de 
produção para tomada de decisões e fazer as mudanças necessárias em cada processo, com foco na melhoria 
contínua. Desta forma, foram mapeados e analisados os resultados obtidos entre o processo convencional 
de produção de reboco e do processo modificado, sugerido pelos autores desta pesquisa. Foi observado que, 
no processo convencional o tempo de espera para chegada do material ocasionava um atraso na produção 
diária, desperdícios de mão de obra e prejuízos financeiros. Como pode ser observado nas Figuras 1 e 2, 
após a realização das alterações do processo convencional para o processo modificado, foi possível reduzir o 
número de etapas, de mão de obra e consequentemente o custo da produção.



275

Revista Paramétrica, Belo Horizonte, ano 7, v.6, n.7, janeiro / dezembro de 2014
ISSN 2238-3220

Figura 1 – Fluxograma e mapeamento do processo convencional

Fonte: Os autores, 2014.
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Figura 2 – Fluxograma e mapeamento do processo modificado

Fonte: Os Autores, 2014.

4.1. Comparação do processo convencional com o processo modificado de reboco de fachada 

A produção é entendida como uma série de processos e fluxos voltados para a conversão de materiais e mão 
de obra em produtos acabados, onde cada processo principal é subdivisível em processos menores, os quais 
são também caracterizados por conversões e fluxos detalhados.
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Uma evidência desse fato é o número excessivo de serventes alocados em um canteiro de obras, dimensionados 
muitas vezes sem critérios ou através de índices de consumo de composição de preço unitário que não levam 
em consideração o fato de que os serventes, basicamente, preparam e transportam insumos para diversas 
frentes de serviço, não devendo ser alocados em atividades específicas. No mapa do processo convencional 
foi possível observar que fluxo das etapas demanda bastante tempo dos profissionais envolvidos. No mapa 
do processo modificado foi possível reduzir o fluxo das etapas, reduzindo o tempo de transporte, otimizando 
o tempo das equipes envolvidas durante o deslocamento da massa para reboco ou chapisco (Figuras 3 e 4).

Figura 3 – Mapa do processo convencional

Fonte: Os Autores, 2014.
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Figura 4 – Mapa do processo modificado

Fonte: Os Autores, 2014.

Através dos dados obtidos pelos autores desta pesquisa, foi possível mensurar e comparar o efetivo custo de 
mão de obra no processo convencional e processo modificado, reduzindo assim, os gastos em 19,9%.

No processo convencional foi observado um desperdício de mão de obra que aumentava o valor no custo final 
do m² de reboco, e que pouco agregava valor no processo de produção. Em geral as atividades precisavam ser 
devidamente analisadas e planejadas para influenciar o aumento de produção. Neste processo percebeu-se 
um excesso de mão de obra, falta de planejamento entre os funcionários e até mesmo ociosidade, gerando 
perdas de mão de obra, como, por exemplo, paradas nos serviços originadas por falta de disponibilidade 
de equipamentos ou de materiais ou perdas de materiais durante o transporte. No processo modificado, 
foi possível deslocar parte da mão de obra para outras atividades e disponibilizar o uso do elevador para 
outras etapas da obra, que reduziu o valor no custo final do m² de reboco, influenciando no valor na etapa de 
produção de reboco, após análise e planejamento para influenciar o aumento de produção. 

Conforme as Figuras 5 e 6, otimização de equipamentos na construção civil depende da administração da 
obra, que deve fazer um estudo minucioso para não onerar o orçamento. Baseado nessas premissas, os 
autores da presente pesquisa mapearam, diagnosticaram e redesenharam o processo convencional de 
transporte de massa até o pedreiro e sugeriu novo processo.
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Figura 5 – Fluxograma do transporte de massa até o pedreiro no processo convencional

Fonte: Os Autores, 2014.

Figura 6 – Fluxograma do transporte de massa até o pedreiro no processo modificado

Fonte: Os Autores, 2014.

Em uma obra, o valor desta etapa pode variar bastante em função da negociação envolvendo número 
de equipamentos, tempo de locação, histórico de relacionamento comercial, tempo de deslocamento, 
etc. melhor resultado de produtividade foi alcançado no processo modificado que reduziu o numero de 
equipamentos. 

Através da coleta de dados e com os resultados obtidos em campo, os autores conseguiram comparar a 
produtividade em m2 entre os processos convencional e modificado. Para uma comparação mais segura, os 
dados foram obtidos em uma única obra com seis prédios onde as edificações escolhidas eram do mesmo 
padrão e estavam na fase de revestimento das paredes. 

Como pode ser observado no Gráfico 2, houve um aumento significativo na produção em m² de reboco 
comparando o processo convencional e o processo modificado para justificar e provocar a mudança no 
sistema de produção.
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Gráfico 2 – Comparativo em m2 de reboco produzido diariamente nos processos convencional e modificado

Fonte: Os Autores, 2014.

Os dados coletados foram calculados pelo sistema RUP (Razão Unitária de Produção) que demonstra à razão 
de HHT/M² na quantidade de serviços executados. Pode-se observar que no processo convencional a média 
da produtividade da equipe de pedreiro e servente é de 100,48 m² de reboco, obtendo uma RUP 0,3551 m²/
dia de cada profissional. Já no processo modificado produção foi de 241,55m² de reboco, obtendo uma de 
RUP de 0,8535 m²/dia. Os dados obtidos foram registrados em tabelas, conforme Figuras 7 e 8, a seguir. 

Figura 7 – Quantidade diária em m2 de reboco produzido no processo convencional

Fonte: Os Autores, 2014.
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Figura 8 - Quantidade diária em m2 de reboco produzido no processo modificado

Fonte: Os Autores, 2014.

5. Conclusão

Este trabalho se propôs a apresentar uma contribuição à produção de revestimentos de fachada externa 
no processo de reboco em empresas do ramo da construção civil, principalmente no que se refere a baixa 
produtividade e desempenho, mostrando que oportunidades para melhorias depende em grande parte, do 
gestor da obra. 

Através de estudos empíricos, pesquisa bibliográfica, coleta e análise de dados, os autores desta pesquisa 
constataram que usando o processo convencional, a Empresa alvo da pesquisa, obtinha desempenhos 
pouco lucrativos. Já no processo modificado obteve desempenhos satisfatórios em todos os requisitos que 
envolvem o processo de produção de revestimento de fachada de argamassa (reboco de fachada). Diante 
dos resultados obtidos pelos pesquisadores, observa-se que a Empresa alvo do estudo foi beneficiada, 
aumentando o volume de produção em m² e reduzindo o custo no processo de reboco de fachada.
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VI -  ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA MINIMIZAR O RISCO DE ACIDENTES EM ALTURA 
NA FASE FINAL DE UMA OBRA: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL

Adriano Azevedo Moura; Djalma Lúcio Teixeira Martins; Flávio Adrierre Pires de Britto (Feamig) Vanessa 
Rosa; Janúario Dias de Almeida11; Jocilene Ferreira da Costa12 

(IX SAEPRO – SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – UFV, 2014)

RESUMO 

As empresas têm procurado aprimorar suas estratégias, quando se trata de segurança do trabalho. A realização de trabalho em 
altura acarreta grande risco para o operário, já que esse pode sofrer queda e, com isso, causar sérios danos à saúde ou óbito, o 
que é muito comum na construção civil. Visando melhorias na segurança dos trabalhadores, esta pesquisa foi desenvolvida em 
uma empresa que tem como atividade a construção de edificações, em Belo Horizonte/MG. Foram aplicados questionários aos 
operários, individualmente, sendo direcionados àqueles que realizavam trabalho em altura, na fase final da obra, objetivando 
identificação do nível de conhecimento em relação às normas de segurança na realização dessa atividade. Para verificação dos 
riscos, foi realizada visita in loco, observando-se as atividades existentes e as etapas do processo. Os resultados apontaram que 
a ausência de uma prática de antecipação, principalmente na fase de acabamento da obra, é um dos fatores que encabeçam a 
lista das causas de acidentes. Além disso, pode-se observar que, parte dos funcionários alegou não conhecer os riscos de acidente 
relacionados ao trabalho em altura na obra.

Palavras-chave: Construção Civil. Segurança do Trabalho. Trabalho em Altura.

1 Introdução

Atualmente, devido à competitividade, as empresas têm tido uma maior cobrança em seus processos, 
atentando para qualidade dos seus serviços, na busca de respeitar o ambiente de trabalho e os aspectos 
sociais, principalmente em relação à saúde e segurança de seus funcionários. A busca pela redução de 
acidentes é um fator importante, que acarreta em investimentos na promoção da integridade física, saúde 
ocupacional e bem-estar dos trabalhadores, reconhecendo que isso leva à melhor produtividade. Mesmo 
com grandes mudanças nos comportamentos da gestão, ainda está longe desse alcançar um nível reduzido 
de acidentes.

Muitas empresas adotam campanhas e incentivos em saúde e segurança do trabalho, porém muitos de 
seus funcionários desprezam as orientações recebidas. Isso faz com que os acidentes ocorram pelo fator 
humano, sendo considerados como comportamentos inseguros e/ou condições inseguras. O local impróprio 
ao trabalho, devido ao risco existente não tratado ou não identificado, provoca incidentes que podem 
gerar acidentes. Muitas são as exigências para com as empresas, visto que, existem normas no Brasil que 
regulamentam diversos tipos de trabalho em altura.

Diante desse cenário, o objetivo desta pesquisa baseia-se no entendimento das normas que regulamentam o 
trabalho em altura, bem como na proposta de soluções de melhorias para empresas do ramo da construção civil.

11  Discentes do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
12  Docente dos cursos de Engenharia Civil e de Produção da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais.
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2 Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida em empresa que tem como atividade a construção de edificações, na cidade de 
Belo Horizonte/Minas Gerais. Considerou-se como o universo, a empresa pesquisada, e como amostra, a 
obra localizada no Bairro Floramar, região norte da capital. A empresa não permitiu o uso do seu nome e foi 
denominada, então, Empresa XYZ.

O trabalho foi embasado em documentos cedidos pela empresa e questionários aplicados aos funcionários. 
Os entrevistados foram selecionados, aleatoriamente. Para quantificação da amostragem, os pesquisadores 
adotaram a amostra não probabilística de conveniência, sendo que, o questionário foi aplicado aos funcionários 
que estavam desempenhando trabalho em altura. Para o total de 105 operários, foram computados como 
amostra 47,61% dos funcionários alocados nesta obra. Antes da aplicação, cada pergunta foi explicada aos 
entrevistados e foram esclarecidas as dúvidas.

Para identificar os riscos, foi realizada visita in loco, com o objetivo de verificar as atividades existentes e as 
etapas do processo. Foram observados, na obra, materiais e equipamentos utilizados para o desenvolvimento 
das atividades que potencialmente pudessem gerar riscos, durante o trabalho em altura. Verificou-se também 
o histórico de ocorrência de acidentes em altura, entre janeiro e agosto de 2014.

2 Resultados e discusses

Conforme resultados levantados, através dos registros realizados no período de  janeiro a agosto de 2014, 
não houve relatos de incidentes ou acidentes. A existência de ocorrências pode não ter sido registrada, por 
não existir uma ferramenta que esteja sendo bem aplicada.

Através de entrevistas realizadas, foram elaborados gráficos com o percentual das respostas dadas às 
questões. Sua interpretação pode auxiliar na proposta de melhorias para a empresa, a fim de proporcionar 
maior segurança na realização do trabalho em altura.
No Gráfico 1, encontra-se demonstrado o nível conhecimento dos operários quanto ao risco de acidente do 
trabalho em altura.

Gráfico 1 – Conhecimento quanto ao risco do trabalho em altura

Conhecimento quanto ao risco do 
trabalho em altura 

 

10% 

Sim 

Não 

90% 

Fonte: Os autores (2014).

Pode-se observar que, 10% dos funcionários alegaram não conhecer os riscos de acidente relacionados 
ao trabalho em altura, na obra em questão. Assim, identificou-se que a maioria dos operários diz possuir 
conhecimentos sobre o tema. Os funcionários têm em mente que um acidente é um fato indesejável, logo 
conhecer sobre segurança torna-se um fator importante.
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Dessa forma, como ponto de melhoria, sugere-se que a empresa divulgue frequentemente informações aos 
funcionários, para que os mesmos possam se aprimorar, objetivando a redução de acidentes do trabalho.

Em relação à ocorrência de acidentes de trabalho em altura, foi questionado aos funcionários se os mesmos 
já se acidentaram alguma vez executando o trabalho. O Gráfico 2apresentada as respostas dos operários em 
relação a tal.

Gráfico 2 -  Acidente de trabalho em altura nesta obra
 Acidente de trabalho em altura nesta obra 

20% 

80% 

Sim 

Não 

Fonte: Os autores (2014).

Nota-se um bom conhecimento entre os operários quanto aos riscos de acidente do trabalho em altura, 
conforme demonstrado no Gráfico 1, o que é corroborado com os dados do Gráfico 2, ao demonstrar 
que a maioria dos entrevistados (80%) respondeu que não acidentou na obra. Porém, de acordo com os 
representantes da empresa, não ocorreu nenhum acidente relacionado ao trabalho em altura na obra, o que 
contradiz o que foi respondido pelos entrevistados, já que 20% afirmaram ter se acidentado.

Como ponto de melhoria, propõe-se que a empresa realize a investigação de acidentes, visando à 
eliminação dos mesmos, bem como a conscientização dos funcionários. Além disso, é importante que sejam 
implementadas medidas eficazes e que tenham uma elevada relação custo benefício, como o fornecimento 
de E.P.I.’s (Equipamentos de Proteção Individual), treinamentos e reconhecimento dos riscos, que podem 
significativamente reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes.

Para fornecimento de E.P.I.’s, recomenda-se que a empresa siga as instruções normativas da NR 06, pois 
a mesma dita as diretrizes para utilização dos equipamentos, o que contribui para a realização segura das 
atividades.

Em relação aos treinamentos, a empresa deve seguir o preconizado na NR 18, que recomenda um mínimo de 
6 horas de capacitação para todos os trabalhadores, antes do início das atividades.

Para aqueles que irão desenvolver trabalho em altura, além do recomendado na NR 18, deverá ser acrescentado 
o indicado na NR 35, que orienta capacitação e treinamento, com carga horária mínima de 8 horas.

No Gráfico 3 estão relacionadas as respostas dos operários quando questionados se já presenciaram algum 
tipo de incidente relacionado ao trabalho em altura, na obra onde estão atualmente.
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Gráfico 3 – Incidente em altura
 

Incidente em altura 

42% 

58% 
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Não 

Fonte: Os autores (2014).

Durante avaliação da documentação da empresa, não foi evidenciado registro de incidente com operários, o 
que contradiz a alegação dos entrevistados, pois 58% afirmaram  ter presenciado incidentes relacionados ao 
trabalho em altura na obra, como observado no Gráfico 3.

Assim, percebe-se que a empresa não tem plano de ação para tratar os incidentes, pois inexistem registros 
destes. Como os números de possíveis incidentes seriam consideráveis, pode-se sugerir a implantação da 
Pirâmide de Frank Bird como ferramenta, para que, após o registro, os mesmos sejam tratados antes de se 
tornarem acidentes.

Conforme descrito por Frank Bird (1967), empresas nos Estados Unidos da América foram avaliadas, 
chegando-se à conclusão de que para 600 incidentes ocorridos, ocorreriam  30 acidentes com somente danos 
ao patrimônio, 10 acidentes que causariam danos físicos leves aos funcionários e 1 acidente fatal.

De acordo com os dados colhidos, elaborou-se o Gráfico 4, apresentando o percentual daqueles que 
presenciaram ou não acidentes de trabalho em altura na empresa.

Gráfico 4 – Acidente em altura

Acidente em altura 

42% Sim 

Não 
58% 

Fonte: Os autores (2014).

Constatou-se que a mesma porcentagem daqueles que responderam que já presenciaram um incidente (58% 
dos operários, de acordo com o Gráfico 3) também respondeu que sim quando questionada se já presenciou 
um acidente.

Pode-se deduzir que a interpretação da questão por parte dos entrevistados pode ter sido equivocada, pois 
esses provavelmente não têm ciência da diferença entre incidente e acidente. Independentemente de terem 
sido presenciados acidentes ou incidentes, percebe-se que a empresa necessita melhorar a investigação 
desses eventos. Torna-se importante a implementação de checklist’sdiários, antes de iniciados trabalhos em 
altura, a fim de se identificar possíveis falhas.
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Propõe-se que sejam elaborados e implantados procedimentos, nos quais o maior interessado em absorver 
e assimilar as informações seja o envolvido na atividade, o funcionário, que poderá contribuir com sugestões 
de melhoria, visando sempre à realização do trabalho, de forma segura.

O número de operários que já participou de treinamentos de segurança referente ao trabalho em altura, na 
sua obra, encontra-se demonstrado no Gráfico 5.

Gráfico 5 – Treinamento para trabalho em altura

 

Treinamento para trabalho em altura 

6% 

94% 
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Não 

Fonte: Os autores (2014).

Observou- se que um menor percentual de colaboradores não participou de treinamentos de segurança 
relativos ao trabalho em altura, na atual obra. Após quantificação dos dados, foram investigadas evidências 
dos registros dos treinamentos, para desenvolver a comparação entre o que foi respondido e a realidade e 
verificação do cumprimento das NR’s 18 e 35, quanto aos treinamentos.

Verificou-se que realmente o número de pessoas treinadas corresponde aos números encontrados. 
Entretanto, um percentual de 6% que respondeu não ter recebido treinamento de segurança, mostrou que 
o processo deverá ser corrigido e que todas as pessoas que venham a trabalhar na obra, deverão realizar 
treinamentos antes do início das atividades.

A realização periódica, conforme cronograma de ações que deverá ser criado, de palestras, campanhas e 
treinamentos com os funcionários, objetivará conscientizá-los quanto à importância do tema, visando 
atender às metas de segurança da empresa, relacionadas ao trabalho em altura.

No Gráfico 6, de acordo com os dados colhidos, observa-se o percentual daqueles que conhecem ou não 
todos os E.P.I.’s relacionados ao trabalho em altura.

Gráfico 6– Conhecimento dos E.P.I.’s
 

Conhecimento de E.P.I's 
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Fonte: Os autores (2014)
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Percebeu-se que a maioria dos funcionários tem conhecimento sobre os E.P.I.’s utilizados no trabalho em 
altura, mas um percentual de 10% afirma não conhecer todos os E.P.I.’s. Talvez conheçam parte desses 
equipamentos, mas não todos.

De qualquer forma, a empresa, além de fornecer os E.P.I.’s aos funcionários, deve treiná-los e capacitá-los, 
bem como exigir o seu uso, segundo o recomendado na NR 06. Portanto, sugere-se que, durante a capacitação 
e treinamento, sejam apresentados todos os E.P.I’s inerentes à atividade dos trabalhadores, para que esses 
estejam cientes dos meios de proteção proporcionados.

Conforme os percentuais registrados, foi elaborado o Gráfico 7, com as respostas dos funcionários que 
afirmaram ou não a utilização de E.P.I.’s para realização do trabalho em altura.

Gráfico 07 – Utilização dos E.P.I.’s
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Fonte: Os autores (2014)

De acordo com o Gráfico 6, o percentual daqueles que disseram que conhecem todos os E.P.I.’s utilizados no 
trabalho em altura foi de 90% dos funcionários, o que corrobora as informações do Gráfico 7.

Observa-se que, em várias atividades, como no trabalho em altura, os funcionários,  por acreditarem que 
os E.P.I.’s serão um empecilho ao desenvolvimento de seu trabalho, não os utilizaram. Visando atender às 
exigências da NR 06 e às necessidades dos funcionários, torna-se obrigatório que a organização evidencie o 
fornecimento e o controle de vencimento dos mesmos, através de ficha de controle individual de E.P.I.’s.

Como melhoria, sugere-se a elaboração de checklist’s de inspeções para ferramentas, equipamentos e postos 
de trabalho, uma vez que uma inspeção bem feita pode identificar possíveis riscos de acidentes.

O Gráfico 8 aponta o percentual de respostas quanto ao conhecimento em relação aos objetivos da CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).

Gráfico 8 – Objetivo da CIPA
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Fonte: Os autores (2014).
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Para 14% dos funcionários, não é conhecido o objetivo da CIPA. Foi evidenciado, através da documentação 
apresentada pela empresa, que existe a CIPA e que o processo eleitoral, bem como sua gestão estão de 
acordo com as recomendações da NR 05. Entretanto, alguns funcionários, afirmaram não conhecer seus 
objetivos.

A constituição da CIPA ou a escolha de um membro designado, treinado e capacitado é aplicável à empresa 
estudada. A CIPA é composta por representantes do empregador e dos empregados, treinados para colaborar 
na prevenção de acidentes. Assume, assim, papel importante na identificação de riscos e minimização de 
ocorrências.

Portanto, como melhoria, a empresa pode informar aos funcionários sobre a CIPA, seus objetivos e sobre o 
processo eleitoral para a escolha de seus membros constituintes.

No Gráfico 9, há as respostas dos funcionários em relação à realização de campanhas de segurança relacionadas 
ao trabalho em altura pela empresa.

Gráfico 9 – Campanhas de Segurança

 

Campanhas de Segurança 

 
10% 

Sim 

Não 

90% 

Fonte: Os autores (2014)

Identificou-se que para 10% dos funcionários, a empresa não realiza campanhas e treinamentos, já para 90% 
dos funcionários, a empresa sempre oferece palestras, campanhas e treinamentos relacionados ao trabalho 
em altura.

Durante a aplicação dos questionários, pode ser percebido, entre aqueles que alegaram não participação nas 
campanhas, a possibilidade de serem funcionários com pouco tempo de admissão na empresa.

Como melhoria organizacional, visando atender aos seus objetivos e metas de Segurança e Saúde do 
Trabalho, a empresa deve realizar periodicamente palestras, campanhas e treinamentos com todos os seus 
funcionários, objetivando conscientizá-los quanto à importância da segurança no trabalho em altura.

No Gráfico 10, são mostrados os dados referentes ao conhecimento ou não de  E.P.C.’s, entre os funcionários 
dessa obra.
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Gráfico 10 – Conhecimento quanto a E.P.C.’s

Conhecimento quanto a E.P.C.’s 
 

42% 

58% 

Sim 

Não 

Fonte: Os autores (2014)

E.P.C.’s são equipamentos para proteção em grupo, que atuam no controle das fontes geradoras de agentes 
agressores ao homem e ao meio ambiente, devendo ser prioridade em segurança. São de extrema importância 
para as atividades com risco de quedas, como o trabalho em altura, uma atividade ampla em obras, com 
recrutamento de vários trabalhadores.

A segurança nos canteiros de obras, muitas vezes, é precária e insuficiente, devido à falta de E.P.C.’s, como 
plataformas de proteção, guarda corpo, sinalização junto à periferia de lajes que ainda não foram desformadas, 
proteções de aberturas no piso, como vãos de elevadores e poços de ventilação, entre outros descritos na NR 18.

No ambiente laboral, cada funcionário deve ser exemplo nas questões relacionadas à saúde e segurança, 
zelando não só pela sua integridade física, mas também pela de seus colegas. Nota-se no Gráfico 10, que 
um número considerável dos funcionários (42%) desconhece os E.P.C.’s. Isso pode ser justificado pela 
implementação, por parte da empresa, de procedimentos de difícil entendimento pelos funcionários, o que, 
muitas vezes, é utilizado apenas para cumprimento da legislação vigente.

Desta forma, como sugestão de melhoria, a empresa pode elaborar procedimentos para utilização dos E.P.C.’s 
que sejam eficazes e facilmente interpretados pelos funcionários. Durante a capacitação e treinamento, 
podem ser apresentados todos os E.P.C’s inerentes à atividade para os trabalhadores, a fim de que os mesmos 
zelem pela sua segurança e dos demais, com o correto conhecimento e utilização dos equipamentos.

3 Considerações finais

Com este trabalho, procurou-se apresentar medidas a serem adotadas para minimizar o risco de acidentes 
em altura na construção civil, na fase final de uma obra, tendo sido realizado um estudo de caso em uma 
empresa localizada em Belo Horizonte/MG, que serviu como base para essas sugestões.

As colocações aqui apresentadas, no que se refere às Normas Regulamentadoras, principalmente no 
concernente aos acidentes e aos elementos utilizados para proteção do trabalhador da construção civil, têm 
o interesse de apresentar uma linha de pensamento e a interpretação técnica e legal do tema proposto.

Sabe-se também que, em virtude do que diz a Lei, deve-se em primeiro lugar utilizar todo o conhecimento 
para eliminar os riscos de acidentes, fazendo uso dos E.P.C.’s, para somente depois lançar mão dos E.P.I.’s.

Concluiu-se, portanto, que a ausência de uma prática de antecipação, principalmente  na fase de acabamento 
da obra, é um dos fatores que encabeçam a lista das causas de acidentes. A visão de que o que se gasta com 
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equipamentos de proteção é um investimento e não um gasto é que faz com que os planejamentos já tragam 
embutidos sistemas de segurança, que devem ser sugeridos por profissionais especializados. A importância 
das informações ocupacionais defensivas, sob uma forma simples, sempre com a participação do próprio 
trabalhador, tanto na elaboração destas informações, quanto na sua divulgação rotineira e cumprimento, é 
a base para o bom trabalho que será executado de forma adequada, dentro das normas e com segurança.
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RESENHAS DE LIVROS PUBLICADOS PELOS PROFESSORES DA FACULDADE DE 
ENGENHARIA DE MINAS GERAIS NO ANO DE 2014

VII - RESENHA DO LIVRO GEOMETRIAS PLANA E SÓLIDA: INTRODUÇÃO E APLICAÇÕES EM 
AGRIMENSURA

Alcir Garcia Reis

O livro Geometrias Plana e Sólida: Introdução e 
Aplicações em Agrimensura, publicado por mim, em 
2014, contempla dois temas importantes ao estudo 
da geometria elementar, a geometria plana e a 
geometria sólida. 

Ele está dividido em duas partes: a primeira, sobre 
geometria plana e a segunda, geometria sólida 
(prismas, cilindro, cone, pirâmide e esfera). Estas 
partes são compostas de conceitos diretos, com 
exercícios para iniciantes, geralmente acompanhados 
de figuras para facilitar a visualização, bem como 
algumas aplicações em áreas da engenharia de 
agrimensura.

Percebe-se que, como o propósito do livro é apresentar 
“noções” de geometrias plana e sólida, apenas alguns 
teoremas mais simples foram demonstrados.

Nos primeiros capítulos são apresentados conceitos iniciais de geometria plana com amplo estudo de 
operações com ângulos e triângulos, já com exercícios aplicados à agrimensura. 

Para aproximar ainda mais da base teórica das engenharias de agrimensura e civil, alguns conceitos 
contêm certas divergências em relação àqueles utilizados tradicionalmente em matemática, mas que foram 
devidamente mensionados. Por exemplo, o ângulo externo de um polígono, que é o suplemento do ângulo 
interno, aqui é visto como o replemento desse ângulo. Já o suplemento do interno é aqui denominado 
“ângulo de deflexão”.

Nos capítulos seguintes, complementa-se esses conceitos iniciais com um estudo sobre quadriláteros, 
circunferência, círculo e Teorema de Tales, sendo este último a base para o capítulo de semelhança de figuras 
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planas. É muito interessante observar a presença do estudo de escalas neste capítulo, conceito dificilmente 
abordado em livros de geometria plana. 

Uma ótima contribuição deste livro para profissionais da engenharia é a apresentação de conteúdos com 
estudos pouco comuns em livros de geometria. São eles: as relações métricas em triângulo qualquer, com 
grandes aplicações em engenharia e áreas de figuras planas, com cálculo de áreas por coordenadas.

Na segunda parte do livro é apresentada a geometria sólida, onde os conteúdos aparecem de forma 
dinâmica e objetiva, bem como os conceitos dos sólidos notáveis com diversos exercícios aplicados. Destaca-
se alguns dos exercícios aplicados de forma muito interessante, como o cálculo de volume de concreto para 
a construção de sarjetas.

O livro é finalizado com a resolução dos exercícios de maior dificuldade, para que os alunos das engenharias 
possam orientar seus estudos, sendo essa uma boa oportunidade para fixar conceitos apresentados.
Por fim, ressalta-se que o livro se afasta da visão tradicional dos livros de geometria, apresentando uma gama 
de conteúdos com objetividade e concisão, sem perder a precisão mínima necessária utilizada nos conceitos 
matemáticos. 
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VIII – RESENHA DO LIVRO O ETHOS ENTRE PERMANÊNCIA E MUDANÇA: ESTUDO SOBRE O 
ASPECTO DUAL DO ETHOS A PARTIR DA PROPOSTA DE LIMA VAZ

Raquel Ferreira de Souza

O livro O Ethos entre Permanência e Mudança: estudo 
sobre o aspecto dual do ethos a partir da proposta de 
Lima Vaz, publicado por mim, no ano de 2014,  pretende 
analisar o ethos em seu aspecto dual, tal como trabalhar 
suas relações, implicações e desdobramentos em face da 
relação entre indivíduos e grupos de indivíduos, a partir da 
proposta de ética filosófica de Henrique Cláudio de Lima 
Vaz, pensador brasileiro.

O ser humano é social por natureza e, como tal, forma 
grupos. Os grupos de indivíduos habitam um mesmo 
espaço, partilham o mesmo tempo e constroem sua 
história, tendendo a padronizar a forma de agir de seus 
componentes, o que pressupõe conflito e harmonia, já que 
partilham a mesma realidade histórico-social.

Compreender a própria realidade e percebê-la criticamente 
é primordial ao ser humano, posto que este precisa dar 
sentido à própria vida, o que passa pelo agir. O ethos em 
sua origem e estrutura apresenta-se de forma dual, sendo 
subjetivo quando compreende o agir humano e objetivo 
quando se relaciona com a concretude da vida, construída 
e herdada continuamente. 

Os homens, em todo tempo, decidem, deliberam, escolhem e agem, e, consequentemente, constroem a 
própria história dia após dia, sendo, pois, livres para fazê-lo, o que não descaracteriza o ethos enquanto 
permanente. 

Assim, o ethos se constitui como mudança e permanência ao mesmo tempo, pois, sendo constituído 
historicamente, traz dessa construção os elementos da tradição, a saber, o conjunto de valores e princípios 
construídos ao longo dos tempos, aquilo que há de mais precioso para os grupos de indivíduos e que 
permanece no tempo, através da transmissão ocorrida de geração a geração, tornando-se parte desses 
indivíduos e grupos de indivíduos. 

No entanto, ao mesmo tempo que se encarrega de fazer manter a tradição viva no interior e no proceder dos 
homens, apresenta novas exigências e necessidades às pessoas e grupos, o que implicará em mudanças. Além 
disso, se o ethos fosse apenas uma herança, somente os seus primeiros membros teriam a oportunidade e a 
liberdade de escolher agir dessa ou daquela maneira e consentir sobre o modo de vida a ser adotado por toda 
a comunidade e consentindo, o que tiraria dos demais membros a liberdade de poder escolher os próprios 
atos, de forma que o modo de vida do grupo seria imposto, não construído consensual e conscientemente, 
tampouco seria fruto de escolhas livres e autônomas.
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Em todas as épocas houve uma tensão entre indivíduo e sociedade, sendo essa tensão elemento necessário à 
construção do agir ético, uma vez que a sociedade apresenta um modo de viver ao indivíduo e não cabe a esse 
indivíduo apenas segui-lo cegamente. Assim, esse modo de vida deve ser submetido ao crivo da consciência, 
de forma que tal pessoa o reconheça como bom e justo, ou como a melhor forma de se viver, construindo 
em si uma disposição interior para essa forma de agir, o que dará sentido à sua existência, se autorrealizando 
através dos próprios atos.

Desse modo, a obra em questão expõe e analisa o significado do ethos, enquanto dimensão da realidade e 
enquanto dimensão do agir, sua construção no tempo e no espaço, suas relações e elementos estruturantes 
e, sobretudo, sua importância para a formação de um agir qualificado como ético, sendo uma leitura indicada 
para qualquer estudante e profissional que pense uma formação para além da vertente técnica, isto é, que 
se preocupa com uma formação humana.
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