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RESUMO
O setor Agroalimentar – o maior setor industrial nacional – é um setor onde existe uma intensa
competição e onde se tem verificado uma consolidação nos últimos anos. Verificou-se que o maior
número de ocorrências de acidentes de trabalho e doenças profissionais, em 2010, foi no setor das
Indústrias Transformadoras (onde se insere o setor agroalimentar). O presente estudo destinou-se
à avaliação de riscos associados ao ambiente ocupacional, numa empresa do setor agroalimentar Du Bois de La Roche. O objetivo foi avaliar três agentes físicos: ambiente térmico, ruído e
iluminação, no sentido de comparar os resultados com os valores recomendados e com a opinião
dos trabalhadores. Para tal, foram feitas medições, em período laboral, com recurso aos
equipamentos adequados e efetuado um inquérito aos trabalhadores, utilizando, para a avaliação,
o método EWA (Ergonomic Workplace Analysis). Os resultados mostraram que, relativamente ao
ambiente térmico, apenas existia risco de nível 2 no setor de embalagem; relativamente ao ruído,
havia risco de nível 2 em ambos os setores de produção e embalagem; quanto à iluminação, o setor
de produção apresentava 3 locais (em 4) com risco de nível 2, e o setor de embalagem apresentava
apenas um local (em 4) com risco de nível 2. Do que diz respeito aos resultados do inquérito,
verificou-se que as respostas dadas pelos trabalhadores coincidiam com a avaliação feita pelo
analista, com a exceção das respostas dadas relativamente ao ruído no setor de embalagem, que
classificaram o nível sonoro como “baixo”, e as respostas relativamente ao ambiente térmico em
ambos os setores. Concluiu-se, então, de acordo com o nível de risco das situações estudadas, que,
no que toca à prioridade de intervenção, será necessária uma atuação a curto prazo para melhoria
do local de trabalho a nível de iluminação no setor de produção, a nível de ruído em ambos os
setores e a nível de ambiente térmico no setor de embalagem.
Palavras-chave: Avaliação de riscos; ambiente térmico; ruído; iluminação
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ABSTRACT
The food setor – the country’s largest setor – is a setor where there is an intense competition and
where there has been a consolidation recently. It was found that the largest number of occurrences
of accidents at work and of occupational diseases, in 2010, was in the manufacturing setor (which
includes the food setor). The present study was intended to make a risk assessment associated with
the workplace, at a food company – Du Bois de La Roche. The objective was to evaluate three
physical agents: thermal environment, occupational noise and occupational lighting, in order to
compare the results with the recommended values and with the opinion of the workers. In this
sense, measurements were made during the work period, using the proper equipment and a survey,
using for the assessment, the EWA (Ergonomic Workplace Analysis) method. The results showed
that, relative to the thermal environment, there was only a level 2 risk, in the packaging setor;
relative to the noise, the risk was level 2 in both setors of production and packaging; as the lighting,
the production setor had three locations (out of 4) with level 2 risk, and the packaging setor had
only a location (out of 4) with level 2 risk. With the results of the survey, it was found that the
answers given by workers coincided with the assessment made by the analyst, with the exception
of the responses relative to noise in the packaging setor, who rated the sound level as "low", and
answers regarding the thermal environment in both setors. It was concluded according to the risk
level of the situations studied, regarding the priority of intervention, an action on a short-term is
required to improve workplace lighting level in the manufacturing setor, noise level in both setors
and the level of thermal environment in the packaging setor.
Keywords: Risk assessment; thermal environment; occupational noise; occupational lighting
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GLOSSÁRIO
ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho.
dB – Decibéis – unidade de medida que serve para definir uma escala de intensidade sonora.
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dB(C) – Decibéis, com filtro de ponderação C.
CEN – Comité Européen de Normalisation (Comité Europeu de Normalização).
DL – Decreto-lei.
EN – European Norm.
EPI – Equipamento de Proteção Individual.
EWA – Ergonomic Workplace Analysis.
FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares.
Hz – Hertz (unidade de frequência).
ISO – International Organization for Standardization (Organização Internacional de
Normalização).
LA,eq – Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A.
LC,pico – Nível de pressão sonora de máximo instantâneo (expresso em dB(C)).
LEX,8h – Exposição pessoal diária.
lx – Lux – unidade de medida da iluminância.
Met – Metabolismo.
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health.
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OIT – Organização Internacional do Trabalho.
SHT – Segurança e Higiene do Trabalho.
SST – Segurança e Saúde no Trabalho.
VAI – Valor de Ação Inferior.
VAS – Valor de Ação Superior.
W – Watt (unidade de potência).
WBGT – Wet Bulb Globe Temperature.

XV

Avaliação de Riscos Ocupacionais numa Empresa do Setor Agroalimentar

PARTE 1

Avaliação de Riscos Ocupacionais numa Empresa do Setor Agroalimentar

1

INTRODUÇÃO

A ideia de uma legislação internacional do trabalho surgiu no início do século XIX, como resposta
às preocupações, de ordem moral e económica, associadas ao custo humano da Revolução
Industrial. Foram diversos os argumentos a favor da definição de normas internacionais do
trabalho que levaram à criação da OIT (Organização Internacional do Trabalho): argumentos
humanitários – porque o valor da vida humana era pouco mais que desprezível e os trabalhadores
eram sujeitos a condições intoleráveis, não havendo qualquer tipo de consideração pela sua saúde;
argumentos políticos – porque, tendo em conta as condições a que os trabalhadores eram sujeitos,
havia a possibilidade de criação de distúrbios sociais ao ponto de fomentar uma revolução;
argumentos económicos – porque qualquer país que tentasse implementar a reforma social, para
bem dos seus trabalhadores, ficaria em desvantagem a nível de custos de produção relativamente
aos seus concorrentes (que continuariam a ter em conta apenas a produtividade).1
Atualmente, em Portugal, já existe legislação que permite a proteção do trabalhador, devendo esta
ser entendida como um meio para beneficiar ambos (empresa e trabalhador). Num tempo em que
as certificações de garantia de qualidade ganham tanta importância, é necessário despertar
consciências para a relevância da Higiene e Segurança do Trabalho.
Os princípios fundamentais do processo de avaliação e de gestão dos riscos profissionais são: a
antecipação, a identificação, a avaliação e o controlo dos riscos suscetíveis de causar dano no
trabalhador. O método de avaliação de riscos desenvolvido pelo Órgão Executivo de Segurança e
Saúde do Reino Unido, aprovado a nível mundial, contém cinco etapas:
- Identificar os perigos;
- Determinar quem pode ser afetado e como;
- Avaliar os riscos e decidir sobre as precauções a tomar;
- Registar os resultados e implementá-los;
- Rever a avaliação e atualizá-la, se necessário.
A aplicação de Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) baseia-se, não só
em conceitos de Segurança e Saúde no Trabalho, mas também em normas e em comportamentos.
O objetivo dos SGSST é fornecer um método de avaliação que permita melhorar a prevenção de
incidentes e acidentes no trabalho. 2
Este conceito baseia-se no princípio do Ciclo de Deming, que tem por base “Planificar–
Desenvolver–Verificar–Ajustar” (“Plan, Do, Check, Act” – PDCA), em que a etapa “Planificar”
inclui o planeamento de uma política de SST, a etapa “Desenvolver” inclui a implementação da
política estudada, a etapa “Verificar” consiste na verificação da eficácia da política adotada, e a
etapa “Ajustar” inclui uma análise de todo o sistema para uma melhoria contínua, isto é, para um
recorrente processo de aperfeiçoamento do sistema de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho
(SST), com o objetivo de atingir melhorias no desempenho global desta. 3

1

OIT. (2010). A história da OIT: o trabalho não é uma mercadoria. Disponível em:
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_01a_pt.htm
2
OIT. (2011). Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho: um instrumento para uma melhoria contínua.
3
NP 4397:2008 - Requisitos dos sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho.
Almeida, Sara
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Figura 1 – Ciclo de Deming.
Fonte: OIT. (2011). Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho: um instrumento para uma melhoria
contínua.

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, a SST é importante para as
empresas uma vez que, que para além de constituir uma obrigação legal, está associada à prevenção
das lesões e doenças relacionadas com o trabalho, sendo, assim, um elemento fundamental para o
êxito de uma empresa. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho realça, ainda,
que um mau desempenho na gestão da SST tem um grande impacto, sobretudo nas pequenas
empresas, na medida em que os custos, materiais ou judiciais, de um acidente mortal no local de
trabalho para a empresa, são óbvios. 4
Segundo a ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho), é considerado um acidente de
trabalho “todo o acontecimento inesperado e imprevisto (incluindo os atos de violência) derivado
do trabalho ou com ele relacionado, do qual resulta uma lesão corporal ou mental, de um ou vários
trabalhadores”, e é considerada doença profissional uma “doença contraída em consequência de
uma exposição, durante um dado período de tempo, a fatores de risco decorrentes de uma atividade
profissional”.5
A Segurança e Higiene do Trabalho trata da prevenção de acidentes e doenças profissionais, bem
como da proteção da saúde dos trabalhadores, tendo como objetivo a melhoria das condições e
ambiente de trabalho. Assim sendo, o objetivo desta disciplina é gerir o(s) risco(s) associado(s) ao
trabalho, de forma a proteger o trabalhador das consequências deste(s). 6
Uma Avaliação de Riscos é feita começando pela identificação dos perigos que vão dar origem a
esses riscos. Há vários métodos de avaliação de riscos, e a sua escolha depende da natureza do
problema. Tratando-se de risco de acidente de trabalho, faz sentido utilizar métodos que
trabalhem com variáveis como probabilidade (probabilidade do risco se materializar (de o
acidente acontecer)) e gravidade (consequências do acidente). Quando se trata de um risco
associado ao ambiente ocupacional, já não faz sentido falar em probabilidade, uma vez que este
advém de uma exposição contínua ao perigo. Assim, a exposição pode ser a fatores ergonómicos
(como uma postura incorreta das costas), ou a agentes físicos (como o ambiente térmico, o ruído
e a iluminação). O presente estudo avalia, precisamente, os agentes físicos referidos, em contexto

4

Carvalho, F. C. V. d. S. P. M. (2013). Estudo comparativo de métodos semi-quantitativos de Avaliação de Risco em
contexto ocupacional. (Doutoramento), Universidade de Lisboa.
5
ACT. Estatística de Acidentes de Trabalho: Nota Prévia. Disponível em: http://www.act.gov.pt/(ptPT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/NotaPrevia.aspx
6
OIT. (2011). Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho: um instrumento para uma melhoria contínua.
4
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laboral e, para tal, foi utilizado o método EWA – Análise Ergonómica do Espaço de Trabalho –
considerando-se três níveis de risco (representados na tabela 1). 7
Tabela 1 – Níveis de risco e respetiva prioridade de intervenção.
Índice de Risco

Prioridade de Intervenção

1

Atuação não prioritária

2

Atuação a curto prazo

3

Atuação muito urgente requerendo medidas imediatas

Fonte: SPOSHO. (2010). Desenvolvimento e Validação de um Guião para o Diagnóstico das condições de Segurança
e Saúde na Administração Local.

Este método, na sua forma mais tradicional, considera a opinião do trabalhador e a do analista.
Com o novo modelo, a opinião do cliente é também considerada, baseando-se na perceção e
avaliação de um espaço por um trinómio de opiniões: do profissional, do analista e do cliente. 8
No presente estudo foi utilizada a forma mais tradicional, tendo sido considerada apenas a opinião
dos trabalhadores e do analista.
Tabela 2 - Número de acidentes de trabalho, por atividade económica, em 2010.
Total de Acidentes de Trabalho
Atividades Económicas (CAE - Rev. 3)

Taxa de incidência
%

(por cada 100.000
trabalhadores)

Nº de
ocorrências

-

5.202,00

215.632

Subtotal

100

-

215.299

A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

3,3

1.291,90

7.005

B – Indústrias Extrativas

0,8

8.301,09

1.674

C – Indústrias Transformadoras

26,6

6.935,20

57.327

D – Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

0,1

1.335,10

210

E – Capt., trat. e distrib. água; sanea., gestão de resíd. e despol.

1,3

8.794,50

2.862

F – Construção

20,6

9.183,60

44.304

G – Comércio p/ grosso e a retalho; repar. veíc. aut. e motoc.

15,8

4.607,00

33.942

H – Transportes, Armazenagem

4,8

5.833,00

10.323

I – Alojamento, Restauração e similares

5,7

4.176,20

12.172

J – Atividades de informação e comunicação

0,3

605

638

K – Atividades Financeiras e de seguros

0,4

897,6

790

L – Atividades imobiliárias

0,5

3.543,90

977

1

1.434,80

2.244

6,2

8.557,60

13.321

Total

M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio

7

SPOSHO. (2010). Desenvolvimento e Validação de um Guião para o Diagnóstico das condições de Segurança e
Saúde na Administração Local.
8
Sousa, A. L. R. d. (2011). Avaliação de Riscos na Restauração. (Mestrado), Universidade do Porto.
Almeida, Sara
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Total de Acidentes de Trabalho
Atividades Económicas (CAE - Rev. 3)

Taxa de incidência
%

(por cada 100.000
trabalhadores)

Nº de
ocorrências

O – Administração Pública, Defesa e Seg. Social obrigatória

3,5

n.d.

7.610

P – Educação

0,8

n.d.

1.686

Q – Atividades de saúde humana e apoio social

5,3

n.d.

11.493

R – Ativ. artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

0,8

4.901,10

1.807

S – Outras atividades de serviço

1,7

3.572,50

3.714

T – At. famil. emp. pess. domést. e ativ. prod. famil. p/ uso
próprio

0,5

819,5

1.180

U – Ativ. dos organ. internac. e outras instit. extra-territoriais

0

472,6

20

CAE Ignorada

-

-

333

Fonte: ACT. (2012). Actividade de Inspeção do Trabalho: Relatório 2012.
Tabela 3 – Número de doenças profissionais, por atividade económica, em 2010.
Nº de Doenças

Nº de doentes

Atividades Económicas (CAE - Rev. 3)
Total

F

M

Total

2.598

1.066

828

1.894

A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

17

9

5

14

B – Indústrias Extrativas

10

2

7

9

1.394

558

452

1.010

D – Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

47

8

31

39

E – Capt., trat. e distrib. água; sanea., gestão de resíd. e
despol.

67

22

21

43

F – Construção

11

1

10

11

G – Comércio p/ grosso e a retalho; repar. veíc. aut. e motoc.

148

13

114

127

H – Transportes, Armazenagem

207

92

56

148

I – Alojamento, Restauração e similares

73

42

5

47

J – Atividades de informação e comunicação

52

10

30

40

K – Atividades Financeiras e de seguros

26

14

5

19

L – Atividades imobiliárias

0

-

-

-

M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares

237

91

70

161

N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio

25

16

0

16

O – Administração Pública, Defesa e Seg. Social obrigatória

5

3

0

3

165

116

12

128

Q – Atividades de saúde humana e apoio social

8

7

0

7

R – Ativ. artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

85

49

8

57

S – Outras atividades de serviço

8

6

0

6

Total

C – Indústrias Transformadoras

P – Educação

6
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Nº de Doenças

Nº de doentes

Atividades Económicas (CAE - Rev. 3)
T – At. famil. emp. pess. domést. e ativ. prod. famil. p/ uso
próprio
U – Ativ. dos organ. internac. e outras instit. extraterritoriais
CAE Ignorada

Total

F

M

Total

0

0

0

0

1

1

0

1

12

6

2

8

Fonte: ACT. (2012). Actividade de Inspeção do Trabalho: Relatório 2012.

Verifica-se, por observação das tabelas 2 e 3, que o maior número de ocorrências de acidentes
de trabalho e doenças profissionais, em 2010, foi no setor das Indústrias Transformadoras,
apesar da taxa de incidência (relativamente aos acidentes de trabalho) ser a maior no setor da
Construção.
Tendo em conta a estatística analisada, foi escolhida, para análise, uma Indústria Transformadora,
mais especificamente uma Indústria Alimentar.
O setor Agroalimentar – o maior setor industrial nacional – é um setor onde existe uma intensa
competição e onde se tem verificado uma consolidação nos últimos anos.
Estas indústrias são a ligação vital da cadeia de abastecimento alimentar, pegando no que nasce e
cresce nos campos e transformando-o nos produtos que são vendidos pelos retalhistas e pelos
fornecedores aos seus clientes. Parte de uma indústria alimentar global, este setor recebe
ingredientes do mundo inteiro. Para algumas empresas, exportar produtos para outros mercados é
vital para o sucesso das suas operações. Outras operam em muitos países, produzindo uma gama
alargada de produtos sob marcas conhecidas. Isto torna as indústrias alimentares parte integrante
na contribuição positiva para a economia do país. 9
Como já foi referido anteriormente, atualmente é dada grande ênfase às certificações de garantia
de qualidade e, no que toca a empresas deste setor, é extremamente importante garantir ao
consumidor a sua segurança, isto é, adotar uma política de compromisso, para com o consumidor,
de qualidade, segurança e higiene alimentar do seu produto. Deste modo, e tendo em conta a
pesquisa efectuada, os riscos relacionados com a Higiene e Segurança do Trabalho são, muitas
vezes, menosprezados.
Por tudo isto, mais uma vez, foi escolhida uma empresa do setor agroalimentar: Du Bois de La
Roche. A Du Bois de La Roche insere-se na CAE – 10720: “fabricação de bolachas, biscoitos,
tostas e pastelaria de conservação”.10
Esta empresa de origem francesa – especializada em biscoitos folhados – sediada em Portugal
desde 1980, tem vindo a conquistar um nível de reconhecimento que lhe permitiu a criação de uma
identidade muito própria, tornando-a profundamente enraizada no mercado onde se encontra.11

9

FIPA. Setor. Disponível em: http://www.fipa.pt/setor/setor.php?tema=2 (consultado em 16/07/2014)
Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de Novembro - Nomenclatura das Atividades Económicas da Comunidade
Europeia.
11
Du Bois de La Roche. Quem somos. Disponível em: http://www.duboisdelaroche.pt/pt/du-bois/quem-somos/
(consultado em 04/04/2014)
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2

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1 Enquadramento Geral
2.1.1 Ambiente Térmico
Programas extensivos de pesquisa levaram a métodos de design e avaliação do conforto térmico
em interiores. Não obstante, o desconforto térmico ainda constitui um grande problema, e um
desafio para arquitetos e engenheiros de construção. As complexidades do ambiente e as pessoas
que o ocupam, juntamente com a evolução da tecnologia de construção e especificação (qualidade,
sustentabilidade, economia e ambientes eficientes) fornece um requisito para a melhoria dos
métodos de conhecimento do conforto térmico. (Parsons, 2002)
“O conforto térmico é a condição da mente que expressa satisfação com o seu ambiente térmico”.
Assim, o conforto térmico demonstra-se de difícil definição, uma vez que, estando dependente de
condições fisiológicas, é condicionado por fatores subjetivos (que variam de pessoa para pessoa)
que são de complexa quantificação. 12
Quando as trocas de calor, entre o corpo humano e o ambiente, ocorrem sem esforço, a sensação
do indivíduo é de conforto térmico. Nesta situação, a capacidade de trabalho da pessoa é máxima.
Se as condições térmicas causarem sensação de calor ou frio, o nosso corpo tenta compensar as
perdas de mais ou menos calor, para a manutenção da homeotermia, o que exige um esforço
adicional. Este esforço adicional faz diminuir o rendimento no trabalho ou, num nível máximo,
provoca a perda total de capacidade para realização de uma atividade e/ou problemas de saúde. O
organismo humano está em conforto térmico quando as perdas de calor – produzido pelo
metabolismo – para o ambiente, ocorrem sem recorrer a nenhum mecanismo de termorregulação.
(Frota & Schiffer, 2001)
Assim, a sensação de conforto térmico associa-se a um estado de neutralidade térmica, induzido
pelo balanço térmico, que se representa pela equação 1.1:
(1.1)
Como se pode observar na equação 1.1, o equilíbrio térmico é atingido quando a produção de
energia pelo corpo (metabolismo) se iguala à taxa de calor cedida pelo ambiente envolvente – por
condução (trocas térmicas por contacto direto entre corpos), por convecção e radiação (trocas
térmicas superficiais) e por evaporação (trocas térmicas que advêm da mudança do estado físico
da água). 13

12

Almeida, H. S. (2010). Análise do conforto térmico de edifícios utilizado as abordagens analítica e adaptativa.
(Mestrado), Universidade Técnica de Lisboa.
13
Almeida, H. S. (2010). Análise do conforto térmico de edifícios utilizado as abordagens analítica e adaptativa.
(Mestrado), Universidade Técnica de Lisboa.
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Figura 2 – Esquematização do balanço térmico no corpo humano.
Fonte: (Miguel, 2014)

Os valores de metabolismo adotados para as avaliações correspondem a valores médios de
resultados de ensaios fisiológicos. De acordo com a ISO 8996:2004, alguns desses valores
encontram-se na Tabela 4.
Tabela 4 – Valores de metabolismo de acordo com o sexo e atividade desempenhada.
Homem

45

Mulher

40

Sentado

10

Ajoelhado

20

De pé

25

Debruçado

30

Basal

Postura e
Deslocamento do
Corpo

Andar ao mesmo nível (4
km/h)

Metabolismo (W/m2)

Manual

Sem carga

120

Com carga 10 kg

140

Ligeiro

15

Médio

30

Pesado

40

Ligeiro

35

Médio

55

Pesado

75

Tipo de Trabalho
Com um braço

10
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Com os dois braços

Com o corpo todo

Ligeiro

65

Médio

85

Pesado

105

Ligeiro

125

Médio

190

Pesado

280

É necessário conhecer as variáveis – grandezas físicas – para a avaliação do ambiente térmico.
Essas variáveis incluem a temperatura seca, temperatura húmida, temperatura de globo, humidade
relativa e velocidade do ar. Estas grandezas podem ser medidas individualmente – termómetro de
dilatação de líquidos (temperatura do ar), psicómetro (humidade do ar), anemómetro (velocidade
do ar) termómetro de globo (temperatura radiante) – ou através de um aparelho designado
BABUC, que mede todas as variáveis em simultâneo.


Ambientes térmicos moderados

Segundo a ISO 7730:2005, quando os parâmetros físicos de um ambiente – temperatura do ar,
temperatura/ calor radiante, velocidade do ar e humidade do ar – e os parâmetros pessoais –
atividade desempenhada e vestuário utilizado – são conhecidos, a sensação térmica para o corpo
pode ser estimada pelo cálculo do índice do PMV, voto médio estimado. Para além disso, pode ser
calculado, também, o índice da percentagem de pessoas insatisfeitas com o ambiente, PPD.
O índice PMV pode ser determinado quando a taxa metabólica e o vestuário são conhecidos e os
parâmetros físicos medidos. Este índice baseia-se no balanço de calor, do corpo com o ambiente.
O índice PPD estabelece a quantidade estimada de pessoas insatisfeitas com o ambiente térmico.
Este baseia-se na percentagem de pessoas que gostariam que o ambiente estivesse mais quente ou
mais frio, através de uma escala de sensações.
Incluem-se, nestes ambientes, os ambientes térmicos confortáveis, que se caracterizam por
algumas condições fisiológicas:
- Ausência de arrepios;
- Ausência de sudação;
- Existência de equilíbrio térmico (equação 1.1);
- Temperatura cutânea média ótima;
- Pele relativamente seca (molhagem cutânea inferior a 60%);
- Ausência de secura das mucosas bucofaríngeas. (Miguel, 2014)


Ambientes Quentes

Em 1957, Yaglou e Minard introduziram o índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature),
proposto pelas CEN e ISO como uma ferramenta preliminar para avaliação de ambientes térmicos
quentes. A sua formulação não mudou, apesar da investigação contínua nos últimos cinquenta
anos, pela comunidade científica. (Alfano, Palella, & Riccio, 2012)
Este índice combina duas temperaturas, a temperatura de bolbo húmido e a temperatura de globo.
A temperatura de bolbo húmido é a temperatura indicada por um sensor com um pavio húmido,
ventilado; a temperatura de globo é a temperatura aproximada do ar. Assim, todo o fenómeno de
Almeida, Sara
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transferência de calor que afeta a sensação térmica é sumarizado em apenas três medições. O índice
calcula-se como representado nas equações 1.2 e 1.3.
Para interior (1.2)
Para exterior (1.3)

𝑊𝐵𝐺𝑇 = 0,7𝑡𝑛𝑤 + 0,3𝑡𝑔
𝑊𝐵𝐺𝑇 = 0,7𝑡𝑛𝑤 + 0,2𝑡𝑔 + 0,1𝑡𝑎

Para avaliar o ambiente térmico através do WBGT obtido com as equações anteriores, é necessário
uma comparação com o metabolismo, o estado de aclimatização e a velocidade do ar. (Alfano et
al., 2012)
Em ambientes térmicos quentes, o balanço térmico é positivo, e o nosso organismo reage ao tentar
reequilibrar o balanço térmico (ver equação 1.1). Estas reações do nosso organismo são
denominadas de sobrecargas fisiológicas e incluem:
- Sobrecarga termostática: a temperatura da pele aumenta muito, enquanto a temperatura interna
aumenta mais lentamente; este aumento tem o objetivo de otimizar as trocas de calor entre o corpo
(pele) e o ambiente;
- Sobrecarga circulatória: é provocado um aumento do fluxo sanguíneo pela diminuição da
diferença de temperaturas entre a temperatura interna e a da pele (>);
- Sobrecarga de sudação: não sendo a sobrecarga termostática suficiente para reequilibrar o
balanço térmico, o organismo dispõe da sudação, que permite, através da molhagem cutânea,
realizar (e manter) um débito de evaporação.
As razões que podem conduzir a uma situação de stress térmico, pelo calor, são:
- Aumento do metabolismo;
- Aumento da temperatura do ar;
- Aumento da temperatura radiante;
- Modificação da velocidade do ar (quando a temperatura do ar é superior à temperatura média
cutânea);
- Aumento da humidade do ar. (Miguel, 2014)


Ambientes Frios

Para ambientes frios, o método de avaliação é baseado nas trocas de calor entre o corpo e o
ambiente e o respetivo isolamento do vestuário (IREQ), para manter o equilíbrio térmico. A
avaliação do stress térmico por frio, em ambientes internos, pode ser feita adotando-se os mesmos
critérios da ISO 7730:2005, para ambientes moderados. A avaliação em ambientes externos deve
ser feita através da determinação do arrefecimento local devido ao vento, ou seja, através do índice
WCI (Wind Chill Index), índice de arrefecimento pelo vento.
Em ambientes térmicos frios, o balanço térmico é negativo e, assim como nos ambientes quentes,
o nosso organismo reage para equilibrar este balanço (ver equação 1.1). Estas sobrecargas
fisiológicas têm o mesmo objetivo das sobrecargas já referidas, funcionando, naturalmente, de
forma inversa relativamente aos ambientes quentes. Estas incluem:
- Sobrecarga termostática: a temperatura da pele diminui, com o objetivo de otimizar as trocas de
calor entre o corpo (pele) e o ambiente;
12
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- Sobrecarga circulatória: é provocada uma diminuição do fluxo sanguíneo pelo aumento da
diferença de temperaturas entre a temperatura interna e a da pele (<);
- Sobrecarga metabólica: não sendo as duas anteriores suficientes, o organismo é obrigado a
aumentar o metabolismo para compensar as perdas de calor excessivas – este aumento produz-se
no organismo humano, somente nos músculos esqueléticos: primeiro há aumento do tónus
muscular, depois aparecimento de arrepios).
Com a exceção da humidade do ar, qualquer dos parâmetros ambientais pode levar a uma situação
de stress térmico pelo frio. (Miguel, 2014)
2.1.2

Ruído

Terá sido em plena revolução industrial e, particularmente, com a invenção da máquina a vapor,
que se passou a olhar para o ruído como um fator de risco ocupacional. O ruído constitui uma
causa de incómodo para o trabalho e um obstáculo às comunicações verbais, podendo provocar
fadiga geral e, em casos extremos, trauma acústico e alterações fisiológicas extra-auditivas. O
ruído é, da forma mais simples, um som indesejado e incómodo. (Arezes & Miguel, 2002)
A exposição prolongada a níveis de ruído elevados pode ser muito nociva para o organismo, não
só a nível de perdas auditivas, mas também conduzir ao esgotamento físico e a alterações químicas,
metabólicas e mecânicas do ouvido. (Guyton & Hall, 2006)
A exposição de curta duração a níveis de ruído extremamente elevados poe causar lesões auditivas
imediatas. Pode ocorrer a perda temporária da audição e uma recuperação gradual, após o fim da
exposição ao ruído, mas também pode verificar-se uma perda permanente da audição, que é uma
das consequências mais graves de uma exposição contínua a níveis de ruído (e tempos de
exposição) que ultrapassem os limites de resistência do organismo humano. 14
Segundo o NIOSH, estima-se que 14% dos trabalhadores estão expostos a um nível sonoro
elevado. (Attarchi, 2013)
Na União Europeia, 28% dos trabalhadores, quando questionados, responderam que, pelo menos,
um quarto do tempo de trabalho, estão expostos a um nível de ruído suficientemente elevado para
necessitarem de levantar a voz para conseguir manter uma conversa. A perda auditiva em jovens
adultos foi considerada como o décimo quinto problema de saúde mais grave no mundo, com
efeitos profundos, que vão desde o isolamento social e estigmatização dos indivíduos, a graves
encargos económicos nacionais. (Nelson, 2005)

Figura 3 – Esquematização da constituição do aparelho auditivo humano.
Fonte: (Miguel, 2014)

14

Decreto-Lei nº 182/2006, de 6 de Setembro
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O ouvido humano atua como um transdutor: é capaz de captar ondas sonoras, transformá-las num
sinal eléctrico e, através do nervo acústico, gerar a sensação sonora no cérebro. 15
A estrutura do nosso aparelho auditivo e as características do nosso sistema nervoso relacionadas
com a audição permitem-nos reagir de diversas formas aos sons de diferentes frequências,
independentemente de um mesmo nível de pressão sonora. A gama audível inclui os sons com
frequências entre 20 a 20000 Hz e a maior sensibilidade auditiva situa-se entre os 250 e os 5000
Hz. A gama audível é dividida em 10 grupos de frequências – oitavas. (Miguel, 2014)
Para um aparelho de medição de ruído (como o sonómetro) se comportar como o ouvido humano
é necessário a utilização de um filtro.
Existem vários tipos de filtros normalizados que correspondem às diferentes frequências,
designados de filtros de ponderação (A, B, C, D). A nível de ruído ocupacional, o filtro mais
importante é o A, que é o que traduz, aproximadamente, a resposta do ouvido humano. (Miguel,
2014)

Figura 4 – Características dos filtros de ponderação A, B e C.
Fonte: (Miguel, 2014)

A exposição pessoal diária de um trabalhador ao ruído (LEX,8h) é calculada através da expressão
2.1.
(2.1)

15

Pinto, H. L. C. (2012). Exposição ao Ruído Ocupacional em Meio Hospitalar - Open Space. (Mestrado),
Universidade do Porto.
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Onde LA,eq é (expressão 2.2):

(2.2)

Segundo o Decreto-Lei nº 182/2006, no ponto 1 do artigo 3º, os valores limite de exposição e os
valores de ação, superior e inferior, bem como os valores de pressão sonora de pico, fixados são
os representados na Tabela 5.
Tabela 5 – Valores de ação e valores limite de exposição ao ruído.
LEX, 8h (dB(A))

LCpico (dB(C))

VLE

87

140

VAS

85

137

VAI

80

135

Na determinação da exposição do trabalhador ao ruído, quando o valor de ação inferior é
ultrapassado, o empregador deve colocar protecção individual auditiva à disposição do
trabalhador; quando o valor de ação superior é ultrapassado, o empregador deve assegurar a
utilização da protecção individual auditiva.
Na determinação da exposição efetiva do trabalhador ao ruído, para a aplicação do valor limite de
exposição, já se deve ter em conta a atenuação do ruído proporcionada pelos protetores auditivos.
2.1.3 Iluminação
A disponibilidade de iluminação elétrica (artificial) mudou a vida das pessoas pelo mundo, apesar
de ter vindo a sofrer escrutínio crescente nos últimos anos. Este escrutínio foca-se nas
consequências ambientais, não tendo consideração pelos benefícios da iluminação. (Boyce, 2014)
A iluminação constitui um dos fatores primordiais na criação de um ambiente laboral ou de lazer,
influenciando a produtividade, a saúde e o bem-estar dos utilizadores. 16
A perceção da luz é o resultado de processos neurofotoquímicos e das consequentes respostas
psicofisiológicas. O olho é o órgão recetor da luz. Cerca de 80% dos estímulos sensoriais são de
natureza ótica. Os olhos desempenham um papel fundamental no controlo de qualquer movimento
desempenhado pelo Homem. (Miguel, 2014)

16

Silva, N. G. M. (2011). Análise da viabilidade de mudança dos sistemas de iluminação de um estabelecimento de
ensino superior para outros mais eficientes. (Mestrado), Universidade de Coimbra.
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Figura 5 – Esquematização da constituição do olho humano.
Fonte: (Miguel, 2014)

A utilização de fontes de luz adequadas é imprescindível para um ambiente de trabalho
confortável. Da desconsideração deste ponto podem resultar consequências mais ou menos graves,
como danos visuais, menor produtividade e aumento do número de acidentes. (Miguel, 2014)
A iluminação ideal provém da luz natural, mas, se tal não for possível, há a necessidade de recorrer
a luz artificial. A qualidade da iluminação artificial de um local de trabalho dependerá: da sua
adequação ao tipo de atividade prevista, da limitação do encandeamento, da distribuição
conveniente das lâmpadas e da harmonização da cor da luz com as cores do local. (Miguel, 2014)
Uma boa iluminação equivale a requisitos de quantidade e de qualidade, devendo necessariamente
ser adequada à tarefa, tendo em vista o conforto e a eficiência visual do trabalhador. (Piccoli, Soci,
Zambelli, & Pisaniello, 2004)
O fluxo luminoso – Φ – corresponde à quantidade de luz emitida (Wrad) por uma dada fonte
luminosa numa unidade de tempo (t), sendo a unidade de medida o lúmen, e pode ser calculado
através da expressão 3.1.
(3.1)

O fluxo luminoso está associado às lâmpadas e aparelhos de iluminação, sendo indicado pelo
fabricante das mesmas.
A intensidade luminosa, I, corresponde ao fluxo luminoso (Φ) emitido numa determinada direção,
sendo a unidade de medida a candela, cd, e calculada através da expressão 3.2.

16
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(3.2)

O valor referente à intensidade luminosa é indicado pelo fornecedor.
A iluminância, E, corresponde à medida do fluxo luminoso (Φ) emitido numa determinada direção
por unidade de superfície (S), sendo a sua unidade de medida o lux, e traduz-se pela expressão.
(3.3)

A iluminância é, normalmente, referida como o principal fator que interfere com a forma como
uma pessoa desempenha uma tarefa visual. A sua determinação é imprescindível para decidir se a
iluminação é adequada a uma dada actividade, num determinado espaço, ou se deve ser alvo de
intervenção, podendo ser medida com um luxímetro.
A luminância, L, é uma medida do brilho de uma superfície, definindo-se como o quociente entre
a intensidade luminosa (I) e a área projetada da fonte, num plano perpendicular a essa direção (A),
resultando na expressão 3.4.
(3.4)

A unidade de medida é candela por metro quadrado, cd/m2 e mede-se com um luminancímetro ou
brilhómetro. 17
As gamas de iluminância recomendadas, segundo a ISO 8995:2002, estão representadas na Tabela
6.
Tabela 6 – Valores recomendados de iluminância, por tipo de superfície, tarefa e/ou atividade.
Tipos de Superfícies, de Tarefas ou/e Atividades
Áreas exteriores de circulação e acesso.

Gama de Iluminância
(lux)
20 - 30 - 50

Zonas de circulação, locais de simples orientação, ou de visitas de curta duração.

50 - 100 - 150

Dependências utilizadas por períodos curtos como local de trabalho, tais como armazéns,
vestiários, átrios e ainda situações de simples verificações.

100 - 150 - 200

Tarefas de reduzida acuidade visual (ex: maquinaria grosseira, salas de conferências).

200 - 300 - 500

Tarefas de média acuidade visual (ex: maquinaria de média precisão, escritórios, salas de
controlo).

300 - 500 - 750

17

Rodrigues, M. A. (2009). Condições de Trabalho e Conforto em Bibliotecas do Ensino Superior. (Mestrado),
Universidade do Minho.
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Tipos de Superfícies, de Tarefas ou/e Atividades

Gama de Iluminância
(lux)

Tarefas de elevada acuidade visual (ex: costura, controlo de qualidade, avaliação de cores, salas
de desenho).

500 - 750 - 1 000

Tarefas de muito elevada acuidade visual (ex: maquinaria e montagem de precisão).

750 - 1 000 - 1 500

Tarefas de elevadíssima acuidade visual (ex: gravação manual, inspeção de pormenores).

1 000 - 1 500 - 2 000

Tarefas de extrema acuidade visual (ex: montagem eletrónica de precisão, relojoaria fina e
intervenções cirúrgicas).

Superior a 2 000

2.2 Enquadramento Legal e Normativo
O presente estudo teve como base legal e normativa diplomas de conteúdo geral e de conteúdo
específico.
Geral:
- Lei nº 102/2009 de 10 de Setembro - regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção
da segurança e da saúde no trabalho (alterada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro).
- Lei n.º 98/2009 de 4 de Setembro - regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho
e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do
artigo 284.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro.
- Decreto-Lei nº 381/2007 de 14 de Novembro - nomenclatura das Atividades Económicas da
Comunidade Europeia.
- NP 4397:2008 - requisitos dos sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho.
Ambiente térmico:
- ISO 7243:1989 - Ambientes Quentes – avaliação do stress por calor no trabalho, baseado no
Índice WBGT.
- ISO 8996:2004 – Determinação da taxa metabólica.
- ISO 7730:2005 – Determinação analítica e interpretação do conforto térmico usando o cálculo
dos índices PMV e PPD.
- ISO 7933:2004 – Determinação analítica e interpretação do stress por calor usando o cálculo
da previsão de tensão de calor.
Ruído:
- Decreto-Lei 182/2006 de 6 de Setembro - regulamenta as prescrições mínimas de segurança
e saúde respeitantes à exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído.
- NP ISO 1996-1:2011 – define as grandezas fundamentais a utilizar na descrição do ruído e
descreve os procedimentos gerais da sua avaliação.
Iluminação:
- ISO 8995:2002 – Lighting of Indoor Work Places, define os níveis de iluminação
recomendados para determinadas atividades/operações em função do tipo de tarefas
desempenhadas nos diferentes locais de trabalho analisados.
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2.3 Tecnologias disponíveis
As medições feitas em contexto laboral foram efetuadas com aparelhos designados para tal,
fornecidos pela faculdade.
O BABUC permite a obtenção, exibição, gravação e processamento de variáveis físicas, tendo
sido possível, então, medir a humidade relativa, o ponto de orvalho, a temperatura seca, a
temperatura húmida, temperatura de globo, e a velocidade do ar, para estudo do ambiente térmico.
Foi, também, utilizado o software “InfoGap” que permite o tratamento dos dados no computador.
Pode-se observar um exemplo do aparelho na Figura 6.

Figura 6 – BABUC.
Fonte: (Miguel, 2014)

O sonómetro permite a medição do nível sonoro e o registo de dados. Foram feitas as medições do
ruído e, posteriormente, a informação foi tratada no computador através do software “dB Trait”.
Pode-se observar um exemplo do aparelho na Figura 7.

Figura 7 – Sonómetro.
Fonte: (Miguel, 2014)

O luxímetro é utilizado para medir a iluminância e a luminância. Neste caso, foi utilizado para
medir a iluminância. Para este aparelho, não é necessário um software associado para tratamento
de dados, no computador, uma vez que é de leitura direta. Pode-se observar um exemplo do
aparelho na Figura 8.

Almeida, Sara
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Figura 8 – Luxímetro.
Fonte: (Miguel, 2014)
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3

OBJETIVOS, MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Objetivos da Dissertação
O presente trabalho teve como objetivo fazer o estudo do ambiente térmico, iluminação e ruído,
numa empresa agroalimentar, com o intuito de verificar se estes agentes constituíam risco para os
trabalhadores. Foi necessário efetuar medições, com os aparelhos indicados para tal. No final,
foram comparados os resultados das medições com os resultados do inquérito efetuado aos
trabalhadores. Adotaram-se, para tal, as metodologias do método EWA (Ergonomic Workplace
Analysis).

3.2 Materiais e Métodos
3.2.1 Envolvente e/ou contexto

Figura 9 – Planta da empresa Du Bois de La Roche.

Como já foi referido anteriormente, a empresa Du Bois de La Roche insere-se na CAE 10720:
- Secção C – Indústrias Transformadoras;
- Divisão 10 – Indústrias Alimentares;
- Grupo 107 – Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha;
- Classe 1072 e Subclasse 10720 – Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de
conservação.
Almeida, Sara
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As instalações da empresa ocupam cerca de 4000 m2, e contêm 3 linhas de produção:
- Uma linha de Palmiers (biscoito folhado tipicamente Francês);
- Uma linha mista (biscoitos folhados e biscoitos secos);
- Uma linha de biscoitos secos.
Com uma capacidade de produção anual de 3.500 toneladas. 18
A Du Bois de La Roche divide-se em 4 setores: armazenamento de matérias-primas,
armazenamento do produto final, setor de produção e setor de embalagem. O estudo foi efetuado
nestes dois últimos (representados na Figura 10), com a exceção do estudo do ambiente térmico,
no qual foi feita uma medição também no exterior das instalações.
Na área de produção são confecionadas as massas que vão, mais tarde, originar os diversos
biscoitos. A mistura é preparada no local assinalado a azul na Figura 10, seguindo para uma série
de processos incluindo o corte. De seguida, entra para os fornos (locais assinalados a vermelho) e
saem, já na área de embalagem, os biscoitos, alvos de seleção de acordo com a sua conformidade.
Nesta altura, são excluídos os biscoitos não conformes, sendo os restantes embalados e
acondicionados nas respetivas caixas.
Os postos de trabalho, no setor de produção, incluem o manuseamento da massa e maquinaria e
eventuais deslocamentos dentro da área de produção. No setor de embalagem, os postos de
trabalho incluem o controlo da conformidade dos biscoitos (locais assinalados a verde) – biscoitos
deformados, queimados ou partidos são rejeitados – e o embalamento e acondicionamento do
produto nas respetivas embalagens e caixas (locais assinalados a amarelo). 19

Figura 10 - Planta da empresa com as áreas estudadas destacadas.

3.2.2

Equipamentos, protocolos e inquéritos

Como é possível verificar na Figura 11, a recolha da informação pode ser efetuada através de
técnicas documentais e técnicas não documentais. As técnicas documentais consistem na consulta
de elementos bibliográficos já existentes. Nas técnicas não documentais a informação é recolhida

18

Du Bois de La Roche. Quem somos. Disponível em: http://www.duboisdelaroche.pt/pt/du-bois/quem-somos/
(consultado em 04/04/2014)
19
Nota: Esta informação foi recolhida em contexto laboral.
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através de observação direta, por meio de medições, ou observação indireta, que pode ser feita
através da administração de um questionário. 20

Figura 11 – Representação esquemática de técnicas de recolha de informação.
Fonte: Antunes, F. J. A. (2009). Metodologia integrada de avaliação de impactes ambientais e de riscos de
segurança e higiene ocupacionais. (Mestrado), Universidade do Porto.

No presente estudo, a recolha de informação na empresa foi efetuada através de técnicas não
documentais de observação direta (medições) e observação indireta (inquérito).
O estudo foi feito no mês de Março, para o turno de dia, sendo que as horas das medições estão
compreendidas entre as 08:30h da manhã e as 17:30h da tarde. Foram seguidas as instruções dos
manuais – fornecidos pela faculdade – de cada aparelho.

3.2.2.1 Ambiente Térmico
Antes de efetuadas as medições, o aparelho foi calibrado, isto é, permitiu-se ao aparelho que fosse
lendo as diferentes variáveis (durante trinta minutos e sem armazenamento dos dados), para que
este se adaptasse ao ambiente de trabalho. Após a calibração, foi iniciada a monitorização do local
de trabalho. Esta durou vinte minutos em cada setor, com uma taxa de aquisição (aquisit rate) de
um segundo. Os valores médios dos dados do setor de produção, e respetivo desvio padrão,
encontram-se dispostos nas tabelas 8, 9, 10, 11 e 12, dispensando-se os dados relativos à
velocidade do ar, pois o seu valor foi igual a zero (o que faz sentido, sendo o estudo no interior).
Os resultados foram avaliados de acordo com a Tabela 7 e a Figura 12.
Tabela 7 – Valores recomendados de velocidade do ar e humidade relativa, por intensidade do trabalho.
Intensidade do trabalho

Velocidade do ar (m/s)

Ligeiro

< 0,15

Moderado

0,2 - 0,5

Pesado

0,3 - 0,7

Muito Pesado

0,4 - 1,0

Humidade relativa (%)

40 - 60

20

Antunes, F. J. A. (2009). Metodologia integrada de avaliação de impactes ambientais e de riscos de segurança e
higiene ocupacionais. (Mestrado), Universidade do Porto.
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Figura 12 – Nível de risco térmico, por temperatura e tipo de trabalho.
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Tabela 8 – Humidade relativa.
Humidade Relativa (%)
Média

46,84

Desvio Padrão

0,64

Tabela 9 – Ponto de orvalho.
Ponto de Orvalho (°C)
Média

7,59

Desvio Padrão

0,15

Tabela 10 – Temperatura seca.
Temperatura do ar de bulbo seco (°C)
Média

19,19

Desvio Padrão

0,18

Tabela 11 – Temperatura húmida.
Temperatura do ar de bulbo húmido (°C)
Média

13,03

Desvio Padrão

0,11

Tabela 12 – Temperatura de globo.
Temperatura de Globo (°C)
Média

20,37

Desvio Padrão

0,49

Os valores médios dos dados do setor de embalagem, e respetivo desvio padrão, encontram-se
dispostos nas tabelas 13, 14, 15, 16 e 17, dispensando-se os dados relativos à velocidade do ar,
pois o seu valor foi igual a zero (o que faz sentido, sendo o estudo no interior).
Tabela 13 – Humidade relativa.
Humidade Relativa (%)
Média

37,86

Desvio Padrão

0,59

Tabela 14 – Ponto de orvalho.
Ponto de Orvalho (°C)
Média

10,29

Desvio Padrão

0,21

Tabela 15 – Temperatura seca.
Temperatura do ar de bulbo seco (°C)

Almeida, Sara

Média

25,65

Desvio Padrão

0,22
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Tabela 16 – Temperatura húmida.
Temperatura do ar de bulbo húmido (°C)
Média

16,78

Desvio Padrão

0,12

Tabela 17 – Temperatura de globo.
Temperatura de Globo (°C)
Média

27,56

Desvio Padrão

0,16

Os valores médios dos dados do exterior, e respetivo desvio padrão, encontram-se dispostos nas
tabelas 18, 19, 20, 21 e 22, dispensando-se os dados relativos à velocidade do ar, pois o seu valor
foi igual a zero.
Tabela 18 – Humidade relativa.
Humidade Relativa (%)
Média

68,53

Desvio Padrão

1,87

Tabela 19 – Ponto de orvalho.
Ponto de Orvalho (°C)
Média

9,91

Desvio Padrão

0,35

Tabela 20 – Temperatura seca.
Temperatura do ar de bulbo seco (°C)
Média

15,67

Desvio Padrão

0,45

Tabela 21 – Temperatura húmida.
Temperatura do ar de bulbo húmido (°C)
Média

12,54

Desvio Padrão

0,32

Tabela 22 – Temperatura de globo.
Temperatura de Globo (°C)

26

Média

17,84

Desvio Padrão

0,72
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3.2.2.2 Ruído
A medição do ruído foi efetuada tendo em conta o disposto no Anexo I do Decreto-Lei 182/2006
de 6 de Setembro.
A avaliação foi feita tendo em conta as características do posto de trabalho, de acordo com a Tabela
23. As atividades exercidas nos postos de trabalho avaliados foram consideradas como “trabalho
que não requer comunicação verbal”.
Tabela 23 – Nível de risco do ruído de acordo com o tipo de trabalho.
Trabalho que não requer
comunicação verbal

Trabalho que requer
comunicação verbal

Trabalho que requer
concentração

1

< 65 dB(A)

< 50 dB(A)

< 45 db(A)

2

65 - 80 dB(A)

50 - 70 dB(A)

45 - 65 dB(A)

3

> 80 dB(A)

> 70 dB(A)

> 65 dB(A)

Fonte: SPOSHO. (2010). Desenvolvimento e Validação de um Guião para o Diagnóstico das condições de
Segurança e Saúde na Administração Local.

A medição foi feita no posto de trabalho mais crítico – mais próximo da fonte de ruído. Foram
feitas duas medições de oito horas para o setor de produção, devido ao valor do LC, pico da primeira
medição (que deixou dúvidas), tendo sido considerada para o estudo a segunda medição. O
aparelho foi programado para medir com períodos de um minuto, mas será apresentada a tabela de
valores com períodos de trinta minutos.
Os dados do setor de produção encontram-se dispostos na Tabela 24.
Tabela 24 – Medições do ruído.

Almeida, Sara

Arquivo

14.03.CMG

Períodos

30m

Início

14-03-2014 08:44

Fim

14-03-2014 16:44

Localização

#1817

Ponderação

A

Tipo de dados

LAeq

Unidade

dB

Período de início

LAeq

Lmin

Lmax

14-03-2014 08:44

75,5

69,2

87,5

14-03-2014 09:14

76,4

70,9

87,9

14-03-2014 09:44

76,5

69,8

97,6

14-03-2014 10:14

76,7

71,4

93,2

14-03-2014 10:44

76,4

73,4

91,4
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Período de início

LAeq

Lmin

Lmax

14-03-2014 11:14

76,3

70,7

93,6

14-03-2014 11:44

76,1

71,3

87,9

14-03-2014 12:14

76,3

73,5

92,1

14-03-2014 12:44

76,1

73,7

89,1

14-03-2014 13:14

76,5

72,5

86,9

14-03-2014 13:44

76,8

71,5

92,9

14-03-2014 14:14

76,8

73,6

92,8

14-03-2014 14:44

78,3

72,9

91

14-03-2014 15:14

78,2

74,4

94,1

14-03-2014 15:44

77,1

70,9

83,4

14-03-2014 16:14

77,4

71,8

92

Global

76,8

69,2

97,6

Para o setor de embalagem foi efetuada uma medição de, aproximadamente, sete horas. O objetivo
era efetuar uma segunda medição de oito horas, sendo que seria essa a medição considerada para
o estudo, mas não foi possível utilizar o aparelho por mais um dia, uma vez que seria requisitado
por outro estudante. O aparelho foi programado para medir com períodos de um minuto, mas será
apresentada a tabela de valores com períodos de trinta minutos. Os dados do setor de embalagem
encontram-se dispostos na Tabela 25.
Tabela 25 – Medições do ruído.
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Arquivo

12.03.CMG

Períodos

30m

Início

12-03-2014 08:52

Fim

12-03-2014 16:04

Localização

#1817

Ponderação

A

Tipo de dados

LAeq

Unidade

dB

Período de início

LAeq

Lmin

Lmax

12-03-2014 08:52

71,1

64,9

86,6

12-03-2014 09:22

69,2

64,1

81

12-03-2014 09:52

72,2

67,5

82,8

12-03-2014 10:22

71,4

67,1

82,8

12-03-2014 10:52

71,3

66,9

81,1
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Período de início

LAeq

Lmin

Lmax

12-03-2014 11:22

71,6

67,4

83,9

12-03-2014 11:52

71,7

67,7

82,5

12-03-2014 12:22

71

67,2

82,7

12-03-2014 12:52

71

67,4

77,8

12-03-2014 13:22

71,2

68

78,4

12-03-2014 13:52

71,2

66,8

83,1

12-03-2014 14:22

71,6

66,2

80,5

12-03-2014 14:52

71,1

66,4

84,2

12-03-2014 15:22

74,6

66,6

85,5

Global

71,6

64,1

86,6

3.2.2.3 Iluminação
A iluminação foi medida em quatro pontos, em cada local de trabalho, sendo feita, posteriormente,
a média desses valores. Os locais medidos encontram-se representados na figura 13.
As tarefas desempenhadas em cada posto foram classificadas segundo a Tabela 26, que contém os
valores de iluminância fixados pela ISO 8995:2002.
Tabela 26 –Valores de iluminância recomendados por tipo de tarefa.
Setor

Local

Tipo de Tarefa

Gama de iluminância

A

Elevada acuidade visual

500 - 750 - 1000

B

Média acuidade visual

C

Média acuidade visual

D

Elevada acuidade visual

A

Reduzida acuidade visual

B

Reduzida acuidade visual

C

Reduzida acuidade visual

D

Reduzida acuidade visual

300 - 500 - 750

Embalagem

500 - 750 - 1000

200 - 300 - 500

Produção

No setor de produção, em todos os pontos, as atividades foram consideradas de reduzida acuidade
visual, uma vez que o trabalho exercido é, essencialmente, manuseamento de maquinaria grosseira.
No setor de embalagem, nos pontos A e D, a atividade exercida foi considerada de elevada
acuidade visual, uma vez que é feito trabalho de controlo de qualidade (seleção de biscoitos em
conformidade); nos pontos B e C a atividade foi considerada de média acuidade visual
(acondicionamento do produto nas respetivas embalagens).

Almeida, Sara
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Figura 13 – Planta dos setores com locais de medição.

O nível de risco foi calculado segundo a Tabela 27.
Tabela 27 – Nível de risco por percentagem do valor recomendado.
Iluminância, % do valor recomendado
1

80 - 100

2

20 - 80

3

< 20

Fonte: SPOSHO. (2010). Desenvolvimento e Validação de um Guião para o Diagnóstico das condições de Segurança
e Saúde na Administração Local.

No setor de produção foi necessária apenas uma ronda de medições, uma vez que este contém luz
artificial. No setor de embalagem foram feitas duas rondas, uma de manhã e outra de tarde, por
conter luz natural.
Os valores medidos (nos quatro pontos de cada local) no setor de produção encontram-se dispostos
na Tabela 28 e os valores medidos no setor de embalagem encontram-se nas tabelas 29 e 30.
Tabela 28 – Medições de iluminância.

Produção
(artificial)

30

A1

207

A2

194

A3

235

A4

232

B1

319

B2

327

B3

304

B4

297

C1

203

C2

196

C3

179

C4

159
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D1

190

D2

111

D3

109

D4

113

Tabela 29 – Medições de iluminância (manhã).

Embalagem
(manhã)

A1

307

A2

358

A3

399

A4

373

B1

585

B2

592

B3

632

B4

687

C1

411

C2

455

C3

516

C4

610

D1

823

D2

906

D3

983

D4

1052

Tabela 30 – Medições de iluminância (tarde).

Embalagem
(tarde)

Almeida, Sara

A1

580

A2

577

A3

579

A4

585

B1

1590

B2

724

B3

1334

B4

1427

C1

507

C2

750

C3

701

C4

562

D1

893

D2

890

D3

938

D4

908

31

Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais

3.2.2.4 Inquérito
Uma das características do método EWA é ter em conta o parecer do trabalhador. Assim sendo,
foi efetuado um inquérito a alguns dos trabalhadores para avaliar a sua opinião e analisar,
comparativamente, com os resultados das medições. As perguntas foram elaboradas juntamente
com o orientador, com o intuito de avaliar a sensação dos trabalhadores relativamente ao ambiente
térmico, ao ruído e à iluminação e se, e de que forma, estes afetavam o seu trabalho.
A empresa, como resultado da sua política interna, efetua inquéritos a uma amostra máxima de,
apenas, seis trabalhadores, sendo estes chefes de equipa. Assim sendo, o inquérito foi efetuado a
estes seis trabalhadores.
O inquérito encontra-se no Anexo 4.
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PARTE 2
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4

RESULTADOS

A avaliação de riscos associados ao ambiente ocupacional foi feita segundo a metodologia EWA,
orientada por um guião para o diagnóstico das condições de segurança e saúde21.

4.1 Ambiente Térmico
Como referido anteriormente, o estudo do ambiente térmico foi efetuado no local de produção,
local de embalamento e no exterior das instalações. O vestuário dos trabalhadores é um vestuário
ligeiro. Os resultados serão apresentados, de seguida, para cada um dos locais referidos.
4.1.1 Área de Produção
O valor médio dos parâmetros medidos foi o seguinte:







Humidade relativa = 46,8 %
Ponto de orvalho = 7,6 °C
Temperatura seca = 19,2 °C
Temperatura húmida = 13,0 °C
Temperatura de globo = 20,4 °C
Velocidade do ar < 0,01 m/s

Os valores do metabolismo encontram-se explicados nas tabelas 31 e 32, para o homem e para a
mulher, respetivamente.
Tabela 31 – Cálculo do metabolismo para o homem.
Metabolismo – Homem (W/m2)
45

Basal
Postura e deslocamento
Tipo de trabalho

Mesmo nível, sem
carga
Com os dois braços,
ligeiro

120
65
230

Somatório

Met = 230 W/m2 (= 414 W, para um superfície corporal de 1,8 m2)
Tabela 32 – Cálculo do metabolismo para a mulher.
Metabolismo – Mulher (W/m2)
40

Basal
Postura e deslocamento
Tipo de trabalho
Somatório
21

Mesmo nível, sem
carga
Com os dois braços,
ligeiro

120
65
225

SPOSHO. (2010). Desenvolvimento e Validação de um Guião para o Diagnóstico das condições de Segurança e
Saúde na Administração Local.
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Met = 225 W/m2 (= 360 W, para uma superfície corporal de 1,6 m2)
Através de uma comparação dos valores de metabolismo (trabalho pesado) com a temperatura
do ar (por observação da tabela representada na Figura 12) podem tirar-se conclusões
relativamente ao nível de risco de stress térmico, neste caso, encontra-se no nível 1.
De acordo com a Tabela 7, a humidade relativa encontra-se dentro do intervalo recomendado.
Quanto ao valor da velocidade do ar, apesar deste não se encontrar no intervalo recomendado, não
constitui um problema, uma vez que a velocidade do ar é mais relevante no caso de ambientes
frios.
4.1.2

Área de Embalagem

O valor médio dos parâmetros medidos foi o seguinte:







Humidade relativa = 37,9 %
Ponto de orvalho = 10,3ºC
Temperatura seca = 25,7ºC
Temperatura húmida = 16,8ºC
Temperatura de globo = 27,6ºC
Velocidade do ar = 0,0 m/s

Os valores do metabolismo encontram-se explicados nas tabelas 33 e 34, para o homem e para
a mulher, respetivamente.
Tabela 33 – Cálculo do metabolismo para o homem.
Metabolismo - Homem
45

Basal
Postura e deslocamento
Tipo de trabalho

Em pé
Com os dois braços,
ligeiro

25
65
135

Somatório

Met = 135 W/m2 (= 243 W, para um superfície corporal de 1,8 m2)
Tabela 34 – Cálculo do metabolismo para a mulher.
Metabolismo - Mulher
40

Basal
Postura e deslocamento
Tipo de trabalho
Somatório

Em pé
Com os dois braços,
ligeiro

25
65
130

Met = 130 W/m2 (= 208 W, para uma superfície corporal de 1,6 m2)
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Através de uma comparação dos valores de metabolismo (trabalho moderado) com a temperatura
do ar (por observação da tabela representada na Figura 12) podem tirar-se conclusões
relativamente ao nível de risco de stress térmico, neste caso, nível 2.
4.1.3 Exterior
O valor médio dos parâmetros medidos foi o seguinte:







Humidade relativa = 68,5 %
Ponto de orvalho = 9,9 °C
Temperatura seca = 15,7 °C
Temperatura húmida = 12,5 °C
Temperatura de globo = 17,8 °C
Velocidade do ar = 0,0 m/s

Como se pode verificar na Figura 14, o setor de embalagem não tem nenhuma parede em contacto
com o exterior (representadas a azul) e apenas uma das paredes do setor de produção tem contacto
com o exterior (parede representada a vermelho e zona exterior traçada a vermelho). Observando
os resultados das medições no exterior poder-se-iam tirar conclusões acerca deste ter influenciado
ou não os resultados no interior.

Figura 14 – Planta da empresa com a zona exterior e paredes destacadas.

Almeida, Sara
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4.2 Ruído
Serão apresentados, de seguida, os valores de LEX,8h e LC, pico obtidos através das medições, bem
como o cálculo do valor de LEX,8h.
4.2.1

Área de Produção

Os valores de LEX,8h e LC, pico obtidos na área de produção foram os seguintes:
8

𝐋𝐄𝐗,𝟖𝐡 = 76,8 + 10 ∗ log 8 = 76,8 dB(A); LC,pico = 125,8 dB(C)
De acordo com a Tabela 23, podemos verificar que o valor obtido de LEX,8h, para “trabalho que
não requer comunicação verbal”, se encontra na zona de risco de nível 2, sendo que LC, pico se
encontra abaixo do VAI fixado, como se pode verificar na Tabela 5.
4.2.2

Área de Embalagem

Os valores de LEX,8h e LC, pico obtidos na área de produção foram os seguintes:
8

𝐋𝐄𝐗,𝟖𝐡 = 71,6 + 10 ∗ log 8 = 71,6 dB(A); LC,pico = 112,1 dB(C)
De acordo com a Tabela 23, podemos verificar que o valor obtido de LEX,8h, para “trabalho que
não requer comunicação verbal”, se encontra na zona de risco de nível 2, sendo que LC, pico se
encontra abaixo do VAI fixado, como se pode verificar na Tabela 5.

4.3 Iluminação
Os valores médios da iluminância, obtidos através das medições, encontram-se dispostos na Tabela
35 juntamente com os valores recomendados para cada tipo de luz.
Tabela 35 – Valores médios da iluminância por local.
Setor

Iluminação

Luz natural
(manhã)
Embalagem
Luz natural
(tarde)

Produção

38

Luz artificial

Local

Valor da Iluminância (lx)

Recomendado (lx)

%

A

366

750

B

612

C

486

D

907

750

121

A

580

750

77

B

1269

C

630

D

945

A

217

B

312

C

184

D

111

49
122

500

500
750

97

254
126
126
72

300

104
61
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Resultados

Avaliação de Riscos Ocupacionais numa Empresa do Setor Agroalimentar

Ainda na Tabela 35, observando os valores da percentagem, que representa a relação entre o valor
obtido e o valor recomendado, podem tirar-se conclusões relativamente ao nível de risco para o
trabalhador, havendo, neste caso, quatro locais que não apresentam risco (representados a verde),
os restantes locais apresentam risco de nível 2 (representados a amarelo), isto é, apresentam valores
inferiores ao recomendado, mas dentro do aceitável - segundo a Tabela 27.
Apesar de, em alguns locais (representados a cinzento), os valores se encontrarem acima dos 100%
(o que poderia significar risco de encandeamento), por observação, não foi detetado
encadeamento, por isso não foi medida a luminância.

4.4 Inquérito
As respostas ao inquérito encontram-se na Tabela 36 e os resultados obtidos encontram-se nos
gráficos numerados de 1 a 13.
Tabela 36 – Respostas ao inquérito.
Setor

Produção

Embalagem

Sexo

Idade

Ambiente térmico

Ruído

Iluminação

Repercussões

Quais

F

40

Aceitável

Aceitável

Aceitável

Sim

Stress e fadiga

F

39

Aceitável

Aceitável

Aceitável

Sim

Stress e fadiga

M

45

Aceitável

Aceitável

Aceitável

Sim

Angústia e irritabilidade

F

49

Baixo

Baixo

Baixo

Não

-

F

50

Confortável

Confortável

Confortável

Não

-

M

27

Boa

Boa

Boa

Não

-

Gráfico 1 – Sexo dos trabalhadores (setor de produção).

33%

67%

F
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Gráfico 2 – Sexo dos trabalhadores (setor de embalagem).

33%

67%

F

M

Em ambos o setores, um em três dos funcionários questionados é do sexo masculino e os restantes
dois funcionários são do sexo feminino (como se observa nos gráficos 1 e 2).
Gráfico 3 – Faixa etária dos trabalhadores (setor de produção).

33%

67%
0%

25-35

40

36-45

46-55
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Gráfico 4 - Faixa etária dos trabalhadores (setor de embalagem).

0%

100%

25-35

36-45

46-55

Observando os gráficos 3 e 4, vê-se que, no setor de produção, dois dos trabalhadores questionados
pertencem à faixa etária dos 46 aos 55 anos e um à faixa etária dos 25 aos 35 anos, e, no setor de
embalagem, os três trabalhadores questionados têm idades compreendidas entre os 36 e os 45 anos.
Gráfico 5 – Opinião do trabalhador relativamente ao Ambiente Térmico (setor de produção).

0%

100%

Demasiado quente/frio

Aceitável

Confortável

Gráfico 6 – Opinião do trabalhador relativamente ao Ambiente Térmico (setor de embalagem).
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0%

100%

Demasiado quente/frio

Aceitável

Confortável

Observando os gráficos 5 e 6, relativamente ao ambiente térmico, a opinião de todos os
trabalhadores, dentro de cada setor, é unânime. No setor de produção, a resposta foi “aceitável” e,
no setor de embalagem, a resposta foi que o ambiente térmico seria “confortável”.
Gráfico 7 – Opinião dos trabalhadores relativamente ao Ruído (setor de produção).

0%

100%

Excessivo

Aceitável

Baixo

Gráfico 8 - Opinião dos trabalhadores relativamente ao Ruído (setor de embalagem).
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0%

100%

Excessivo

Aceitável

Baixo

Assim como no ambiente térmico, a opinião de todos os trabalhadores, dentro de cada setor, foi
unânime. No setor de embalagem, a resposta relativamente ao ruído foi “aceitável” e, no setor de
produção, a resposta foi que este seria “baixo”.
Gráfico 9 – Opinião dos trabalhadores relativamente à iluminação (setor de produção).

0%

100%

Excessiva e com grandes contrastes / deficiente

Aceitável

Boa

Gráfico 10 – Opinião dos trabalhadores relativamente à iluminação (setor de embalagem).
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0%

100%

Excessiva e com grandes contrastes / deficiente

Aceitável

Boa

Relativamente à iluminação, como indicam os gráficos 9 e 10, a opinião dos trabalhadores, dentro
de cada setor, foi, novamente, unânime. No setor de produção os trabalhadores responderam que
a iluminação seria “aceitável” e, no setor de embalagem responderam que a iluminação seria
“boa”.
Gráfico 11 – Afetação do desempenho. (setor de produção).

0%

100%

Sim

Não

Gráfico 12 – Afetação do desempenho (setor de embalagem).
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0%

100%

Sim

Não

Como se pode ver nos gráficos 11 e 12, à pergunta “os fatores mencionados (ambiente térmico,
ruído e iluminação) têm repercussões que afetam o desempenho do seu trabalho?”, todos os
trabalhadores do setor de produção responderam “sim” e todos os trabalhadores do setor de
embalagem responderam “não”. Assim, apenas os trabalhadores do setor de produção puderam
identificar as repercussões que afetavam o seu desempenho.
Gráfico 13 – Repercussões causadas (setor de produção).

0%

0% 0%

0%

33%

67%

Aumenta tensão/causa distúrbios no ritmo cardíaco
Agrava estado de angústia/irritabilidade
Provoca stress e fadiga
Origina decréscimo do rendimento/produtividade
Diminui satisfação na execução de tarefas
Outro
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Observando o gráfico 13, pode ver-se que dois dos trabalhadores responderam “stress e fadiga” e
o terceiro trabalhador respondeu “agrava o estado de angústia/irritabilidade”, sendo este último o
trabalhador do sexo masculino.
Na discussão dos resultados será feita a comparação entre os resultados do analista e a opinião dos
trabalhadores.
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5

DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Recapitulando os resultados obtidos pelo analista, relativamente ao ambiente térmico, o risco foi
de nível 1 no setor de produção e no setor de embalagem de nível 2. Ainda no ambiente térmico,
tendo em conta a diferença de temperaturas entre o interior e o exterior das instalações (diferença
de 10 °C no setor de embalagem), pode concluir-se que as condições exteriores não influenciaram,
negativa ou positivamente, os resultados do interior. A humidade do ar influencia, essencialmente,
os ambientes quentes (piorando a sensação de calor à medida que aumenta) e a velocidade do ar
influencia, essencialmente, os ambientes frios (piorando a sensação de frio à medida que aumenta).
Assim, o facto de a velocidade do ar, no setor de embalagem, não estar dentro do recomendado
(segundo a tabela 7), não tem influência nos resultados; no setor de produção, o valor da velocidade
e humidade do ar também não estão no intervalo recomendado, no entanto, pelas mesmas razões,
não tem influência nos resultados.
Relativamente ao ruído, o risco foi de nível 2 em ambos os setores.
Quanto à iluminação, o setor de produção apresentava 3 locais (em 4) com risco de nível 2, e o
setor de embalagem apresentava apenas um local (em 4) com risco de nível 2. Os restantes locais
apresentavam risco de nível 1 ou valores acima do recomendado, apesar de, neste último caso, não
ter sido detetado encandeamento.
Relativamente à opinião dos trabalhadores, viu-se que, no setor de produção, todos os
trabalhadores classificaram o seu ambiente de trabalho, em relação a todos os agentes, como
“aceitável”, correspondendo à análise feita pelo analista no que respeita ao ruído e à iluminação –
cujos resultados revelaram um risco de nível 2 em todos os agentes estudados, havendo
necessidade de atuação a curto prazo.
No setor de embalagem, todos os trabalhadores classificaram o seu ambiente de trabalho como
“confortável” a nível de ambiente térmico, “baixo” a nível de ruído e “bom” a nível de iluminação,
correspondendo à análise feita pelo analista apenas a nível da iluminação (em que apenas o posto
de trabalho do local A apresentava risco, fazendo o trabalhador ter uma perceção geral boa) – cujos
resultados revelaram risco de nível 1, não havendo necessidade de atuação prioritária, coma
exceção do local A, que apresentava risco de nível 2. A nível de ruído e ambiente térmico, a
opinião dos trabalhadores não foi concordante com os resultados obtidos pelo analista – que
revelaram existência de risco de nível 2 em ambos os agentes. Apesar dos valores de ruído terem
sido menores neste setor, em relação ao setor de embalagem, continua a haver risco, e o risco
associado ao ambiente térmico está no limite do nível 2, esperando-se ser percetível pelos
trabalhadores.
Para resumir, e facilitar a leitura e perceção, encontram-se dispostos na tabela 37 os resultados de
ambas as partes.
Tabela 37 – Resumo dos resultados.
Risco
Setor

Agente
Analista
Ambiente Térmico

Produção

Ruído
Iluminação
Ambiente Térmico

Embalagem

Ruído
Iluminação
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Foi, também, questionado aos trabalhadores se “os fatores anteriormente mencionados (ruído,
ambiente térmico e iluminação) têm repercussões que afetam o desempenho do seu trabalho”,
pergunta à qual apenas os trabalhadores do setor de produção responderam “sim”, uma vez que
foram os únicos que classificaram o ambiente de trabalho como “aceitável”. Quanto à questão
sobre quais seriam essas repercussões, os indivíduos do sexo feminino responderam “stress e
fadiga” e o trabalhador do sexo masculino respondeu “agrava o estado de angústia/irritabilidade”,
podendo haver relação entre o sexo e as repercussões causadas. Não foi possível tirar conclusões
sobre relação entre a perceção dos trabalhadores relativamente ao ambiente de trabalho e o sexo
ou a idade, uma vez que estes não influenciaram as respostas.
A melhor maneira de atuar passa pela eliminação do risco, para evitar que estes fatores afetem o
desempenho e a saúde dos trabalhadores, negativamente. Mas, se não for possível a eliminação,
podem ser identificadas medidas para o controlar.
Relativamente ao ambiente térmico podem identificar-se:
Medidas de conceção:
- Asseguração da qualidade de conceção, aquisição e manutenção dos sistemas de ventilação e
climatização;
- Ventilação e aspiração localizadas;
- Previsão das necessidades de insuflação de ar quente em zonas frias.
Medidas organizacionais:
- Limitação do tempo de exposição;
- Introdução de intervalos de descanso;
- Seleção dos períodos do dia mais adequados para a execução dos trabalhos;
- Automatização de processos;
- Alteração das instalações ou da implantação de postos de trabalho.
Medidas materiais:
- Controlo das fontes de emissão;
- Substituição de equipamentos de trabalho;
- Proteção das paredes e tetos opacos;
- Instalação de ecrãs de proteção do calor radiante;
- Proteção das superfícies vidradas.
Medidas de proteção individual:
- Utilização de EPI’s e vestuário adequados.
Relativamente ao ruído podem identificar-se:
Medidas de caráter geral:
- Informação e formação adequada sobre os riscos potenciais da exposição ao ruído e sobre os
resultados das avaliações da exposição dos trabalhadores e o seu significado;
- Informação sobre as medidas a adotar, ou já adotadas, para controlo da exposição ao ruído;
- Redução máxima possível da exposição dos trabalhadores ao ruído, durante o trabalho;
- Avaliação da exposição pessoal diária de cada trabalhador ao ruído, durante o trabalho, no
início da atividade e periodicamente.
Medidas técnicas:
- Redução do ruído na fonte (ex: seleção de equipamentos de trabalho isentos de ruído ou pouco
ruidosos);
48
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- Redução da propagação (ex: criação de barreiras acústicas, entre a fonte e o trabalhador
exposto, que diminuam a transmissão do ruído; utilização de materiais absorventes do som).
Medidas organizacionais:
- Alternação de tarefas;
- Diminuição do tempo de exposição;
- Redução do número de trabalhadores expostos.
Medidas de proteção individual:
- Utilização de protetores auditivos adequados (a seleção do protetor auditivo, como meio de
proteção individual do trabalhador, deve acontecer apenas quando as outras medidas de controlo
não poderem ser aplicadas ou não forem suficientes).
Relativamente à iluminação podem identificar-se:
Medidas de prevenção:
- Seleção de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes mais adequadas;
- Eliminação do encandeamento (caso exista), escolhendo a distribuição correta das fontes de
luz, colocando difusores, escolhendo tampos pouco brilhantes para os planos de trabalho e/ou
cores de paredes, chão e teto claras;
- Eliminação do efeito estroboscópico;
- Iluminação alternativa de emergência (caso uma avaria possa expor os trabalhadores a riscos);
- Impedição do ofuscamento direto e indireto;
- Manutenção regular das instalações de iluminação para não prejudicar o seu rendimento e
fiabilidade;
- Modificação da iluminação em função das exigências visuais da tarefa;
- Eliminação de reflexos com equipamentos dotados de visor;
- Garantia de iluminação que permita um contraste adequado entre o ecrã do equipamento
dotado de visor e o ambiente;
Podem, ainda, ser identificadas medidas de vigilância médica para todos os agentes estudados.
(Freitas, 2010)
Para o caso estudado, no que respeita ao ambiente térmico (temperaturas elevadas no setor de
embalagem), seriam viáveis medidas de conceção, a nível de ventilação e climatização.
Relativamente ao ruído, uma vez que os valores de LEX,8h se encontram próximos do VAI, e este
já apresenta risco de nível 2, seriam viváveis medidas de protecção, isto é, o empregador poderia
disponibilizar protecção auditiva individual aos trabalhadores.
Finalmente, no que toca à iluminação, uma vez que esta era insuficiente (no setor de produção),
seria indispensável a seleção de lâmpadas adequadas e aumento do número e/ou intensidade destas.

Almeida, Sara
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6

CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS

O presente trabalho teve como objetivo fazer o estudo do ambiente térmico, iluminação e ruído,
numa empresa agroalimentar, com o intuito de verificar se estes agentes constituíam risco para os
trabalhadores. Foram efetuadas as medições necessárias e, no final, foram comparados os
resultados das medições com os resultados do inquérito efetuado aos trabalhadores.
Dos dois setores estudados, segundo o analista, o setor de produção possuía risco de nível 2
relativamente aos três agentes, o setor de embalagem possuía risco de nível 2 relativamente ao
ruído e, relativamente à iluminação, apenas um dos postos de trabalho (local A) possuía risco
(nível 2). Do que diz respeito aos resultados do inquérito, verificou-se que as respostas dadas pelos
trabalhadores coincidiam com a avaliação feita pelo analista, com a exceção das respostas dadas
relativamente ao ruído no setor de embalagem, que classificaram o nível sonoro como “baixo”, e
as respostas relativamente ao ambiente térmico em ambos os setores – classificado como
“agradável”.
Concluiu-se, então, de acordo com o nível de risco das situações estudadas, que, no que toca à
prioridade de intervenção, será necessária uma atuação a curto prazo para melhoria do local de
trabalho a nível de iluminação no setor de produção, a nível de ruído em ambos os setores e a nível
de ambiente térmico no setor de embalagem.
Pôde concluir-se, também, que, numa empresa deste setor, os riscos relacionados com a Higiene e
Segurança do Trabalho estão, de facto, presentes, e não devem (nem podem) ser menosprezados.
Este tema não foi escolhido em vão: sendo a Engenharia Alimentar a formação base do analista,
este tem, como perspetivas futuras, exercer a sua função numa empresa do setor agroalimentar,
bem como poder avaliar o seu espaço de trabalho como Técnico Superior de Higiene e Segurança
no Trabalho, tendo adquirido, com o presente trabalho, experiência para tal.

Almeida, Sara
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ANEXOS
Os anexos do presente trabalho encontram-se em CD.
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