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RESUMO 
 
BAGIOTTO, Juliano Ramires de Moraes. Diretrizes de melhoria para condições 
de conforto térmico em uma indústria alimentícia na cidade de Pelotas. 2018. 
Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Graduação em Engenharia de 
Produção, CEng – Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2018. 
 
A indústria alimentícia tem grande importância no cenário nacional, além de ser o 
setor da indústria que mais emprega, também é o setor que desempenha papel 
estratégico com as suas exportações para o superávit da balança comercial 
brasileira. Mas as indústrias da alimentação ainda precisam evoluir no quesito saúde 
e segurança do trabalho, e a ergonomia é fator chave para que as condições de 
trabalho sejam adaptadas aos trabalhadores. A empresa objeto de estudo atua com 
a produção de produtos derivados do arroz e beneficiamento da aveia. Tendo em 
conta o exposto acima, o presente trabalho tem como objetivo investigar quais os 
níveis estimados de conforto térmico nos ambientes de trabalho de uma indústria 
alimentícia com vistas a propor ações de melhoria nestes locais. Para obter os 
índices de conforto térmico foi utilizado o método PMV/PPD proposto por Fanger 
(1970) e que é adotado pela norma ISO 7730 (2005) para a análise de ambientes 
termicamente moderados. Os resultados encontrados indicaram que todos os 
setores analisados apresentam problemas de conforto térmico, com os índices PMV 
e PPD ficando acima dos limites recomendados pela norma ISO 7730. O método 
escolhido ainda foi utilizado para simular as condições ideais para os setores e 
nortearam a elaboração das recomendações para adequação dos ambientes. Ainda 
foi desenvolvida uma discussão crítica quanto a aplicação do método escolhido. 
 
Palavras-chave: ergonomia, conforto térmico, indústria alimentícia 



 

 

ABSTRACT 
 
BAGIOTTO, Juliano Ramires de Moraes. Improvement guidelines for thermal 
comfort conditions in a food industry in the city of Pelotas. Final Project-
Undergraduate – Industrial Engineering Undergraduated Course, CEng – 
Engineering Center, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
The food industry has great importance in the national scenario, besides being the 
industry sector that most employs workers, it is also the sector that plays a strategic 
role with its exports to the surplus of the brazilian trade balance. But the food industry 
still needs to evolve in the area of health and safety at work, and ergonomics is a key 
factor for working conditions to be adapted to the workers. The company under study 
works with the production of rice products and processing of oats. Taking into 
account the above, the present work aims to investigate the estimated levels of 
thermal comfort in the working environments of a food industry with the purpose of 
proposing improvement actions in these places. In order to obtain thermal comfort 
indexes, the PMV / PPD method proposed by Fanger (1970) was used and it is 
adopted by ISO 7730 (2005) for the analysis of thermally moderate environments. 
The results showed that all sectors analyzed presented thermal comfort problems, 
with the PMV and PPD indexes being above the recommended limits. The method 
chosen was still used to simulate the ideal conditions for the sectors and guided the 
elaboration of the recommendations for the adaptation of the environments.A critical 
discussion about the application of the method chosen was still developed. 
 
 
Palavras-chave: Ergonomics, Thermal comfort, food industry 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O homem desde o seu primórdio procurou abrigo nas cavernas para proteção 

contra os perigos presentes no seu ambiente: sol, chuva e temperaturas extremas  

(RUAS, 1999). Ao decorrer do avanço do tempo, o homem buscou desenvolver  

maneiras para controlar as adversidades, foi o caso da utilização de pele de animais 

como vestimentas para se proteger do frio. Dentre os exemplos citados, fica 

evidenciado que o ser humano desde o princípio se preocupou com a sua condição 

térmica e este foi um dos fatores fundamentais para a sua preservação. 

A preocupação com o conforto térmico é recorrente, ainda mais nos dias 

atuais, onde os trabalhadores passam cerca de oito horas do dia dentro de 

ambientes produtivos. Mas a adequação das condições ambientais nas empresas 

ainda é motivo de desafios, pois segundo Rivero (1986), o trabalhador ao constatar 

que está num ambiente termicamente desagradável acaba setindo o desconforto e 

se preocupa com esta situação em paralelo a execução das suas atividades, esta 

desatenção além de reduzir a eficiência no trabalho pode elevar o risco de 

acidentes. 

Na empresa objeto de estudo, há reclamação por parte dos colaboradores em 

termos de desconforto nos seus ambientes de trabalho, onde alegam problemas 

com temperatura e circulação do ar. Contudo, não há compreensão clara de como o 

efeito da temperatura afeta estes colaboradores pois hoje a legislação brasileira 

através da Norma Regulamentadora n°15 - atividades e operações insalubres, 

estabelece apenas limites extremos de exposição ao calor. Para Barbiero (2004), há 

a necessidade de uma legislação focada no conforto térmico dos ambientes visando 

a garantia da saúde dos ocupantes destes locais, e que esta legislação deve 

compreender as diferenças climáticas da realidade brasileira. 

A empresa sob estudo não possui domínio de metodologias que lhes 

permitam inferir quanto aos resultados de eventuais intervenções no campo do 

conforto térmico. Esta questão é levantada por Ruas (1999), pelo fato da literatura 

nacional contar com poucos estudos aplicados diretamente ao conforto térmico nos 

ambientes de trabalho, Hackenberg (2000) corrobora afirmando que no Brasil a 

preocupação com o conforto térmico está cada vez mais presente no nosso 

cotidiano, mas o desenvolvimento de pesquisas na área ainda está em fase inicial. 
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Foi verificado que na literatura acadêmico científica há um direcionamento 

dos trabalhos envolvendo o método proposto por Fanger (1970) para avaliar o nível 

de conforto térmico de um ambiente. O método de Fanger foi adotado 

posteriormente como base para a norma internacional ISO 7730 (1984) para a 

análise de ambientes termicamente moderados. Esta norma depois foi atualizada 

para as normas ISO 7730 (1994) e a ISO 7730 (2005). 

Tendo em conta o exposto acima, o presente trabalho apresenta como tema a 

elaboração de diretrizes de melhoria para condições de conforto térmico em uma 

indústria alimentícia na cidade de Pelotas. 

 

1.1 Objetivo Geral e Específicos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Estimar os níveis de conforto térmico nos ambientes de trabalho de uma 

indústria alimentícia com vistas a propor ações de melhorias nestes locais. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Visando alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) estabelecer as características físicas e de processo de uma empresa 

alimentícia; 

b) definir qual o local prioritário em termos de desconforto térmico; 

c) Investigar índices de conforto térmico no local prioritário com base nas 

principais variáveis sugeridas pela literatura; 

d) propor melhorias no âmbito do local prioritário; 

e) desenvolver uma discussão crítica quanto à aplicação do método. 

 

1.2 Justificativa 

 

Segundo dados disponibilizados no relatório anual da ABIA (2017), as 

indústrias de alimentos e bebidas são as maiores do segmento das indústrias de 
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transformação em termos de valor bruto de produção, e também é o setor que mais 

emprega com 1,6 milhão de funcionários. 

No estado do Rio Grande do Sul as indústrias alimentícias estão sobre 

atenção constante do Ministério Público do Trabalho, onde já foram constituídas 

forças-tarefas para fiscalizar frigoríficos e engenhos de arroz em razão dos elevados 

índices de doenças ocupacionais nestes setores (NAKAJO, 2017). Aproveitando 

esta preocupação com as condições dos trabalhadores da indústria alimentícia, se 

propõe a avaliação do conforto térmico do ambiente fabril da empresa objeto de 

estudo pois, acredita-se que levantar o tema já traz benefícios em prol da saúde dos 

colaboradores e que o presente trabalho possa servir como incentivo para que se 

dissemine outros trabalhos com a mesma temática. 

No Brasil, através da Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia, o MTE 

(2007), estabelece que as empresas públicas e privadas são obrigadas a fornecer 

condições de trabalho adequadas aos seus colaboradores, de modo a proporcionar 

um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Por este motivo, há a 

preocupação por parte da empresa objeto de estudo sobre as condições dos seus 

postos de trabalho estarem adequadas para os seus funcionários. 

Segundo Fonseca (2014), o cuidado da empresa se justifica, pois deve ser 

responsabilidade da organização oferecer ambientes e condições de trabalho 

salubres aos seus trabalhadores para proporcionar maior qualidade de vida e 

satisfação dos mesmos. Para Grandjean (2005), além de impactar na satisfação, a 

adequação térmica do ambiente de trabalho proporciona um melhor desempenho 

das atividades com redução do desgaste físico e menor propensão a acidentes de 

trabalho. 

 

1.3 Limitações 

 

O presente trabalho se propõe a investigar o conforto térmico nos ambientes 

indicados pela empresa. A análise contempla apenas os setores que estão 

envolvidos na produção de produtos derivados do arroz. As áreas relacionadas ao 

beneficiamento de aveia, e setores de apoio como administrativo, recursos 

humanos, manutenção, entre outros, não serão avaliados neste estudo. 
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Este trabalho também não contemplará a análise de desconforto localizado, 

isto é, não serão analisadas a assimetria de radiação térmica, correntes de ar, 

diferença na temperatura do ar no sentido vertical e pisos aquecidos ou resfriados. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos. No Capítulo 1 são 

realizadas a introdução com apresentação e contextualização do estudo, 

apresentando-se os objetivos, justificativa da pesquisa, limitações e a estrutura do 

trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão teórica abordando primeiramente a 

importância do setor de produção de alimentos e seus desafios, após uma 

observação mais direcionada a indústria de beneficiamento de grãos com suas 

peculiaridades e as condições de trabalho nestas indústrias. Na sequência, é 

apresentado brevemente alguns conceitos da ergonomia e abordado mais 

detalhamente sobre o conforto térmico. Finalizando este capítulo será discutido 

sobre encaminhamentos metodológicos disponíveis para avaliação de conforto 

térmico e o detalhamento do método escolhido. 

No Capítulo 3 apresentam-se os procedimentos metodológicos, os quais 

estão divididos de forma: realizar a descrição da empresa, descrever os setores 

avaliados e identificar os postos envolvidos, realizar medições das variáveis de 

natureza ambiental, identificar e quantificar as variáveis de natureza pessoal, 

determinar sensação térmica para grupo de trabalhadores, determinar porcentagem 

estimada de insatisfeitos, sugerir correções para ambientes que apresentem 

sensações fora da neutralidade térmica e análise das lições apreendidas. 

No Capítulo 4 estão apresentados os resultados obtidos através da aplicação 

das técnicas abrangidas na revisão teórica e nos procedimentos metodológicos. 

Neste mesmo capítulo ainda foi apresentado o diagnóstico final referente ao cenário 

estudado e levantadas recomendações para adequar da situação térmica dos 

ambientes. Ainda no final do capítulo foi realizada uma análise quanto a aplicação 

do método escolhido para avaliar a condição térmica dos ambientes. 
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Por fim, no Capítulo 5 é realizado um fechamento sobre o presente trabalho e 

indicado sugestões para estudos futuros. No Capítulo 6 estão expostas as 

referências utilizadas para elaboração deste documento. 
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2  REVISÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo o leitor será apresentado aos desafios da produção de 

alimentos no mundo, mais precisamente aos desafios relacionados ao setor de 

beneficiamento de grãos e serão mostradas as condições de trabalho presentes 

nestas indústrias. Posteriormente será apresentando como a ergonomia pode ajudar 

a melhorar as condições de trabalho nas indústrias beneficiadoras de grãos, 

focalizando na adequação do conforto térmico destes ambientes. Por último será 

detalhado sobre a metodologia empregada para a verificação do conforto térmico. 

 

2.1 Importância e desafios emergentes no setor de produção de alimentos 

 

O alimento é recurso indispensável para a sobrevivência do homem, pois é 

através dele que o homem obtém os nutrientes necessários para se manter no seu 

dia-a-dia, portanto é uma necessidade diária e intransferível de cada ser humano 

(CARNEIRO, 2005). Para Abreu et al. (2001), além de necessidade primária do ser 

humano, a alimentação também constitui um problema de saúde pública, uma vez 

que a falta ou excesso de consumo de alimentos pode gerar problemas de saúde a 

população. 

Segundo dados da ONU (2012), 925 milhões de pessoas ainda sofrem com a 

fome no mundo, para Moratoya et al. (2013) o acesso aos alimentos não está 

distribuído de maneira igualitária a todas as pessoas devido a fatores como renda, 

preço, quantidade de alimentos disponíveis e outros fatores que acabam 

influenciando no consumo da população. É necessário, portanto, que haja um 

envolvimento político para que as desigualdades econômicas e sociais sejam 

diminuídas através de uma melhor distribuição de renda para que toda a população 

mundial possa ter acesso aos alimentos (ABREU et al., 2001). 

Além da questão da falta de acesso de alimentos por parte da população, há 

também outro problema a ser discutido a seguir sobre o crescimento da demanda 

futura de alimentos, segundo os dados disponibilizados pela FAO (2012), para o ano 

de 2050 se estima que será necessário um aumento de 60% da capacidade de 

produção agrícola para atender a demanda de aproximadamente 10 bilhões de 

pessoas (BRAGANÇA,2012). Para Saath e Fachinello (2016), o aumento cada vez 
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maior na demanda de alimentos se deve ao fato do crescimento de três fatores: 

populacional, renda per capita e de urbanização. 

 

Tabela 1 - População mundial versus demanda de alimentos. 

Ano 2015 2050 Variação 

População mundial 7,5 bilhões 9,8 bilhões +30% 

Demanda de alimentos 1,64 bilhões toneladas 2,6 bilhões toneladas +60% 
Fonte: FAO (2012). 

 

Conforme a previsão mostrada acima, o aumento populacional e consequente 

aumento da demanda mundial por alimentos será desafiador para o setor de 

produção de alimentos, agravada pela escassez dos recursos como, por exemplo, 

podemos citar a área plantada já estar chegando próxima ao seu limite, para 

contornar este problema as saídas estão no desenvolvimento tecnológico e na 

ampliação da produtividade (SAATH, FACHINELLO, 2016). Gergoletti (2008), ainda 

questiona sobre a sustentabilidade na cadeia produtiva de alimentos, pois a intensa 

utilização dos recursos naturais tem provocado profundas transformações no 

ambiente, e estas transformações podem comprometer seriamente o futuro da 

humanidade. 

Para a indústria alimentícia o desafio será conseguir ampliar a produção sem 

que isso represente aumentar as pressões por produção direto aos trabalhadores e 

a precarização das suas condições de trabalho, como trabalho com ritmo intenso, 

aumento do tempo das jornadas de trabalho, etc. Há, portanto, a necessidade de 

assegurar que as condições de trabalho e os direitos dos trabalhadores não sejam 

comprometidos com o aumento da demanda futura. 

 

2.1.1 Beneficiamento de grãos: peculiaridades e desafios econômicos 

 

A FAO (2012), obteve o consumo de alimentos no mundo separado por 

segmento de produtos entre os anos de 1990 a 2007, e os três produtos que mais 

foram consumidos seguiram a ordem: cereais, vegetais e leite. Para Gergoletti 

(2008), os cereais ocupam o primeiro lugar em virtude de constituirem a principal 

base alimentar para grande parte da população mundial, principalmente da Ásia, por 

conter grande quantidade de carboidratos, os cereais representam a principal fonte 

de energia consumida pelos seres humanos. O cereal é o fruto ou semente 
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comestível proveniente das gramíneas que podem ser utilizados como alimentos, 

compreende cerca de 8 mil espécies, mas entre elas se destacam os seguintes 

cereais que são os mais utilizados na alimentação humana e animal: trigo, arroz, 

milho, cevada, aveia, centeio e sorgo (TAKEITI, 2017). 

O Brasil é um grande produtor de cereais, em 2014 produziu 100 milhões de 

toneladas em produtos, dentre os cereais o país se destaca por ser o maior produtor 

e consumidor de arroz fora da Ásia, chegando a uma produção de 15 milhões de 

tonelada/ano do produto (BRAZILIANRICE, 2017). O estado do Rio Grande do Sul 

concentra a maior parte da produção do arroz brasileiro, pois é responsável pela 

produção de 61% do arroz produzido no país, e a cadeia arrozeira distribuída na 

metade sul do estado tem 232.000 empregos diretos gerados, consagrando o setor 

arrozeiro de grande importância econômica e social para o Rio Grande do Sul. 

A cidade de Pelotas possui grande concentração de indústrias de 

beneficiamento de arroz, segundo dados dispobilizados pelo Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas da Alimentação de Pelotas, no 

município estão presentes 28 engenhos de arroz, representando cerca de 60% das 

indústrias da alimentação do município, e 9 destes engenhos estão presentes no 

ranking dos 50 maiores do beneficiamento de arroz no estado do Rio Grande do Sul 

no ano de 2016 (IRGA, 2017). 

Como a empresa objeto estudo tem suas atividades voltadas a produção de 

farinhas e flocos de arroz. Logo, o arroz beneficiado acaba sendo a principal 

matéria-prima para a produção de produtos derivados do arroz. Portanto, mostra-se 

estratégica a localização da empresa ser no município, para estar próxima dos seus 

principais fornecedores. 

A empresa também possui uma linha de beneficiamento de aveia, o 

beneficiamento de grãos é um dos últimos processos no estágio de produção de 

grãos, é através do beneficiamento que ocorre a retirada de contaminantes e são 

selecionados os grãos de acordo com os critérios e padrões de comercialização 

(SILVA, PARIZZI, SOBRINHO, 2013). 

No beneficiamento da aveia, as principais operações realizadas são a 

limpeza, o descascamento, o tratamento hidrotérmico e flocagem. No processo de 

limpeza, materiais estranhos e impurezas são retirados. No descascamento, a aveia 

é seca e classificada pelo seu tamanho para garantiraeficiência da remoção das 
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cascas. Na sequência, os grão de aveia são cortados entre dois e quatro pedaços, 

tratados hidrotermicamente, flocados, secos e embaladas (NITZKE, 2018). 

Antes do término da seção é válido mencionar os desafios que a cadeia 

produtiva irá se deparar. Segundo Viana (2016), o Brasil terá papel estratético para 

suprir o aumento da demanda futura de alimentos, principalmente a demanda de 

carne e cereais, mas para isso precisará encarar sérios problemas ambientais como 

o aquecimento global, que preocupa todos os países produtores de alimentos, além 

das erosões dos solos, contaminação e desperdícios da água.Será necessário que 

se desenvolvam sistemas de produção que combatam os desperdícios e que 

tenham como objetivo a preservação da água e dos solos. Para FAO (2017), o Brasil 

também precisa desenvolver políticas de longo prazo que priorizem a melhoria da 

sua infraestrutura, desenvolvimento de pesquisa e inovação, melhorar a relação 

comercial com os outros países e dar apoio para reduzir a desigualdade econômica 

e social da população. 

 

2.1.2 A condição do trabalho presente no setor de beneficiamento de grãos 

 

A NR nº 9 – Programa de prevenção de riscos ambientais, do MTE (2017) 

estabelece os riscos ambientais como os agentes físicos, químicos e biológicos que 

presentes no ambiente de trabalho dependendo da combinação de fatores são 

capazes de causar problemas a saúde dos colaboradores. 

Os agentes físicos podem ser definidos como as diferentes formas de energia 

na qual os trabalhadores podem estar expostos, exemplo dos ruídos, vibrações, 

pressões anormais, temperaturas extremas, entre outros.  

Os agentes químicos são produtos que podem entrar no organismo através 

da via respiratória, ingestão ou ser absorvidos pela pele, podem ser na forma de 

poeiras, fumos, névoas, neblina, gases ou vapores.  

Os agentes biológicos podem ser as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 

protozoários, entre outros. 

Há dois riscos que não estão elencados nesta NR, porém são pertinentes e 

devem ser mencionados, segundo Santos (2012), os riscos ergonômicos e de 

acidentes também devem ser avaliados. Como risco ergonômico entende-se como a 

inadequação da atividade ao trabalhador, tais como esforço físico acima das 
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capacidades do indivíduo, posturas inadequadas, atividades com movimentos 

repetitivos, ritmos excessivos, pressões e conflitos sobre produtividade, entre outros. 

Os riscos de acidentes ocorrem em função do ambiente, equipamentos ou 

tecnologia serem impróprios e capazes de gerar lesões ao trabalhador, é o exemplo 

de máquinas sem proteção, probabilidade de incêndio ou explosão, arranjo físico 

inadequado, etc. 

Para além dos aspectos econômicos discutidos na seção anterior, cabe 

considerar que o setor de grãos, possui desafios importantes no tocante às 

condições de trabalho principalmente na exposição dos trabalhadores aos riscos 

ambientais. O setor de beneficiamento de arroz carrega negativamente a imagem do 

setor que apresenta maior número de acidentes com mortes em relação aos demais 

segmentos da alimentação e também os colaboradores destas indústrias são os que 

mais recorrem aos sindicatos em virtude do desenvolvimento de doenças 

ocupacionais como Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e surdez (NAKAJO, 2016). 

Albuquerque e Settineri (2016) realizaram uma pesquisa em empresas 

beneficiadoras de arroz de 6 cidades do estado (Pelotas, Alegrete, São Gabriel, Dom 

Pedrito Bagé e Camaquã) e entrevistaram 460 trabalhadores, aproximadamente 

15% dos trabalhadadores registrados no setor de beneficiamento do arroz, com as 

informações coletadas foi possível realizar um diagnóstico sobre as condições de 

trabalho enfrentadas pelos trabalhadores e identificar os riscos ambientais presentes 

nestes locais. Na Figura 1 podemos observar os maiores riscos presentes nos 

ambientes de trabalho, os resultados ainda estão divididos para mostrar a situação 

em cada cidade pesquisada. 
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Figura 1 - Riscos ambientais presentes nos postos de trabalho das arrozeiras. 

 

Fonte: Adaptado de Albuquerque e Sattineri(2016). 

Pode-se constatar que os riscos estão presentes de maneira similar em todas 

as cidades e que as maiores reclamações quanto ao meio ambiente de trabalho 

foram em relação ao ruído (91%), poeira (91%), risco de quedas ou batidas (77%), 

temperaturas altas (75%) e produtos químicos/agrotóxicos (47%). Estes indicadores 

são valores altos, e se combinados ou não podem ser fonte de acidentes ou de 

doenças ocupacionais aos trabalhadores. Os resultados levaram o Ministério Público 

do Trabalho do RS a abrir uma força-tarefa para investigar as arrozeiras gaúchas 

visando corrigir as irregularidades trabalhistas envolvendo a saúde e segurança dos 

trabalhadores (PORTELA, 2016). 

Os resultados apontaram que o calor está presente em cerca de 75% dos 

postos de trabalho das arrozeiras, e no município de Pelotas este índice ficou em 

70% dos postos de trabalho. Pretende-se analisar na indústria escolhida, que atua 

na fabricação de produtos derivados do arroz, se o cenário apresenta alguma 

correlação com as arrozeiras. 

 

2.2 A ergonomia como fator de integração: conforto, segurança e 

desempenho 

 

O termo ergonomia foi introduzido oficialmente pela primeira vez pelo 

engenheiro inglês Kenneth Murrell no ano de 1949, na Ergonomic Research Society, 
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a primeira sociedade de pesquisa em ergonomia do mundo, e designa a ciência que 

integra as discíplinas de fisiologia, psicologia, sociologia, antropologia e engenharia 

e tem como objetivo estudar o trabalho e adaptá-lo às características 

psicofisiológicas do homem (SILVA, PASCHOARELLI, 2010; MEDEIROS, 2013). 

A Associação Internacional de Ergonomia – IEA (2000, p. 1) adotou a 

seguinte definição para ergonomia: 

 

A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada 
ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros 
elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e 
métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho 
global do sistema. 

 

Para Iida (2005, p. 3), a ergonomia pode ser dividida em três dominíos: 

 

Ergonomia física – ocupa-se das características da anatomia humana, 
antropometria, fisiologia e biomecãnica, relacionados com a atividade física. 
Os tópicos relevantes incluem a postura no trabalho, manuseio de materiais, 
movimentos repetitivos, distúrbios músculo-esqueléticos relacionados ao 
trabalho, projeto de postos de trabalho, segurança e saúde do trabalhador. 
Ergonomia cognitiva – Ocupa-se dos processos mentais, como a 
percepção, memória, raciocínio e resposta motora, relacionados com as 
interações entre aspessoas e outros elementos de um sistema. Os tópicos 
relevantes incluem a carga mental, tomada de decisões, interação homem-
computador, estresse e treinamento. 
Ergonomia organizacional – Ocupa-se da otimização dos sistemas sócio-
técnicos, abrangendo as estruturas organizacionais, políticas e processos. 
Os tópicos relevantes icluem comunicações, projeto de trabalho, 
programação do trabalho em grupo, projeto participativo, trabalho 
cooperativo, cultura organizacional, organizações em rede, teletrabalho e 
gestão da qualidade. 

 

Considerando os domínios explicitados acima é possível perceber que o 

estudo da ergonomia permite avaliar de maneira satisfatória as condições prévias e 

as consequências do trabalho, permitindo a visualização da relação do homem com 

o seu ambiente de trabalho, como a interação homem-máquina, e estas informações 

contribuem para otimizar aspectos organizacionais e identificar fatores capazes de 

gerar adoecimento ao trabalhador. 

No país, o Ministério do Trabalho e Emprego dispõe da Norma 

Regulamentadora n° 17 que aborda sobre ergonomia, e nela estão contidas 

exigências e recomendações sobre os seguintes aspectos: ao levantamento, 

transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos, as condições 

ambientais do posto de trabalho e da própria organização do trabalho. Através desta 
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NR as empresas devem adequar as condições de trabalho as características dos 

trabalhadores visando proporcionar conforto, segurança e desempenho. 

 

2.2.1 Compreendendo os impactos da Ergonomia 

 

O Ministério da Previdência Social (2015) disponibilizou dados sobre os 

benefícios concedidos por incapacidade relacionado aos trabalhadores da iniciativa 

privada, durante o período de 2004 a 2013 entre os benefícios de incapacidade 

(auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente), o 

auxílio-doença apresentou maior frequência de concessão, representando 78% do 

total dos benefícios concedidos no período. 

 

Figura 2 - Frequência de concessão dos benefícios entre 2004 e 2013. 

 

Fonte: Adaptado de Ministério da Previdência Social (2015). 

 

O auxílio-doença aumentou de 1.895.880 benefícios em 2004 para 2.581.402 

em 2013, este benefício ainda pode ser dividido em duas categorias: auxílio-doença 

acidentário, cuja incapacidade é relacionada ao trabalho, e o auxílio-doença não 

acidentário (não relacionado ao trabalho). 

A Tabela 2, mostra a lista das 20 doenças classificadas de acordo com a 

Classificação Internacional de Doenças que mais geraram benefícios de auxílio-

doença acidentário entre o período de 2004 a 2013.  

78%

1%

14%

7%

Concessão dos benefícios por 
incapacidade - Frequência

Auxilio-doença (78%)

Auxilio-acidente (1%)

Pensão por morte (14%)

Aposentadoria por 
invalidez (7%)
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Tabela 2 - Concessão de Auxílio-Doença Acidentário por CID. 

 
Fonte: Ministério da Previdência Social (2015). 

 

Podemos observar que as doenças dos grupos CID M (doenças 

osteomusculares e do tecido conjuntivo) e CID G (doenças do sistema nervoso), 

quando tem o trabalho como sua principal causa, podem ser consideradas lesões 

por esforço repetitivo (L.E.R), assim cerca de 40,18% do auxílio-doença acidentário 

concedido é reflexo das inadaptações ergonômicas dos postos de trabalho. 

Podemos perceber que a ausência ergonômica nos postos de trabalho além 

de gerar problemas a saúde dos trabalhadores também tem provocado um grande 

problema para a sociedade, pois a partir do 15º dia de afastamento do trabalho, a 

empresa deixa de arcar com o salário do colaborador e esta conta se transfere para 

a previdência social, outro fator impactante é que a maioria dos trabalhadores 

adoecidos utilizam o Sistema Único de Saúde, logo a falta de adequação das 

condições de trabalho tem provocado diretamente um grave problema de saúde 

pública. 
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Trazendo a discussão mais especificamente para as indústrias de 

beneficiamento de arroz, a situação é semelhante, Albuquerque e Settineri (2016) 

mostram os diagnósticos de dores relatados pelos trabalhadores destas indústrias: 

 

Figura 3 - Diagnóstico de dor dos trabalhadores. 

 

Fonte: Albuquerque e Settineri (2016). 

 

Conforme a Figura 3, visualizamos que as principais causas de dor relatadas 

pelos trabalhadores estão relacionadas com a falta de adequação ergonômica dos 

postos de trabalho deixando exposto que a ergonomia ainda está sendo 

subvalorizada nas empresas e quem acaba sofrendo diretamente com isso são os 

trabalhadores. 

Ao decorrer desta seção foi evidenciado que a ergonomia tem papel 

fundamental nas empresas para melhorar a condição dos postos de trabalho e 

reduzir os índices de adoecimento que estão afetando os trabalhadores brasileiros. 

E que os reflexos dos problemas ergonômicos nas empresas tem gerado um efeito 

“dominó” para a sociedade, causando enormes transtornos para a previdência social 

e à saúde pública. Para solucionar esta questão é necessário que além da atuação 
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DIAGNÓSTICOS RECEBIDOS

Hérnia de disco ou problemas de coluna (40%)

LER (20%)

Gota (5.7%)

Cansaço muscular (2.9%)

Diabetes (2.9%)

Dor muscular (2.9%)

Enxaqueca (2.9%)

Hipertensão (2.9%)

Infecção (2.9%)

Inflamação (2.9%)

Lombalgia (2.9%)

Muito esforço (2.9%)

Problema no menisco (2.9%)

Reumatismo (2.9%)

Rótula (2.9%)
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dos órgãos fiscalizadores, haja um comprometimento por parte das empresas em 

implementar de fato a NR 17 nos seus ambientes de trabalho. 

 

2.2.2 O Conforto térmico: conceitos importantes e variáveis de aplicação 

 

Conforme foi mencionado nas seções anteriores, o propósito da ergonomia é 

adequar as condições e o ambiente de trabalho com o objetivo de proporcionar ao 

trabalhador conforto, segurança e desempenho. Logo, a atenção com a ambiente 

térmico onde o trabalhador está presente é necessário para satisfazer um dos 

critérios ergonômicos. 

A definição de conforto térmico para Ruas (1999), é a sensação de bem-estar 

experimentada por uma pessoa como resultado de uma combinação satisfatória das 

variáveis: temperatura radiante média, umidade relativa, temperatura, velocidade 

relativa do ar, tipo de atividade desenvolvida e as vestimentas utilizadas pelos 

trabalhadores. O mesmo autor ainda define que as sensações são individuais, então 

entende-se como condição de conforto térmico aquela que proporciona bem-estar 

ao maior número de pessoas. 

Para entender melhor como ocorre essa sensação experimentada ao interagir 

com as variáveis do ambiente é preciso compreender primeiramente o 

funcionamento do nosso corpo. O ser humano é um ser homeotérmico, ou seja, 

deve manter a sua temperatura interna constante e é através dos alimentos que o 

nosso metabolismo consegue absorver energia do meio que ao decorrer do ciclo 

será utilizada para manter o funcionamento do organismo, executar trabalhos 

externos e o restante será devolvido ao ambiente sobre forma de calor 

(CALLEGARO, 2015). 

Para Iida (2005) e Callegaro (2015), o ser humano é uma complexa máquina 

térmica, pois através dos processos metabólicos consegue converter o alimento em 

combustível chamado glicogênio, a oxidação do glicogênio presente especialmente 

no fígado e músculos forma uma reação exotérmica liberando energia em forma de 

trabalho mecânico e elimina subprodutos como o calor, dióxido de carbono e água 

através do suor, das vias respiratórias e pela urina. Esta máquina térmica não deve 

parar de funcionar, então mesmo a pessoa estando em estado de repouso absoluto, 

ela continua funcionando para manter o funcionamento vital, a esta energia 
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necessária para manter a máquina sempre ativa chamamos de metabolismo basal, 

para os homens o valor do metabolismo basal fica em torno de 1800 kcal/dia e 1600 

kcal/dia para as mulheres (um quilograma é a energia requisitada para subir a 

temperatura de 1 litro de água em 1ºC) (Iida, 2005). Na Figura 4 fica mais fácil 

visualizar a importância das funções do metabolismo: 

 

Figura 4 - Representação esquemática das principais funções do metabolismo. 

 

Fonte: Kroemer (1994 apud Iida, 2005) 

 

O nosso metabolismo produz diferentes quantidades de energia para 

diferentes níveis de atividade, a unidade que mensura a energia produzida pelo 

metabolismo é o Met e pode ser escrita como: 1 Met = 58, 2 W/m² ou 50 Kcal/m².h. 
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Podemos visualizar que o Met depende da área superficial do corpo (m²) para o seu 

cálculo, e pode ser obtida através da equação de Du Bois (RUAS, 1999): 

 

                           Equação (1) 

Onde: 

As: Área superficial do corpo, m². 

mc: Massa do corpo, kg. 

ac: Altura da pessoa, m. 

 

Na Tabela 3 é possível visualizar a energia produzida pelo metabolismo para 

diferentes tipos de atividades: 

 

Tabela 3 - Estimativas do Metabolismo 

 
Fonte: ISO 7730 (1994 apud GOUVEA, 2004) 

 

Segundo Ruas (1999), o balanço térmico é a maneira como o corpo se adapta 

para nos proporcionar o conforto térmico através das trocas de calor entre o corpo e 

o ambiente, visando manter sempre constante a temperatura interna, portanto, 

quanto maior for o trabalho do sistema termorregulador da temperatura corporal para 

buscar manter a temperatura interna constante, maior será a sensação de 

desconforto percebida pelo ser humano. Para haver o balanço térmico, o corpo 

acaba interagindo termicamente com o ambiente através das seguintes maneiras: 

a) condução: contato direto do corpo com alguma superfície, se o corpo 

apresentar temperatura maior que a da superfície, então o corpo irá ceder 

calor para a superfície, caso o corpo apresente temperatura menor que a 
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da superfície, então o corpo irá receber calor da superfície, se ambos 

apresentarem a mesma temperatura, então não haverá trocas; 

b) convecção: contato do corpo com o ar, se a temperatura do ar estiver 

menor que a temperatura do corpo, o corpo transfere calor para o ar ao 

redor, o ar quente sobe e o ar frio ocupa o seu lugar, satisfazendo o ciclo 

de convecção. Se o corpo estiver com a temperatura superior em relação 

ao ar circundante, então ocorrerá o processo inverso e o corpo receberá 

calor. Se ambos estiverem com a mesma temperatura, então não haverá 

trocas. 

c) radiação térmica: não precisa de meio para se propagar, é através de 

ondas eletromagnéticas que a energia radiante é transmitida da superfície 

quente para a superfície fria, o corpo num ambiente está enviando e 

recebendo energia radiante e o diferencial da energia recebida e a energia 

emitida é que definirá se o corpo recebeu ou cedeu calor ao ambiente. 

d) evaporação: processo onde a superfície do corpo se resfria ao ceder calor 

ao ambiente eliminando a umidade da superfície da pele (suor). Se o 

ambiente estiver com a umidade saturada, então não haverá a evaporação 

do suor. 

 

Figura 5 - Interação térmica do corpo humano e ambiente. 

 

Fonte: Lamberts et al, 1997. 
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Na Figura 5 é possível visualizar uma ilustração de como ocorre as trocas de 

calor entre o corpo e o ambiente. 

 

2.3 Metodologias difundidas para avaliação do conforto térmico 

 

A norma internacional ISO 11399 (1995) sobre a Ergonomia do ambiente 

térmico – Princípios e aplicação de normas internacionais relevantes, indica o uso 

correto das normas relacionadas com a análise da condição térmica de um 

ambiente. 

 

Tabela 4 - Avaliação para diferentes tipos de ambiente térmico 
Parâmetro avaliado Tipo de ambiente térmico 

Frio Moderado Quente 

Conforto e stress Índice de vento frio 

(WCI) 

Isolamento térmico 

requerido (IREQ) 

Voto médio estimado 

(PMV) e Porcentagem 

estimada de 

insatisfeitos (PPD) 

Índice de Bulbo úmido 

e temperatura de 

globo (IBUTG)  

Taxa de suor 

requerida (SWreq) 

Fonte: Adaptado de ISO 11399 (1995 apud HACKENBERG, 2000). 

 

Pela legislação brasileira, a Norma Regulamentadora n°15 - atividades e 

operações insalubres do MTE (2014) estabelece no seu anexo 3, apenas os limites 

de tolerância para exposição ao calor e indica que a avaliação deve ser realizada 

utilizando o IBUTG. Logo, percebe-se que há na legislação nacional a ausência de 

normas que levem em consideração a avaliação de conforto térmico dos ambientes 

laborais, visto que hoje ela contempla apenas a avalição para ambientes quentes. 

Como a condição de conforto térmico está associado a sensação de bem-

estar em relação ao ambiente, o ser humano na condição ideal não deve nem estar 

com a sensação de frio ou calor, o ambiente deve estar netro termicamente. Para a 

análise de ambientes moderados, a norma ISO 11399 (1995) indica a utilização do 

método de Voto médio estimado (PMV) e Porcentagem estimada de insatisfeitos 

(PPD).  

A definição de ambientes térmicamente moderados é dada pela ISO 7730 

(2005): 

 M 46 W/m² a 232 W/m² (0,8 met a 4 met); 
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 Icl 0 m²⋅K/W a 0,310 m²⋅K/W (0 clo a 2 clo); 

 ta 10 °C a 30 °C; 

 trm 10 °C a 40 °C; 

 var 0 m/s a 1 m/s; 

 pa 0 Pa a 2 700 Pa. 

 

Segundo Lamberts e Xavier (2011), o método PMV/PPD foi desenvolvido pelo 

pesquisador dinamarquês Ole Fanger a partir de experimentos analíticos de 

avaliação das sensações térmicas humanas, hoje o método é utilizado 

mundialmente como um modelo universal para analisar os limites de conforto 

térmico de um ambiente através da análise da combinação de variáveis ambientais e 

pessoais, mas um maior aprofundamento sobre o método será realizado na próxima 

seção. 

 

2.4 Metodologia proposta por Fanger: um caminho para avaliação de 

sensação térmica dos ambientes 

 

O conforto térmico pode ser compreendido como o nível de atuação que o 

sistema termorregulador necessita para manter o corpo em equilíbrio térmico, por 

isso é preciso compreender os fatores que acabam influenciando neste processo. 

Estes fatores podem ser divididos em duas categorias: variáveis ambientais e 

pessoais. As variáveis de natureza ambiental são: temperatura do ar, temperatura 

radiante média, velocidade relativa do ar e umidade relativa do ar, enquanto as 

variáveis de natureza pessoal são: tipo de vestimenta e o tipo de atividade física 

executada. Portanto, a combinação de variáveis ambientais e pessoais é o que 

determina a sensação de conforto ou desconforto térmico (FANGER, 1970). 

A temperatura do ar intefere nas condições para troca de calor através da 

convecção, e combinada com a umidade relativa e da velocidade relativa também 

interfere na troca de calor por evaporação. A velocidade do ar, dependendo da 

combinação com temperatura e umidade relativa, pode influenciar na acelaração ou 

desaceleração dos processos de troca de calor por convecção e evaporação. A 

temperatura radiante média influencia diretamente no processo de troca de calor por 

radiação. A roupa utilizada pode servir como um elemento para dificultar as trocas 
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de calor entre o corpo e o ambiente, e interfere diretamente nos processos de 

convecção, evaporação e de radiação. O calor produzido pelo corpo aumenta na 

medida que se eleva o nível de atividade mecânica requisitada ao metabolismo, logo 

irá influenciar no aumento na demanda para remoção desse calor excedente ao 

ambiente (RUAS, 1999). 

Fanger (1970) realizou experimentos com mais de 1300 voluntários em 

câmaras climáticas, onde as condições ambientais podiam ser controladas e 

modificadas, após um intervalo de 30 minutos no interior da câmara o voluntário 

tinha que escolher numa escala entre -3 a +3, ver Figura 6, qual era sua sensação 

percebida do ambiente, e após a realização do experimento, Fanger elaborou uma 

equação que permite com a combinação das variáveis ambientais e pessoais obter a 

sensação térmica do ambiente.  

 

Figura 6 - Escala de sensação térmica. 

 

Fonte: Ruas (1999). 

 

                                 

                                   

Equação (2) 

 

                                   
                             

                    

Equação (3) 

 

 
   
   

             
    

         
                         

Equação (4) 
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Equação (5) 

 

 
    
    

         
            

                 

                
  

Equação (6) 

 

Onde: 

PMV = Voto médio estimado, ou sensação de conforto; 

M = Taxa metabólica, em W/m²; 

W = Trabalho mecânico, em W/m², sendo nulo para a maioria das atividades; 

Icl = Resistência térmica das roupas, em m².ºC/W; 

fcl = Razão entre a área superficial do corpo vestido, pela área do corpo nú; 

ta = Temperatura do ar, em ºC; 

tr = Temperatura radiante média, em ºC; 

va = Velocidade média do ar local, em m/s; 

var = Velocidade relativa do ar, em m/s; 

pa = Pressão parcial do vapor de água, em Pa; 

hc = Coeficiente de transferência de calor por convecção, em W/m².ºC; 

tcl = Temperatura superficial das roupas, em ºC. 

 

O índice de resistência térmica – Icl  pode ser obtido a partir do Clo, que é a 

unidade de medição da resistência térmica da roupa, 1 Clo = 0,155m².ºC/W. Cada 

item que compõe a vestimenta irá influenciar na troca de calor do corpo com o 

ambiente, então o valor final do Icl será o somatório dos Icl de cada item da 

vestimenta utilizada pela pessoa. A Tabela 5 mostra alguns valores Icl tabelados em 

relação a vestimenta: 
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Tabela 5 - Índice de resistência térmica das roupas 

 

Fonte: ISO 7730 (2005 apud LAMBERTS, XAVIER, 2011). 

 

Quanto mais pesada a vestimenta utilizada, maior será o índice final de 

resistência térmica: 

 

Figura 7 - Índice de resistência térmica de diferentes conjuntos de roupas. 

 

Fonte:Lamberts e Xavier (2011). 

 

A equação (2) do PMV é de difícil manipulação, principalmente porque a 

equação (3) necessita ser resolvida iterativamente. Fanger (1970) buscando falicitar 

a aplicação e obteção do PMV, preparou tabelas que resultam o voto médio 

estimado para a combinação de 8 diferentes níveis de atividade, 7 possibilidades de 

vestimenta, 9 velocidades relativas do ar e 8 temperaturas ambiente (RUAS, 1999). 

Mas, já estão disponíveis programas e calculadoras online que calculam os índices 
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do PMV. O resultado obtido de acordo com a escala da Figura 6 indicará a sensação 

térmica de um grupo de pessoas quando expostas ao ambiente analisado. 

Como num ambiente não há como satisfazer todas as pessoas, é natural que 

tenham insatisfeitos, então a partir da ISO 7730 (2005) se estabelece três categorias 

para Porcentagem Estimada de Insatisfeitos, e o valor do PPD deve ser menor que 

15%. 

 

Tabela 6 - Categorias PMV e PPD. 

 

Fonte: ISO 7730 (2005). 

 

Utilizando o valor encontrado anteriormente para o PMV, é possível  obter o 

PPD através de duas formas, obtida através da Figura 8: 

 

Figura 8 - Gráfico PMV e PPD. 

 

Fonte: Lamberts e Xavier. (2011). 
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E o PPD também pode ser determinado analiticamente conforme a equação 

7: 

                                        

Equação (7) 

  



41 

 

3  METODOLOGIA 

 

O presente estudo se enquadra como uma abordagem quantitativa, pois o 

mesmo inicia com ideias preconcebidas de modo pelo qual os conceitos estão 

relacionados, da mesma maneira que usará procedimentos estruturados e 

instrumentos formais para realizar a coleta dos dados, enfatizando a clareza e 

objetividade na análise dos dados através de procedimentos matemáticos 

(GERHARDT, SILVEIRA, 2009). Complementando, o presente trabalho também se 

caracteriza por ser uma pesquisa aplicada, pois tem por objetivo trazer soluções 

práticas que possam ser empregas na resolução de problemas específicos 

(APPOLINÁRIO, 2011).  

 

3.1 Etapas metodológicas 

 

O desenvolvimento do presente trabalho compreende as seguintes fases: 

 

Tabela 7 - Fases da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Fase de Pesquisa Como?

Estabelecer as características 

físicas e de processo de uma 

empresa alimentícia;

Realizar descrição dos postos, 

número de colaboradores envolvidos 

e desenvolver fluxograma do 

processo;

Realizar observações e entrevistas in loco para fazer 

descrição completa dos processos envolvidos nos 

postos;

Definir qual o local prioritário em 

termos de desconforto térmico; 

Identificar os postos que serão 

analisados;

Seleção dos postos através de entrevista com o SESMT 

da empresa;

Realizar medições das variáveis de 

natureza ambiental;

Definir locais para fazer medição das variáveis 

ambientais e utilizar equipamentos para fazer medições 

das variáveis ambientais;

Identificar e quantificar as variáveis 

de natureza pessoal;

Observar as atividades nos postos de trabalho e obter 

informações com o SESMT sobre as variáveis pessoais;

Determinar sensação térmica para 

grupo de trabalhadores;

Reunir dados das variáveis ambientais e pessoais. 

Realizar cálculo da sensação térmica nos postos 

analisados;

Determinar porcentagem estimada 

de insatisfeitos;

Realizar cálculo de estimativa da porcentagem de 

insatisfeitos;

Propor melhorias no âmbito do 

local prioritário;

Sugerir correções para ambientes que 

apresentem sensações fora da 

neutralidade térmica;

Analisar os índices obtidos para os níveis de sensação 

térmica e porcentagem de insatisfeitos dos postos de 

trabalho para posterior elaboração de um documento ou 

conjunto de informações que permita identificar e 

direcionar as correções sugeridas;

Desenvolver uma discussão 

crítica quanto à aplicação do 

método.

Análise das lições aprendidas.
A cada etapa serão coletadas percepções a serem 

compiladas e discutidas ao final do trabalho.

Investigar quais os 

níveis estimados de 

conforto térmico nos 

ambientes de 

trabalho de uma 

indústria alimentícia 

com vistas a propor 

ações de melhorias 

nestes locais.

Investigar índices de conforto 

térmico no local prioritário com 

base nas principais variáveis 

sugeridas pela literatura;
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3.2 Realizar a descrição da empresa objeto de estudo 

 

Será elaborado um histórico sobre a empresa, também será definida as 

atividades que ela exerce, o número atual de colaboradores, estimado o faturamento 

e será representada a área da empresa. 

 

3.3 Identificar os postos que serão analisados 

 

A seleção das áreas onde os índices de conforto térmico serão avaliados será 

decidido através de entrevista com o SESMT da empresa, através de diálogos 

diretamente com o técnico de segurança, onde não serão feitas gravações. Essa 

decisão em conjunto com o SESMT permitirá um alinhamento dos esforços do 

presente estudo partindo da necessidade real na empresa. 

 

3.4 Realizar descrição dos locais analisados na empresa 

 

Para analisar o ambiente em questão, primeiramente é necessário 

compreender os colaboradores que estão na empresa e como eles observam os 

seus postos de trabalho, quais são as suas atividades e responsabilidades, a partir 

de então, serão realizados observações e entrevistas in loco para fazer a descrição 

completa das atividades envolvidas nos postos, o número de colaboradores 

presentes, e o desenvolvimento do fluxograma dos processos. Para esta etapa 

poderá ser utilizado câmera fotográfica para registro de imagens dos postos de 

trabalho, além de softwares para realizar os desenhos dos layouts dos setores. 

 

3.5 Realizar medições das variáveis de natureza ambiental 

 

Na preparação das medições ambientais cada setor analisado foi dividido em 

diversas áreas/pontos, Fanger (1970) recomenda dividir a área analisada em 

quadrados iguais de 2m² a 4m² e a medição ser realizada no centro de cada 

quadrado, porém considerando as dificuldades do layout da indústria, movimentação 

de máquinas, pessoas e produtos nos setores, os critérios para divisão das áreas 

levou em consideração o tamanho da área do setor versus o tempo disponível para 
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as medições. O mesmo autor ainda recomenda que as medições sejam realizadas 

em períodos que o ambiente sofra a máxima carga térmica, no caso as medições 

foram realizadas na empresa objeto de estudo no período da tarde na estação do 

verão. 

Após serem definidos os locais prioritários, serão realizadas as medições das 

variáveis ambientais: temperatura do ar, temperatura radiante média, umidade 

relativa do ar e velocidade do vento. Para a realização das medições será utilizado o 

equipamento medidor de stress térmico TGD-400, da empresa Instrutherm. 

O equipamento possui manual de instruções, que deve ser lido por completo, 

no manual estão definidos os procedimentos para realizar as medições, tempo para 

estabilização em um novo ambiente, e o equipamento ainda possui a função data 

logger, que permite a gravação de dados na memória do equipamento. No manual 

ainda consta um tutorial de como importar os dados salvos na memória do 

equipamento para o computador. 

O equipamento mede os seguintes parâmetros: 

 Temperatura de Globo, em °C; 

 Temperatura de bulbo úmido; em °C 

 Temperatura de bulbo seco, em °C; 

 Fluxo de ar, em m/s. 

 

Figura 9 - Medidor de stress térmico TGD-400. 

 

Fonte: Instrutherm (2017). 
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A temperatura do ar será obtida através da leitura da temperatura de bulbo 

seco no equipamento.  

A velocidade do vento será obtida através da leitura do fluxo de ar no 

equipamento. 

Para obter a umidade relativa do ar é necessário registrar a temperatura do ar 

(bulbo seco) e calcular a diferença entre as temperaturas de bulbo seco e bulbo 

úmido, que é conhecida como depressão de bulbo úmido. A tabela de porcentagem 

de umidade relativa pode ser visualizada no anexo A. 

Para se obter a temperatura radiante média é necessário registrar a 

temperatura do ar (bulbo seco), a temperatura de globo, a velocidade do ar e o 

diametro do globo. Este processo é um pouco mais complexo, pois, primeiro precisa-

se descobrir o coeficiente de troca de calor por convecção do globo, pode ser por 

convecção natural ou forçada. Dependendo do coeficiente que apresentar maior 

valor, irá ser obtida a temperatura radiante média para a forma de convecção 

correspondente a este coeficiente. As equações do coeficiente de troca de calor por 

convecção do globo, e da temperatura radiante média podem ser vistas no anexo B. 

 

3.6 Identificar e quantificar as variáveis de natureza pessoal 

 

Para coletar os níveis de atividades físicas dos trabalhadores dos postos 

analisados e suas vestimentas, serão observadas in loco as atividades dos 

colaboradores, e as informações adicionais serão obtidas nos documentos da 

empresa, como por exemplo o PPRA. Com as informações coletadas, os valores 

para as duas variáveis serão tomados em relação aos valores tabelados na ISO 

7730 (2005). 

 

3.7 Determinar sensação térmica para grupo de trabalhadores 

 

Com posse dos valores das variáveis ambientais e pessoais será possível 

realizar o cálculo da sensação térmica nos postos analisados. Os valores para o 

PMV podem ser encontrados calculando através das equações apresentadas na 

seção 2.4 ou também utilizando as tabelas geradas por Fanger, ver Anexo E da ISO 

7730 (2005). Também consta-se de maneira a auxiliar na obtenção do PMV, 
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softwares e sites que realizam o cálculo do PMV com a inserção dos dados de 

entrada. A calculadora virtual CBE Thermal Comfort Tool, desenvolvida pelo Centro 

para o ambiente construído da Universidade Berkeley da California, demonstra ser 

um aplicativo coerente e pode contribuir na obtenção do PMV. 

 

Figura 10 - CBE Thermal Comnfort tool. 

 

Fonte: CBE (2018). 

 

3.8 Determinar porcentagem estimada de insatisfeitos 

 

Após a obtenção do índice PPD, poderá ser utilizada a equação (7), a Figura 

8, ou a calculadora virtual CBE Thermal Comfort Tool, descrita na seção 3.7. 

 

3.9 Sugerir correções para ambientes que apresentem sensações fora da 

neutralidade térmica 

 

Após a avaliação crítica dos índices obtidos para os níveis de sensação 

térmica e porcentagem de insatisfeitos dos setores analisados, será elaborado um 
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conjunto de informações que permitam à empresa, identificar e direcionar as 

correções sugeridas. Neste ponto, as variáveis serão combinadas de maneira a 

procurar encontrar meios de se buscar a neutralidade térmica dos ambientes. 

 

3.10 Análise das lições aprendidas 

 

A cada etapa serão coletadas percepções a serem compiladas e discutidas 

ao final do trabalho. Os dados serão passados para arquivo de edição de texto e 

será registrado a cada etapa as lições aprendidas, com os comentários sobre a 

aplicação do método. 
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4  RESULTADOS 

 

4.1 Descrição da empresa objeto de estudo 

 

A empresa foi fundada em 1993, na cidade de Pelotas, RS. Focada na 

produção de ingredientes para a indústria alimentícia, a empresa começou sua 

atuação com as atividades de venda de arroz e quebrados de arroz. 

Com o desenvolvimento de suas atividades, a empresa expandiu sua 

operação para quatro unidades fabris em Pelotas, atuando em cinco linhas de 

negócio: arroz, farinha de arroz, flocos de arroz, aveia e pet food. 

Com a crescente expansão e ganhando confiança no mercado, a empresa 

passou a realizar atividades de co-manufacturing e co-packing para linhas de aveia, 

baby foods e cereais matinais. A empresa passou a produzir desde matérias-primas 

para indústrias alimentícias até o produto acabado para grandes multinacionais do 

país e do exterior. 

Recentemente a empresa passou por uma reestruturação societária, sendo 

segmentada em duas empresas. Nesta separação, a empresa objeto de estudo 

assumiu duas plantas localizadas em Pelotas, e continuou com as atividades de 

produção de farinhas e flocos de arroz e beneficiamento da aveia. 

Atualmente, a empresa conta com 163 colaboradores e está classificada 

como empresa de médio porte, com faturamento mensal aproximado de R$ 1,5 

milhão. 

Na Figura 11 está representada a área da empresa: 
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Figura 11 - Representação da área da empresa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A empresa possui uma área aproximada de 28100 m², e a área fabril, a direita 

da Figura 11, possui aproximadamente 4500m² de área construída, sendo prédio de 

alvenaria, piso de cimento, ventilação e iluminação artificial e natural. 

 

4.2 Descrição das áreas analisadas e postos de trabalho envolvidos 

 

A seleção das áreas a serem analisadas ocorreu através de diálogos 

realizados com o SESMT da empresa, o qual definiu como prioridade analisar as 

áreas onde são produzidos os produtos derivados do arroz, pois os trabalhadores 

destas áreas apresentavam queixas ao SESMT sobre o calor presente nestes locais 

de trabalho. 

O fluxograma contendo os áreas que compreendem o fluxo dos produtos 

derivados de arroz está representado na Figura 12: 
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Figura 12 - Fluxograma das áreas que compreendem os produtos derivados do arroz. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O setor de expedição do produto final não está na mesma planta, fica na 

planta ao lado, e neste setor não há a reclamação dos colaboradores quanto ao 

calor, portanto o presente trabalho irá avaliar as condições de conforto térmico 

apenas nos setores de estoque, extrusão, cobertura e embaladoras. A área 

analisada é aquela apresentada na cor branca. 

Na Figura 13, pode ser visualizada a área destacada que corresponde a estes 

setores: 
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Figura 13 - Áreas analisadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A divisão entre os setores na fábrica é de ploricloreto de vinila (PVC). 

No setor das embaladoras a população é formada em grande maioria por 

mulheres, e nos demais setores atuam apenas homens. 

A empresa adquiriu recentemente 16 climatizadores industriais de teto, mas 

por questões financeiras conseguiu instalar e colocar em funcionamento apenas 4 

climatizadores, os mesmos atendem as áreas da extrusão e embaladoras. 

Fontes de calor:  

- No setor de extrusão há dois fornos industriais e dois tanques onde são 

preparados os xaropes; 

- No setor de cobertura há um forno industrial e dois tanques onde são 

preparados os xaropes. 
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4.2.1 Estoque 

 

Segundo consta no PPRA disponibilizado pela empresa, neste local são 

armazenadas as matérias-primas que são utilizadas na indústria. Características do 

ambiente: setor em alvenaria, piso de cimento, iluminação natural e artificial, 

ventilação natural. 

 

Figura 14 - Área do estoque (destacada). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 15 - Área do estoque com cotas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste setor estão alocados oito colaboradores divididos em dois turnos, e as 

suas atribuições são: operar, conferir, armazenar produtos e materiais no setor, 

realizar lançamento da movimentação de entrada e saída controlando o estoque, 

distribuir produtos e matérias-primas a serem expedidas e utilizadas, bem como 

organizar o setor com o uso de empilhadeira e paleteira. 

 

4.2.2 Extrusão 

 

Segundo consta no PPRA disponibilizado pela empresa, neste local é 

realizado o processo de extrusão, que compreende as etapas: mistura de matérias-

primas, a mistura passa pela máquina extrusora para dar o formato desejado ao 

produto, e por último o produto passa pelo forno. Características do ambiente: setor 

em alvenaria, piso de cimento, ventilação e iluminação artificial. 

  



53 

 

Figura 16 -  Área da extrusão (destacada) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 17 - Área da extrusão com cotas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Neste setor estão alocados quatro operadores de equipamentos divididos em 

dois turnos, e as suas atribuições são: realizar a operação de máquinas, fazendo 

uso de equipamentos, utensílios e talha elétrica, que estão em seu comando, como 

também realizar pequenos reparos e lubrificações com o uso de graxa alimentícia. 

Preparar relatórios de produção e também manter a organização, higiene e limpeza 

das áreas de trabalho. 

Neste local também atuam dez auxiliares de produção divididos em dois 

turnos, e as suas atribuições são: realizar o abastecimento das linhas de produção, 

preparar o xarope segundo as formulações específicas para cada tipo de produto, 

verificar, embalar, lacrar e encaixotar os produtos prontos, e também deve realizar a 

organização, higienização, limpeza dos ambientes e auxiliar na limpeza de máquinas 

e equipamentos. 

 

4.2.3 Cobertura 

 

Segundo consta no PPRA disponibilizado pela empresa, o setor chamado 

cobertura ou xarope, é destinado para o preparo do xarope e posterior processo de 

cobertura, onde o produto extrusado recebe a cobertura com o xarope específico, 

posteriormente o produto passa pelo forno, resfriador e é armazenado em bags. 

Características do ambiente: setor em alvenaria, piso de cimento, iluminação e 

ventilação natural e artificial. 
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Figura 18 - Área da cobertura (destacada). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 19 - Área da cobertura com cotas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste setor estão alocados dois operadores de equipamentos divididos em 

dois turnos, e as suas atribuições são: realizar a operação de máquinas, fazendo 

uso de equipamentos, utensílios e talha elétrica, que estão em seu comando, como 

também realizar pequenos reparos e lubrificações com o uso de graxa alimentícia. 
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Preparar relatórios de produção e também manter a organização, higiene e limpeza 

das áreas de trabalho. 

Neste local também atuam quatro auxiliares de produção divididos em dois 

turnos, e as suas atribuições são: realizar o abastecimento das linhas de produção, 

preparar o xarope segundo as formulações específicas para cada tipo de produto, 

verificar, embalar, lacrar e encaixotar os produtos prontos, e também deve realizar a 

organização, higienização, limpeza dos ambientes e auxiliar na limpeza de máquinas 

e equipamentos. 

 

4.2.4 Embaladoras 

 

Segundo consta no PPRA disponibilizado pela empresa, neste local é 

realizado o encaixotamento dos produtos da empresa. Características do ambiente: 

setor em alvenaria, piso de cimento, iluminação e ventilação artificial. 

 

Figura 20 - Área das embaladoras (destacada). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 21 - Área das embaladoras com cotas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste setor estão alocados seis operadores de equipamentos divididos em 

dois turnos, e as suas atribuições são: realizar a operação de máquinas, fazendo 

uso de equipamentos, utensílios e talha elétrica, que estão em seu comando, como 

também realizar pequenos reparos. Preparar relatórios de produção e também 

manter a organização, higiene e limpeza das áreas de trabalho. 

Neste local também atuam dezesseis auxiliares de produção divididos em 

dois turnos, e as suas atribuições são: realizar o abastecimento das linhas de 

produção, verificar, embalar, lacrar e encaixotar os produtos prontos, e também deve 

realizar a organização, higienização, limpeza dos ambientes e auxiliar na limpeza de 

máquinas e equipamentos. 

 

4.3 Medições ambientais 

 

4.3.1 Estoque 

 

As medições ambientais no setor de estoque foram realizadas no dia 08 de 

janeiro de 2018, no período da tarde, com a previsão do tempo indicando mínima de 

17°C e máxima de 28°C para o dia, ver anexo C. No final das medições do local 

também foi realizada uma medição na rua com o equipamento para obter a situação 

externa do ambiente. 

O setor foi dividido em 14 áreas para medições, conforme pode ser observado 

na Figura 22:  
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Figura 22- Áreas do estoque para medição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

E foram obtidos os seguintes resultados das variáveis ambientais: 

Tabela 8 - Variáveis ambientais do estoque 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As imagens das medições realizadas no setor podem ser vistas no Apêndice 

A. 

Ponto Seco Umido Globo m/s trm UR (%)

1 29.20 24.85 29.34 0.00 29.37 72

2 29.37 24.59 29.46 0.00 29.48 66

3 29.50 24.59 29.80 0.00 29.88 66

4 29.75 24.02 30.09 0.00 30.18 61

5 30.00 22.36 30.38 0.00 30.49 49

6 29.87 21.36 30.32 0.00 30.45 44

7 29.63 20.57 30.20 0.00 30.38 44

8 29.25 21.32 30.01 0.00 30.26 49

9 29.46 21.14 29.90 0.00 30.03 44

10 29.43 21.21 29.89 0.00 30.02 44

11 29.29 21.09 29.74 0.00 29.87 44

12 29.20 21.12 29.51 0.00 29.59 49

13 29.67 22.14 29.84 0.00 29.88 49

14 29.92 22.14 30.31 0.00 30.42 49

RUA 28.49 20.40 39.72 0.12 46.23 47

medidor de stress térmico tabelados
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4.3.2 Extrusão 

 

As medições ambientais no setor de extrusão foram realizadas no dia 29 de 

dezembro de 2017, no período da tarde, com a previsão do tempo indicando mínima 

de 22°C e máxima de 28°C para o dia, ver anexo C. No final das medições do local 

também foi realizada uma medição na rua com o equipamento para obter a situação 

externa do ambiente. 

O setor que possuí dois níveis foi dividido em 25 áreas para as medições, 

conforme pode ser observado na Figura 23 e Figura 24: 

 
Figura 23 - Áreas do primeiro nível da extrusão para medição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 24 - Áreas do segundo nível da extrusão para medição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

E foram obtidos os seguintes resultados das variáveis ambientais: 
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Tabela 9 - Variáveis ambientais da extrusão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As imagens das medições realizadas no setor podem ser vistas no Apêndice 

A. 

 

4.3.3 Cobertura 

 

As medições ambientais no setor da cobertura foram realizadas no dia 27 de 

dezembro de 2017, no período da tarde, com a previsão do tempo indicando mínima 

de 19°C e máxima de 31°C para o dia, ver anexo C. No final das medições do local 

também foi realizada uma medição na rua com o equipamento para obter a situação 

externa do ambiente. 

Ponto Seco Umido Globo m/s trm UR (%)

1 34.09 32.74 32.08 0.00 31.23 86

2 32.41 27.83 32.95 0.00 33.11 68

3 30.06 24.80 31.67 0.00 32.30 61

4 30.69 24.96 31.60 0.00 31.91 61

5 31.39 25.12 32.19 0.00 32.45 55

6 30.99 25.31 31.30 0.00 31.38 61

7 31.68 25.22 31.93 0.00 31.99 56

8 31.18 25.44 31.58 0.00 31.70 61

9 31.70 25.56 31.87 0.00 31.90 62

10 31.24 25.89 31.14 0.00 31.12 61

11 30.52 24.59 30.86 0.03 30.97 61

12 30.66 24.84 30.67 0.02 30.67 61

13 31.52 25.79 32.13 0.00 32.32 62

14 33.23 26.74 34.09 0.00 34.37 56

15 32.70 26.03 34.44 0.00 35.13 56

16 37.53 27.70 36.71 0.01 36.44 46

17 37.63 27.71 37.73 0.00 37.75 46

18 29.40 24.77 29.62 0.00 29.67 66

19 31.51 25.42 31.21 0.00 31.13 62

20 31.51 25.42 31.21 0.00 31.13 62

21 32.02 25.15 31.56 0.00 31.42 56

22 32.96 25.43 32.66 0.00 32.58 55

23 32.56 25.40 32.94 0.00 33.05 56

24 38.34 27.40 36.22 0.00 35.36 42

25 33.50 25.73 35.71 0.00 36.62 52

26 33.25 24.92 43.01 0.83 59.07 48

medidor de stress térmico tabelados
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O setor que possuí dois níveis foi dividido em 17 áreas para as medições, 

conforme pode ser observado na Figura 25 e Figura 26: 

 

Figura 25 - Áreas do primeiro nível da cobertura para medição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 26- Áreas do segundo nível da cobertura para medição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

E foram obtidos os seguintes resultados das variáveis ambientais: 
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Tabela 10 - Variáveis ambientais da cobertura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As imagens das medições realizadas no setor podem ser vistas no Apêndice 

A. 

 

4.3.4 Embaladoras 

 

As medições ambientais no setor das embaladoras foram realizadas no dia 05 

de janeiro de 2018, no período da tarde, com a previsão do tempo indicando mínima 

de 20°C e máxima de 37°C para o dia, ver anexo C. No final das medições do local 

também foi realizada uma medição na rua com o equipamento para obter a situação 

externa do ambiente. 

O setor que possuí dois níveis foi dividido em 18 áreas para as medições, 

conforme pode ser observado na Figura 27 e Figura 28: 

  

Ponto Seco Umido Globo m/s trm UR (%)

1 29.85 24.03 29.96 0.00 29.98 61

2 30.14 24.11 30.63 0.00 30.77 61

3 30.84 24.51 31.30 0.00 31.43 61

4 30.78 24.25 31.18 0.00 31.30 61

5 31.96 24.60 32.67 0.00 32.90 56

6 34.39 26.02 34.56 0.00 34.60 52

7 31.22 24.44 33.19 0.00 33.99 56

8 33.24 25.62 33.43 0.00 33.47 52

9 31.44 24.14 32.10 0.00 32.31 56

10 37.78 25.86 38.16 0.00 38.26 38

11 37.56 25.92 38.20 0.00 38.39 38

12 38.22 26.13 39.12 0.00 39.42 38

13 38.81 26.99 39.16 0.00 39.25 38

14 34.24 25.57 36.55 0.00 37.51 48

15 33.86 25.43 35.22 0.00 35.73 52

16 33.06 25.10 34.33 0.00 34.79 53

17 34.49 25.69 34.60 0.03 34.62 48

RUA 35.85 24.83 44.11 0.62 55.60 40

medidor de stress térmico tabelados
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Figura 27 - Áreas do primeiro nível das embaladoras para medição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 28 - Áreas do segundo nível das emabaladoras para medição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

E foram obtidos os seguintes resultados das variáveis ambientais: 
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Tabela 11 - Variáveis ambientais dasembaladoras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As imagens das medições realizadas no setor podem ser vistas no Apêndice 

A. 

 

4.4 Variáveis pessoais 

 

Os índices de resistência térmica das vestimentas (Icl) serão iguais para 

todos os colaboradores, pois os mesmos utilizam um padrão de uniforme na fábrica 

composto por: botina, calça, camiseta e roupa interior.  

O Icl será o somatório de cada item do vestuário, conforme valores tabelados, 

ver Tabela 5, ficando definido: 

  

Ponto Seco Umido Globo m/s trm UR (%)

1 29.78 29.10 29.06 0.00 28.82 93

2 30.19 28.74 30.09 0.00 30.06 86

3 30.71 26.96 30.60 0.00 30.57 72

4 31.48 24.03 31.34 0.00 31.32 55

5 31.65 23.02 31.66 0.00 31.66 46

6 31.82 22.75 31.87 0.00 31.88 46

7 31.48 22.52 31.65 0.00 31.68 46

8 31.64 22.83 31.59 0.00 31.59 46

9 31.60 22.93 31.43 0.00 31.40 46

10 31.96 22.14 31.84 0.07 31.78 41

11 32.93 22.58 32.11 1.30 29.97 38

12 33.12 22.62 33.06 3.30 32.77 38

13 33.18 22.65 33.20 2.23 33.28 38

14 32.71 23.22 32.82 0.00 32.84 41

15 32.91 22.66 32.78 0.01 32.76 38

16 32.83 22.18 32.89 1.72 33.07 38

17 33.50 23.24 33.60 0.00 33.62 38

18 33.68 23.78 33.92 0.00 33.97 41

19 35.88 22.72 41.32 1.89 56.26 32

medidor de stress térmico tabelados
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Tabela 12 - Índice de resistência térmica das roupas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4.1 Estoque 

 

Considerando as atividades descritas na seção 4.2.1, que são executadas 

pelos colaboradores deste setor, ficou estabelecida a taxa metabólica de 1,5 Met, 

que refere-se a atividade de dirigir, pois os colaboradores do setor ficam em 

frequente movimentação de materiais com empilhadeiras. 

 

4.4.2 Extrusão 

 

Considerando as atividades descritas na seção 4.2.2, que são executadas 

pelos colaboradores deste setor, ficou estabelecida a taxa metabólica de 1,7 Met 

aos operadores, que refere-se a atividade de movimentação pelo setor, 

principalmente nas áreas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15. 

Os auxiliares de produção que ficam alimentando a linha de produção, nas 

áreas 18 a 25, ficou estelabelecida a taxa metabólica de 2,1 Met devido ao 

carregamento e levantamento de pesos realizados pelos colaboradores. 

O auxiliar de produção que fica lubrificando o equipamento com graxa 

alimentícia, nas áreas 16 e 17, ficou com a taxa metabólica definida em 1,6 Met por 

ser uma atividade leve em pé. 

Para os auxiliares de produção que retiram o produto no final da linha, nas 

áreas 11 e 12, ficou estabelecida a taxa metabólica de 2,1 Met devido ao 

carregamento e levantamento de pesos realizados pelos colaboradores. 

  

Item Icl

Botina 0.04

Calça 0.25

Camiseta manga curta 0.15

Roupa interior 0.06

Total 0.5
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4.4.3 Cobertura 

 

Considerando as atividades descritas na seção 4.2.3, que são executadas 

pelos colaboradores deste setor, ficou estabelecida a taxa metabólica de 1,7Met aos 

operadores, que refere-se a atividade de movimentação pelo setor, principalmente 

nas áreas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,11, 12, 14, 15 e 17. 

Os auxiliares de produção que realizam o preparo do xarope,  dispostos nas 

áreas 6, 8 e 9, ficou estelabelecida a taxa metabólica de 2,1 Met devido ao 

carregamento e levantamento de pesos realizados pelos colaboradores. 

Ainda há uma atividade com baixa frequência anual, que é a mistura de 

matérias-primas no segundo nível do setor, sendo realizada pelo auxiliar de 

produção na área 13. 

Para os auxiliares de produção que retiram o produto no final da linha, na 

área 16, ficou estabelecida a taxa metabólica de 2,1 Met devido ao carregamento e 

levantamento de pesos realizados pelos colaboradores. 

 

4.4.4 Embaladoras 

 

Considerando as atividades descritas na seção 4.2.4, que são executadas 

pelos colaboradores deste setor, ficou estabelecida a taxa metabólica de 1,7 Met 

aos operadores, que refere-se a atividade de movimentação nas áreas 14 a 18. 

Para os auxiliares de produção que encaixotam e paletizam os produtos nas 

áreas 1 a 13, ficou estabelecida a taxa metabólica de 2,1 Met devido ao 

carregamento e levantamento de pesos realizados pelos colaboradores. 

 

4.5 Determinação do PMV e PPD 

 

4.5.1 Estoque  

 

Considerando as variáveis ambientais e pessoais obtidas e expostas nas 

seções 4.3 e 4.4, foi possível determinar os índices PMV e PPD para o setor. 
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Tabela 13 - PMV e PPD para o estoque 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 29 - Distribuição do PMV no setor do estoque. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados apontam para a ausência de adequação térmica do ambiente, 

pois em 100% do setor o índice PMV ficou acima de +0,7 (limite da sensação 

neutra), variando entre 1,64 e 1,84, indicando que os colaboradores deste setor 

Ponto Seco m/s trm UR (%) Icl Met PMV PPD

1 29.20 0.00 29.37 72 0.5 1.5 1.79 67%

2 29.37 0.00 29.48 66 0.5 1.5 1.78 66%

3 29.50 0.00 29.88 66 0.5 1.5 1.84 69%

4 29.75 0.00 30.18 61 0.5 1.5 1.87 71%

5 30.00 0.00 30.49 49 0.5 1.5 1.85 69%

6 29.87 0.00 30.45 44 0.5 1.5 1.79 66%

7 29.63 0.00 30.38 44 0.5 1.5 1.75 64%

8 29.25 0.00 30.26 49 0.5 1.5 1.73 63%

9 29.46 0.00 30.03 44 0.5 1.5 1.69 61%

10 29.43 0.00 30.02 44 0.5 1.5 1.68 61%

11 29.29 0.00 29.87 44 0.5 1.5 1.65 59%

12 29.20 0.00 29.59 49 0.5 1.5 1.64 59%

13 29.67 0.00 29.88 49 0.5 1.5 1.74 64%

14 29.92 0.00 30.42 49 0.5 1.5 1.83 69%
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sentem uma leve sensação de calor, e consequentemente o índice PPD ficou acima 

dos 15%, valor máximo aceitável. 

 

4.5.2 Extrusão 

 

Considerando as variáveis ambientais e pessoais obtidas e expostas nas 

seções 4.3 e 4.4, foi possível determinar os índices PMV e PPD para o setor. 

 

Tabela 14 - PMV e PPD para a extrusão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Ponto Seco m/s trm UR (%) Icl Met PMV PPD

1 34.09 0.00 31.23 86 0.5 1.7 2.75 97%

2 32.41 0.00 33.11 68 0.5 1.7 2.63 96%

3 30.06 0.00 32.30 61 0.5 1.7 2.22 86%

4 30.69 0.00 31.91 61 0.5 1.7 2.25 87%

5 31.39 0.00 32.45 55 0.5 1.7 2.34 90%

6 30.99 0.00 31.38 61 0.5 1.7 2.23 86%

7 31.68 0.00 31.99 56 0.5 1.7 2.33 89%

8 31.18 0.00 31.70 61 0.5 1.7 2.29 88%

9 31.70 0.00 31.90 62 0.5 1.7 2.37 90%

10 31.24 0.00 31.12 61 0.5 1.7 2.23 86%

11 30.52 0.03 30.97 61 0.5 2.1 2.35 90%

12 30.66 0.02 30.67 61 0.5 2.1 2.34 89%

13 31.52 0.00 32.32 62 0.5 1.7 2.4 91%

14 33.23 0.00 34.37 56 0.5 1.7 2.75 97%

15 32.70 0.00 35.13 56 0.5 1.7 2.79 98%

16 37.53 0.01 36.44 46 0.5 1.6 3.37 100%

17 37.63 0.00 37.75 46 0.5 1.6 3.54 100%

18 29.40 0.00 29.67 66 0.5 2.1 2.16 83%

19 31.51 0.00 31.13 62 0.5 2.1 2.47 93%

20 31.51 0.00 31.13 62 0.5 2.1 2.47 93%

21 32.02 0.00 31.42 56 0.5 2.1 2.49 93%

22 32.96 0.00 32.58 55 0.5 2.1 2.67 96%

23 32.56 0.00 33.05 56 0.5 2.1 2.69 97%

24 38.34 0.00 35.36 42 0.5 2.1 3.37 100%

25 33.50 0.00 36.62 52 0.5 2.1 3.1 100%
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Figura 30- Distribuição do PMV no setor da extrusão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados apontam para a ausência de adequação térmica do ambiente, 

pois em 100% do setor o índice PMV ficou acima de +0,7 (limite da sensação 

neutra), variando entre 2,16 e 3,54, indicando que os colaboradores deste setor 

sentem sensação de calor e muito calor,nas áreas 16, 17, 24 e 25 (todas no 

segundo nível) os índices ficaram acima de 3. O índice PPD como conseqüência 

ficou acima dos 15%, valor máximo aceitável, para todas as áreas. 

 

4.5.3 Cobertura 

 

Considerando as variáveis ambientais e pessoais obtidas e expostas nas 

seções 4.3 e 4.4, foi possível determinar os índices PMV e PPD para o setor. 
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Tabela 15 - PMV e PPD para a cobertura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 31 - Distribuição do PMV no setor da cobertura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ponto Seco m/s trm UR (%) Icl Met PMV PPD

1 29.85 0.00 29.98 61 0.5 1.7 1.95 75%

2 30.14 0.00 30.77 61 0.5 1.7 2.07 80%

3 30.84 0.00 31.43 61 0.5 1.7 2.22 86%

4 30.78 0.00 31.30 61 0.5 1.7 2.2 85%

5 31.96 0.00 32.90 56 0.5 1.7 2.46 93%

6 34.39 0.00 34.60 52 0.5 2.1 2.97 99%

7 31.22 0.00 33.99 56 0.5 1.7 2.5 93%

8 33.24 0.00 33.47 52 0.5 2.1 2.76 97%

9 31.44 0.00 32.31 56 0.5 2.1 2.53 94%

10 37.78 0.00 38.26 38 0.5 1.7 3.49 100%

11 37.56 0.00 38.39 38 0.5 1.7 3.48 100%

12 38.22 0.00 39.42 38 0.5 1.7 3.67 100%

13 38.81 0.00 39.25 38 0.5 2.1 3.75 100%

14 34.24 0.00 37.51 48 0.5 1.7 3.14 100%

15 33.86 0.00 35.73 52 0.5 1.7 2.92 99%

16 33.06 0.00 34.79 53 0.5 2.1 2.88 98%

17 34.49 0.03 34.62 48 0.5 1.7 2.82 98%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P
M

V

Ponto

Gráfico do PMV no setor da Cobertura

PMV

Limite Categoria C -
ISO7730(2005)

Leve sensação de calor

Calor

Muito quente



71 

 

Os resultados apontam para a ausência de adequação térmica do ambiente, 

pois em 100% do setor o índice PMV ficou acima de +0,7 (limite da sensação 

neutra), variando entre 1,95 e 3,75, indicando que os colaboradores deste setor 

sentem sensação de calor e muito calor, nas áreas 10, 11, 12 e 13 (todas no 

segundo nível) e 14 (próximo ao forno) os índices ficaram acima de 3. O índice PPD 

como consequência ficou acima dos 15%, valor máximo aceitável, para todas as 

áreas. 

Neste setor estão disponibilizados 2 climatizadores evaporativos de parede, 

porém os mesmos não possuem alimentação de água e acabam funcionando como 

ventiladores.  

 

Figura 32- Climatizador utilizado na cobertura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os colaboradores deste setor mencionaram que as vezes não ligam os 

equipamentos pois como a sensação é de muito calor, o equipamento acaba 

piorando a sensação térmica no local. No momento da medição, um dos 
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equipamentos estava ligado e estava direcionado para a área 17, onde o operador 

realiza testes no produto e preenche relatórios. 

 

4.5.4 Embaladoras 

 

Considerando as variáveis ambientais e pessoais obtidas e expostas nas 

seções 4.3 e 4.4, foi possível determinar os índices PMV e PPD para o setor. 

 

Tabela 16 - PMV e PPD para as embaladoras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Ponto Seco m/s trm UR (%) Icl Met PMV PPD

1 29.78 0.00 28.82 93 0.5 2.1 2.3 88%

2 30.19 0.00 30.06 86 0.5 2.1 2.41 91%

3 30.71 0.00 30.57 72 0.5 2.1 2.41 91%

4 31.48 0.00 31.32 55 0.5 2.1 2.43 92%

5 31.65 0.00 31.66 46 0.5 2.1 2.41 91%

6 31.82 0.00 31.88 46 0.5 2.1 2.45 92%

7 31.48 0.00 31.68 46 0.5 2.1 2.4 91%

8 31.64 0.00 31.59 46 0.5 2.1 2.4 91%

9 31.60 0.00 31.40 46 0.5 2.1 2.38 91%

10 31.96 0.07 31.78 41 0.5 2.1 2.4 91%

11 32.93 1.30 29.97 38 0.5 2.1 1.07 29%

12 33.12 3.30 32.77 38 0.5 2.1 0.92 23%

13 33.18 2.23 33.28 38 0.5 2.1 1.06 29%

14 32.71 0.00 32.84 41 0.5 1.6 2.38 91%

15 32.91 0.01 32.76 38 0.5 1.6 2.36 90%

16 32.83 1.72 33.07 38 0.5 1.6 0.94 24%

17 33.50 0.00 33.62 38 0.5 1.6 2.51 94%

18 33.68 0.00 33.97 41 0.5 1.6 2.59 95%
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Figura 33 - Distribuição do PMV no setor das embaladoras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados apontam para a ausência de adequação térmica do ambiente, 

pois em 100% do setor o índice PMV ficou acima de +0,7 (limite da sensação 

neutra), variando entre 0,92 e 2,59, indicando que os colaboradores deste setor 

sentem leve sensação de calor e calor. O índice PPD como consequência ficou 

acima dos 15%, valor máximo aceitável, para todas as áreas. 

As áreas 11, 12, 13 e 16, apresentam os menores valores do PMV, e está 

diretamente relacionada com a presença de dois climatizadores evaporativos nestas 

áreas, porém foi observado que os equipamentos não apresentavam a alimentação 

de água, logo não funcionavam como climatizadores evaporativos, mas como 

ventiladores. 
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Figura 34 – Climatizadores evaporativos utilizados no setor das embaladoras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.6 Síntese dos resultados encontrados e recomendações de melhorias 

 

Após a coleta de dados e obtenção dos índices de PMV e PPD para os quatro 

setores é possível afirmar que os setores analisados apresentam problemas de 

adequação térmica para os seus ocupantes e validam a reclamação dos 

trabalhadores. 

Outro aspecto importante refere-se ao fato de que a empresa adquiriu as 

instalações já existentes. Sendo assim, não houve um planejamento para construir o 

edifício voltado as atividades que a empresa exerce e também sem considerar a 

eficiência energética da edificação. O que agora acarretará para a empresa um 

investimento necessário para correção do problema de conforto térmico dos seus 

ambientes. 

A empresa também definiu através do seu controle de qualidade, que os 

climatizadores evaporativos de parede, que acabam funcionando na prática como 

ventiladores, deverão ser retirados da indústria, pois como a empresa produz 
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farinhas e acaba gerando pó, aumenta o risco de contaminação cruzada entre os 

produtos. 

 

4.6.1 Estoque 

 

No setor de estoque foi constatado que os seus ocupantes ficam expostos a 

leve sensação de calor em todas as áreas, e que no local há a ausência de 

ventilação. Portanto, foi elaborado um plano de ação visando corrigir esta situação: 

 

Tabela 17 - Plano de ação estoque 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Considerando as condições: manter os níveis de atividade exercida pelos 

colaboradores, vestimentas e a velocidade do vento nula. Pode-se fazer simulações 

para estimar qual deve ser a temperatura do ar e a temperatura radiante média para 

os índices do PMV e PPD ficarem na condição neutra. 

 

Tabela 18 - Simulação para adequação do PMV e PPD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sendo assim, sugere-se a empresa implantar um sistema de ventilação 

artificial que tome como referência os valores indicados para as temperaturas deste 
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UR (%) Simulação Temp. do ar (°C) Temp. rad. méd. (°C)

Para PMV=0 e PPD=5% 22.8 22.8

Para PMV=0.7 e PPD<15% 25.7 25.7

Para PMV=0 e PPD=5% 22.6 22.6

Para PMV=0.7 e PPD<15% 25.4 25.4

Para PMV=0 e PPD=5% 22.4 22.4

Para PMV=0.7 e PPD<15% 25.2 25.2

Para PMV=0 e PPD=5% 22.2 22.2

Para PMV=0.7 e PPD<15% 25 25

Para PMV=0 e PPD=5% 22 22

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24.8 24.8
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local. Esta sugestão para melhoria do local é interessante porque consiste em uma 

ação de baixo custo e que facilmente seria realizada com equipamentos já 

pertecentes à empresa, visto que a empresa possui 12 climatizadores evaporativos 

de teto, restaria apenas instalá-los. 

 

4.6.2 Extrusão 

 

No setor de extrusão os ocupantes estão expostos a áreas que proporcionam 

sensação de calor e muito calor. Os 4 climatizadores de teto que estão funcionando 

e atendem a extrusão e as embaladoras não estão conseguindo suprir a demanda 

nos setores. Portanto, foi elaborado um plano de ação visando corrigir esta situação: 

 

Tabela 19 - Plano de ação extrusão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os pontos que apresentaram os índices do PMV mais alto são em áreas no 

segundo nível do setor. Logo, recomenda-se um estudo ergonômico para que as 

atividades nas áreas do segundo nível possam ser modificadas e remanejadas para 

o primeiro nível ou até eliminadas conforme oportunidade de melhoria no processo. 

Outra oportunidade importante de melhoria ergonômica refere-se ao 

abastecimento da linha de produção e a retirada do produto no final da linha, nestas 

atividades os auxiliares necessitam fazer esforços de levantamento e carregamento 

de pesos. Estas atividades mesmo que intermitentes ao decorrer do turno de 
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trabalho, acabam elevando o nível de atividade metabólica dos colaboradores e 

influenciam diretamente no aumento dos índices do PMV e PPD. 

No setor também há dois fornos industriais e quando foram realizadas as 

medições próximas aos fornos, áreas 14 e 15, houve um aumento no índice PMV em 

relação as demais áreas. Logo, sugere-se a empresa realizar o isolamento dos 

fornos, pois os mesmos acabam cedendo calor ao ambiente, além de perder 

eficiência e consumindo maior quantidade de gás, os fornos acabam elevando a 

temperatura do ambiente, aumentando os índices do PMV e PPD. 

Na área 1 e 2, na sala onde ficam os painéis elétricos das máquinas 

extrusoras há um sistema exclusivo de climatização, porém no momento de medição 

os climatizadores apresentavam defeitos e não estavam em funcionamento, 

conforme foi repassado pelo responsável do setor de manutenção da empresa e 

confirmado pelos operadores do setor, quando os climatizadores estão em 

funcionamento a temperatura na sala fica em torno de 23 ºC. Outro ponto informado 

pelo responsável do setor de manutenção é que os climatizadores estavam com 

defeito em virtude dos operadores não fecharem a porta da sala dos painéis 

elétricos, o que acaba gerando um aumento na demanda de refrigeração do local e 

ocasionando defeito nos climatizadores. 

E por último, sugere-se a divisão das áreas dos auxiliares que alimentam a 

linha e auxiliares que retiram o produto final, da área onde ficam os operadores, pois 

conforme será demonstrado nas simulações a seguir, a diferença no nível de 

atividade metabólica entre auxiliares e operadores, acaba influenciando na 

temperatura do ar e  temperatura radiante média indicadas. 

Áreas dos operadores: seguindo as recomendações de isolamento dos 

fornos, conserto dos climatizadores da sala dos painéis elétricos, mantendo o nível 

de atividade atual e a vestimenta e ventilação. Pode-se fazer simulações para 

estimar qual deve ser a temperatura do ar e a temperatura radiante média para os 

índices do PMV e PPD ficarem na condição neutra.  
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Tabela 20 - Simulação para adequação do PMV e PPD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Áreas dos auxiliares: seguindo as recomendações de isolamento dos fornos, 

eliminar atividades no segundo nível, reduzir o nível de atividade atual, manter 

vestimenta e a ventilação nula. Pode-se fazer simulações para estimar qual deve ser 

a temperatura do ar e a temperatura radiante média para os índices do PMV e PPD 

ficarem na condição neutra. 

 

Tabela 21 - Simulação para adequação do PMV e PPD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sendo assim, sugere-se a empresa implantar um sistema de ventilação 

artificial que tome como referência os valores indicados para as temperaturas deste 

setor. Esta sugestão para melhoria do local é interessante porque consiste em uma 

ação de baixo custo e que facilmente seria realizada com equipamentos já 

UR (%) Simulação Temp. do ar (°C) Temp. rad. méd. (°C)

Para PMV=0 e PPD=5% 21.5 21.5

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24.8 24.8

Para PMV=0 e PPD=5% 21.3 21.3

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24.5 24.5

Para PMV=0 e PPD=5% 21.2 21.2

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24.3 24.3

Para PMV=0 e PPD=5% 21 21

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24 24

Para PMV=0 e PPD=5% 20.8 20.8

Para PMV=0.7 e PPD<15% 23.8 23.8
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UR (%) Simulação Temp. do ar (°C) Temp. rad. méd. (°C)

Para PMV=0 e PPD=5% 18.9 18.9

Para PMV=0.7 e PPD<15% 22.7 22.7

Para PMV=0 e PPD=5% 18.8 18.8

Para PMV=0.7 e PPD<15% 22.4 22.4

Para PMV=0 e PPD=5% 18.6 18.6

Para PMV=0.7 e PPD<15% 22.2 22.2

Para PMV=0 e PPD=5% 18.4 18.4

Para PMV=0.7 e PPD<15% 22 22

Para PMV=0 e PPD=5% 18.2 18.2

Para PMV=0.7 e PPD<15% 21.8 21.8
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pertecentes à empresa, visto que a empresa possui 12 climatizadores evaporativos 

de teto, restaria apenas instalá-los. 

 

4.6.3 Cobertura 

 

No setor da cobertura os ocupantes estão expostos a áreas que 

proporcionam sensação de calor e muito calor. O setor não está atendido pelos 

climatizadores de teto, e os colaboradores utilizam dois climatizadores de parede. 

Portanto, foi elaborado um plano de ação visando corrigir esta situação: 

 

Tabela 22 - Plano de ação cobertura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os pontos que apresentaram os índices do PMV mais alto são em áreas no 

segundo nível do setor e nas proximidades do forno. Logo, recomenda-se um estudo 

ergonômico para que as atividades nas áreas do segundo nível possam ser 

modificadas e remanejadas para o primeiro nível ou até eliminadas conforme 

oportunidade de melhoria no processo. 

Outra oportunidade importante de melhoria ergonômica refere-se ao preparo 

do xarope e a retirada do produto no final da linha, nestas atividades os auxiliares 

necessitam fazer esforços de levantamento e carregamento de pesos. Estas 

atividades mesmo que intermitentes ao decorrer do turno de trabalho, acabam 

elevando o nível de atividade metabólica dos colaboradores e influenciam 

diretamente no aumento dos índices do PMV e PPD. 
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No setor também há um forno industrial e quando foi realizada a medição 

próxima ao forno, área 14, houve um aumento no índice PMV em relação as demais 

áreas. Logo, sugere-se a empresa realizar o isolamento do forno, pois o mesmo 

acaba cedendo calor ao ambiente, além de perder eficiência e consumindo maior 

quantidade de gás, o forno acaba elevando a temperatura do ambiente, aumentando 

os índices do PMV e PPD. 

E por último, sugere-se a divisão das áreas dos auxiliar que prepara o xarope 

e auxiliar que retira o produto final, da área onde ficam o operador, pois conforme 

será demonstrado nas simulações a seguir, a diferença no nível de atividade 

metabólica entre auxiliares e operador, acaba influenciando na temperatura do ar e 

temperatura radiante média indicadas. 

Áreas dos operadores: seguindo as recomendações de isolamento do forno, 

eliminar atividades no segundo nível, mantendo o nível de atividade atual, 

vestimenta e a ventilação nula. Pode-se fazer simulações para estimar qual deve ser 

a temperatura do ar e a temperatura radiante média para os índices do PMV e PPD 

ficarem na condição neutra. 

 

Tabela 23 - Simulação para adequação do PMV e PPD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Áreas dos auxiliares: seguindo as recomendações de isolamento do forno, 

eliminar atividades no segundo nível, reduzir o nível de atividade atual, manter 

vestimenta e a ventilação nula. Pode-se fazer simulações para estimar qual deve ser 

a temperatura do ar e a temperatura radiante média para os índices do PMV e PPD 

ficarem na condição neutra. 

UR (%) Simulação Temp. do ar (°C) Temp. rad. méd. (°C)

Para PMV=0 e PPD=5% 21.5 21.5

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24.8 24.8

Para PMV=0 e PPD=5% 21.3 21.3

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24.5 24.5

Para PMV=0 e PPD=5% 21.2 21.2

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24.3 24.3

Para PMV=0 e PPD=5% 21 21

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24 24

Para PMV=0 e PPD=5% 20.8 20.8

Para PMV=0.7 e PPD<15% 23.8 23.8
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Tabela 24 - Simulação para adequação do PMV e PPD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sendo assim, sugere-se a empresa implantar um sistema de ventilação 

artificial que tome como referência os valores indicados para as temperaturas deste 

setor. Esta sugestão para melhoria do local é interessante porque consiste em uma 

ação de baixo custo e que facilmente seria realizada com equipamentos já 

pertecentes à empresa, visto que a empresa possui 12 climatizadores evaporativos 

de teto, restaria apenas instalá-los. 

 

4.6.4 Embaladoras 

 

No setor das embaladoras os ocupantes estão expostos a áreas que 

proporcionam leve sensação de calor e calor. Os 4 climatizadores de teto que estão 

funcionando e atendem a extrusão e as embaladoras não estão conseguindo suprir 

a demanda nos setores. Portanto, foi elaborado um plano de ação visando corrigir 

esta situação: 

 

Tabela 25 - Plano de ação embaladoras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

UR (%) Simulação Temp. do ar (°C) Temp. rad. méd. (°C)

Para PMV=0 e PPD=5% 18.9 18.9

Para PMV=0.7 e PPD<15% 22.7 22.7

Para PMV=0 e PPD=5% 18.8 18.8

Para PMV=0.7 e PPD<15% 22.4 22.4

Para PMV=0 e PPD=5% 18.6 18.6

Para PMV=0.7 e PPD<15% 22.2 22.2

Para PMV=0 e PPD=5% 18.4 18.4

Para PMV=0.7 e PPD<15% 22 22

Para PMV=0 e PPD=5% 18.2 18.2

Para PMV=0.7 e PPD<15% 21.8 21.8
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Os dois pontos que apresentaram os índices do PMV mais alto são em áreas 

no segundo nível do setor. Logo, recomenda-se um estudo ergonômico para que as 

atividades nas áreas do segundo nível possam ser modificadas e remanejadas para 

o primeiro nível ou até eliminadas conforme oportunidade de melhoria no processo. 

Outra oportunidade importante de melhoria ergonômica refere-se a atividade 

de paletização dos produtos, nesta atividade os auxiliares necessitam fazer esforços 

de levantamento e carregamento de pesos. Esta atividade mesmo que intermitente 

ao decorrer do turno de trabalho, acaba elevando o nível de atividade metabólica 

dos colaboradores e influenciam diretamente no aumento dos índices do PMV e 

PPD. 

Através de divisórias de PVC, o setor já possui a divisão das áreas dos 

auxiliares que encaixotam e paletizam os produtos, das áreas onde ficam os 

operadores, esta divisão será relevante pois conforme será demonstrado nas 

simulações a seguir, a diferença no nível de atividade metabólica entre auxiliares e 

operador, acaba influenciando na temperatura do ar e temperatura radiante média 

indicadas para cada local. 

Áreas dos operadores: eliminar atividades no segundo nível, mantendo o nível 

de atividade atual, vestimenta e a ventilação nula. Pode-se fazer simulações para 

estimar qual deve ser a temperatura do ar e a temperatura radiante média para os 

índices do PMV e PPD ficarem na condição neutra. 

 

Tabela 26 - Simulação para adequação do PMV e PPD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

UR (%) Simulação Temp. do ar (°C) Temp. rad. méd. (°C)

Para PMV=0 e PPD=5% 21.5 21.5

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24.8 24.8

Para PMV=0 e PPD=5% 21.3 21.3

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24.5 24.5

Para PMV=0 e PPD=5% 21.2 21.2

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24.3 24.3

Para PMV=0 e PPD=5% 21 21

Para PMV=0.7 e PPD<15% 24 24

Para PMV=0 e PPD=5% 20.8 20.8

Para PMV=0.7 e PPD<15% 23.8 23.8
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Área dos auxiliares: seguindo as recomendações de reduzir o nível de 

atividade atual, manter vestimenta e a ventilação nula. Pode-se fazer simulações 

para estimar qual deve ser a temperatura do ar e a temperatura radiante média para 

os índices do PMV e PPD ficarem na condição neutra. 

 

Tabela 27 - Simulação para adequação do PMV e PPD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Há recomendações na literatura para locais onde a população predominante é 

feminina, a temperatura seja aumentada em 1°C. Portanto, a temperatura do ar e a 

temperatura radiante média nas áreas 1 a 13 foram aumentadas em 1°C para o 

índice do PMV não ultrapassar 0,7 e o índice PPD ficar menor que 15%. 

Estalecendo a condição de sensação térmica neutra para os auxiliares deste setor. 

Sendo assim, sugere-se a empresa implantar um sistema de ventilação 

artificial que tome como referência os valores indicados para as temperaturas deste 

setor. Esta sugestão para melhoria do local é interessante porque consiste em uma 

ação de baixo custo e que facilmente seria realizada com equipamentos já 

pertecentes à empresa, visto que a empresa possui 12 climatizadores evaporativos 

de teto, restaria apenas instalá-los. 

 

4.7 Análise das lições aprendidas sobre o método aplicado 

 

Para a aplicação do método elaborado por Fanger para obtenção dos índices 

do PMV e PPD, que avaliam a adequação do conforto térmico dos ambientes, é 

necessário no primeiro momento um estudo dedicado ao entendimento das variáveis 

UR (%) Simulação Temp. do ar (°C) Temp. rad. méd. (°C)

Para PMV=0 e PPD=5% 19.9 19.9

Para PMV=0.7 e PPD<15% 23.7 23.7

Para PMV=0 e PPD=5% 19.8 19.8

Para PMV=0.7 e PPD<15% 23.4 23.4

Para PMV=0 e PPD=5% 19.6 19.6

Para PMV=0.7 e PPD<15% 23.2 23.2

Para PMV=0 e PPD=5% 19.4 19.4

Para PMV=0.7 e PPD<15% 23 23

Para PMV=0 e PPD=5% 19.2 19.2

Para PMV=0.7 e PPD<15% 22.8 22.8
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que determinam estes índices. Pois conforme foi demonstrado no desenvolvimento 

deste trabalho, cada variável, seja ela pessoal ou ambiental, acaba impactando 

significativamente os resultados dos índices encontrados. 

Para a obtenção dos dados das variáveis ambientais é necessário conhecer e 

ter a disponibilidade de uso dos equipamentos para conseguir realizar as medições. 

A realização das medições devem ocorrer em períodos que apresentem a maior 

condição de estresse térmico aos ambientes, no caso deste trabalho, as medições 

foram realizadas no período da tarde durante a estação do verão. 

Quanto as variáveis pessoais, é necessário estimar com precisão os valores 

tabelados para os níveis de atividades e vestimentas dos trabalhadores. Logo, deve 

ser utilizada como referência as tabelas indicadas na ISO 7730 . Qualquer análise 

sem levar em consideração a confiabilidade das referências utilizadas pode 

ocasionar erros significativos nos resultados encontrados para os índices PMV e 

PPD e falhar no propósito de estimar as condições reais de conforto térmico dos 

trabalhadores. 

O ambiente fabril acaba sendo bastante dinâmico e com frequente 

movimentação de pessoas, máquinas e produtos. O layout também acaba 

dificultando o acesso a determinadas áreas. Logo, na obtenção das variáveis 

ambientais é necessário levar em consideração todo este fluxo e limitações na hora 

de dividir as áreas para as medições e posicionar o equipamento de maneira que o 

mesmo não prejudique as atividades e também não fique em condições de ser 

danificado. 

Embora a equação para obtenção do índice PMV seja complexa, encontram-

se disponíveis na internet, sites e softwares capazes de realizar os cálculos a 

medida que são alimentados com os dados das variáveis ambientais e pessoais. O 

avaliador deve utilizar apenas como suporte sites e softwares que possuem 

procedência de universidades ou de empresas confiáveis. 

O avaliador além de obter as variáveis ambientais e pessoais, deve estar 

atento as condições do ambiente para identificar peculiaridades e oportunidades de 

melhorias nos postos analisados, principalmente melhorias no âmbito ergonômico. 

Pois, conforme foi destacado neste capítulo, a redução do esforço do colaborador 

nas suas atividades, promove a diminuição da taxa metabólica requerida, que é uma 

das variáveis utilizadas para determinar a sensação térmica. 
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Com todos os dados e informações adicionais relevantes levantadas é 

possível estimar a sensação térmica para os ocupantes de determinado ambiente, e 

o mesmo método ainda possibilita a simulação da condição ideal para aquele local. 

Sendo um método bastante útil e preciso no direcionamento de melhorias para 

adequação térmica dos ambientes. 
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5  CONCLUSÕES 

 

O trabalho desenvolvido tem caráter inovador na região, pois utiliza uma 

norma ISO para avaliar o conforto térmico dos trabalhadores de uma indústria 

alimentícia na cidade de Pelotas, e a partir dos resultados obtidos foi possível 

direcionar recomendações para adequação da condição térmica dos ambientes.  

O presente estudo surgiu a partir de reclamações dos trabalhadores em 

relação a condição térmica nos seus postos de trabalho, a empresa por sua vez não 

possuía o domínio de nenhuma metodologia para avaliar o conforto térmico, apenas 

buscava seguir as exigências das normas regulamentadoras nacionais que 

estabelecem o limite de tolerância para exposição ao calor. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi procurada uma metodologia que 

permitisse avaliar o conforto térmico, através da norma ISO 11399 (1995) houve um 

direcionamento para o método do Voto médio estimado (PMV) e Porcentagem 

estimada de insatisfeitos (PPD). A partir da escolha da metodologia a ser aplicada, 

foi realizado um estudo para compreensão do método. 

Através de diálogos com representates do SESMT da empresa, foram 

definidos os locais prioritários a serem avaliados. Posteriormente foram coletadas, 

através de medições, as informações ambientais destes locais (temperatura de 

bulbo seco, temperatura de bulbo umido, temperatura de globo e velocidade do ar). 

E também foram levantadas as informações referentes as vestimentas utilizadas e 

as atividades executadas pelos trabalhores nestes espaços. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram organizados e foram obtidas as 

sensações térmicas percebidas pelos trabalhadores de cada setor através do índice 

PMV e a porcentagem de insatisfeitos através do índice PPD. Esta atividade foi 

otimizada com o auxílio de softwares disponibilizados na internet que permitem obter 

os índices de maneira rápida. 

Analisando os resultados encontrados foi constatado que todos os setores, 

estoque, extrusão, cobertura e embaladoras, apresentaram problemas com a 

condição térmica que os trabalhadores estão expostos, onde os índices PMV e PPD 

ficaram acima dos valores recomendados. 

Na sequência foram desenvolvidas recomendações para adequar as 

situações térmicas dos setores analisados, além de indicar os requisitos para os 
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ambientes possibilitarem a condição de sensação neutra aos seus ocupantes, foi 

sugerido a empresa implementar estudos ergonômicos a fim de obter melhorias nos 

layouts dos setores e reduzir os esforços requeridos aos colaboradores em 

atividades principalmente de carregamento e levantamento de pesos. 

Este trabalho ainda apresenta uma análise crítica quando a aplicação do 

método escolhido, contendo as dificuldades encontradas para o levantamento dos 

dados, observações e recomendações para o desenvolvimento de trabalhos que 

utilizem o mesmo método. 

O método escolhido para avaliação do conforto térmico se mostrou bastante 

eficaz na avaliação da situação atual dos ambientes e conseguiu nortear as 

recomendações para adequações nestes locais. Para estudos futuros sugere-se 

fazer a comparação quanto aos índices de satisfação, desgaste físico, desempenho 

e acidentes dos colaboradores destes setores antes e após a implementação das 

melhorias sugeridas. Além de estender a avaliação dos índices de conforto térmico 

para os demais setores, permitindo realizar uma análise global da condição térmica 

dos ambientes da empresa. Estes estudos também devem incluir a análise de 

desconforto localizado nos ambientes, para avaliar os fatores que não atingem o 

corpo como um todo, mas são capazes de gerar incômodo aos ocupantes. 

O presente trabalho levantou apenas uma das preocupações com a saúde e 

segurança dos trabalhadores, que é o calor presente nos ambientes de trabalho. 

Além de ser um incentivo para que outros trabalhos com enfoque neste tema 

possam ser elaborados, espera-se também  incentivar o desenvolvimento de 

estudos que analisem outros riscos ambientais.  
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APÊNDICE A – FOTOS DAS MEDIÇÕES REALIZADAS 
 

Figura 35 – Fotos das medições realizadas no estoque. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 36 - Fotos das medições realizadas no estoque. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 37 - Fotos das medições realizadas no estoque. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 38 - Fotos das medições realizadas na extrusão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 39 - Fotos das medições realizadas na extrusão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 40 - Fotos das medições realizadas na extrusão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 41 - Fotos das medições realizadas na extrusão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  



100 

 

Figura 42 - Fotos das medições realizadas na extrusão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 43 - Fotos das medições realizadas na extrusão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 44 – Fotos das medições realizadas na cobertura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 45 - Fotos das medições realizadas na cobertura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 46 - Fotos das medições realizadas na cobertura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 47 - Fotos das medições realizadas na cobertura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 48 - Fotos das medições realizadas nas embaladoras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 49 -  Fotos das medições realizadas nas embaladoras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  



108 

 

Figura 50 - Fotos das medições realizadas nas embaladoras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 51 -  Fotos das medições realizadas nas embaladoras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  



110 

 

ANEXO A – TABELA PORCENTAGEM DE UMIDADE RELATIVA 
 

Tabela 28 - Porcentagem de umidade relativa. 

 

Fonte: Grimm (1999) 
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ANEXO B – EQUAÇÕES TRM 
 

Convecção natural: 

         
  

 

 

 

Equação (8) 

 

Convecção Forçada: 

        
    

    
 

Equação (9) 

 

Convecção natural: 

                                
 

        
 

     

Equação (10) 

 

Convecção Forçada: 

                                    
 

     

Equação (11) 

 

Onde: 

   = coeficiente de troca de calor por convecção do globo; 

  = temperatura de globo, em °C; 

  = temperatura de bulbo seco, em °C; 

   = diferença de temperatura (     ), em °C; 

 = diâmetro do globo, 15 cm; 

 = velocidade do ar, em m/s; 

   = temperatura radiante média, em °C. 
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ANEXO C – GRÁFICOS DE PREVISÃO DO TEMPO DE PELOTAS 
 

Figura 52 - Gráfico de temperaturas de Pelotas em dezembro de 2017 . 

 

Fonte: Accuweather (2018). 

 
 

Figura 53 - Gráfico de temperaturas de Pelotas em janeiro de 2018. 

 
Fonte: Accuweather (2018). 

 


