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RESUMO 

A indústria metalúrgica é uma indústria de elevado risco, sendo um dos riscos mais graves a exposição a 

elevadas temperaturas. Na fundição, a exposição a elevadas temperaturas ocorre em todo o processo 

produtivo, nomeadamente na fusão do material, no vazamento do material fundido, na moldação e no 

arrefecimento das peças produzidas. No limite, a exposição às elevadas temperaturas pode levar ao stress 

térmico. 

Esta dissertação tem como objetivo geral a avaliação do stress térmico numa indústria metalúrgica. A 

empresa escolhida para este estudo foi a Sakthi Portugal. A metodologia adotada foi de acordo com as 

normas ISO 7243 (1989) para a determinação do índice WBGT, ISO 8996 (2004) para a determinação do 

metabolismo, ISO 9920 (2007) para a determinação do isolamento térmico do vestuário e a ISO 9886 (2004) 

para a medição dos parâmetros individuais. 

Com os resultados obtidos concluiu-se que nos últimos 12 anos, a exposição ao calor na fábrica aumentou 

assim como a exigência das tarefas, dado que ao longo dos anos o layout fabril sofreu alterações e a 

produção aumentou. Tal constatação obteve-se com a determinação do índice WBGT e do metabolismo 

médio em determinados postos de trabalho coincidentes com os estudados em 2004 por parte da empresa. 

O envolvimento por parte dos trabalhadores foi muito importante, permitindo obter conclusões dos efeitos 

do calor no corpo humano, assim como a influência das tarefas na sua saúde. 

Concluiu-se que em todos os operadores estudados o ritmo cardíaco máximo foi ultrapassado em tarefas de 

maior esforço físico, tais como limpeza de escória, carregamento de cargas pesadas e vazamento do metal 

(tarefa repetitiva).  

Dos seis postos de trabalho estudados, os que apresentaram um pior cenário foram os que tinham pior 

ventilação e maior quantidade de ferro fundido na envolvente. O local com condições mais favoráveis 

corresponde a uma zona onde existe corrente de ar e o operador não necessita de estar permanentemente 

perto do forno. 

Por fim, concluiu-se que a Sakthi Portugal é uma empresa que se preocupa com o bem-estar dos seus 

colaboradores e que tenta minimizar os efeitos do calor no dia-a-dia. Contudo através das conclusões 

obtidas verifica-se que é necessário tomar mais medidas de controlo de forma a minimizar as consequências 

da exposição ao calor.  

Palavras-chave: stress térmico, fundição, índice WBGT, metabolismo, frequência cardíaca. 
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ABSTRACT 

The metallurgical industry is a high risk activity, being one of the most serious risks the exposure to high 

temperatures. In casting, the most critical sites are associated with the melting of the material, the leakage 

of the molten material, the cooling of parts and molding. Exposure to elevated temperatures can lead to heat 

stress. 

The aim of this thesis is to evaluate the heat stress in the metallurgical industry. The company chosen for 

this study was Sakthi Portugal. The methodology adopted was according to ISO 7243 (1989) for WBGT 

index determination, ISO 8996 (2004) for the metabolism determination, ISO 9920 (2007) for the clothing 

thermal insulation determination and ISO 9886 (2004) for measuring of individual parameters. 

It was concluded that in the last 12 years the exposure to heat in the plant increased as well as the 

requirements of tasks. This happened mainly due to changes in layout and increased production. This 

conclusion was given by the WBGT índex and the metabolism determined in certain work places coincided 

with those studied in 2004 by the company. The involvement of workers was crucial, allowing to draw 

conclusions about the effects of heat on the human body, such as the influence of the tasks on their health. 

In all of the studied cases, the maximum heart rate has been exceeded by greater exertion tasks such as slag 

cleaning, loading of heavy loads and metal casting (repetitive task). 

Of the six job positions analysed, those who had a worse scenario had the worse ventilation and the greater 

amount of iron in the surroundings. The site with more favourable conditions matches an area where there 

is air flow and the operator does not need to be near the oven at all times. 

Finally, it was concluded that Sakthi Portugal is a company that cares about the welfare of its employees 

and tries to minimise the effects of heat. However it was also found that it is necessary to take more control 

measures in order to reduce heat effects. 

Keywords: heat stress, foundry, WBGT índex, metabolism, heart rate. 
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1.1 A Segurança e Higiene Ocupacionais e a Indústria 

Até aos anos 50 do século XX, a preocupação pela proteção dos trabalhadores e pela melhoria das condições 

de trabalho foi evoluindo muito lentamente, acompanhando a evolução da indústria. A produtividade era o 

mais importante, mesmo que tal implicasse riscos de doença ou mesmo a morte dos trabalhadores.  

Contrariando as leis atuais, os locais de trabalho apresentavam na maior parte dos casos pouca iluminação 

e ventilação e, em virtude da abundância da mão-de-obra, os salários eram extremamente baixos, fazendo 

as crianças parte do grupo de trabalhadores. Em suma, o valor da vida humana era desprezível e existia 

uma ausência de leis que protegessem o trabalhador.  

Apenas a partir dos anos 60, se verificou uma evolução significativa na temática da segurança e higiene 

ocupacionais, tentando-se integrar os trabalhadores em atividades devidamente adequadas às suas 

capacidades.  

Atualmente, a legislação portuguesa apresenta uma atividade legislativa intensa em matéria de segurança e 

higiene no trabalho, fruto da adesão à União Europeia (UE) nos anos 90. As melhorias alcançadas no 

desempenho da UE nesta matéria, nos últimos 25 anos, podem ser atribuídas, em grande medida, à 

legislação e às ações políticas abrangentes lançadas e implementadas pela União, pelos Estados-Membros 

e pelas partes interessadas, nomeadamente os parceiros sociais (Europeia, 2014). 

De acordo com a Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico aplicável à 

Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho,“ o trabalhador tem direito à prestação de trabalho em 

condições que respeitem a sua segurança e a sua saúde”, “deve assegurar-se que o desenvolvimento 

económico promove a humanização do trabalho em condições de segurança e de saúde” e “a prevenção 

dos riscos profissionais deve assentar numa correta e permanente avaliação de riscos e ser desenvolvida 

segundo princípios, políticas, normas e programas”.   

Em Portugal, existem ainda em média cerca de 200 000 acidentes de trabalho por ano, dos quais 10% 

correspondem a morte do acidentado, podendo este número ser mais elevado, uma vez que os acidentes de 

trajeto (também considerados como acidentes de trabalho) estão excluídos do tratamento estatístico (1). 

Nos anos de 2014 e 2015, as indústrias transformadoras foram o setor de atividade com mais acidentes de 

trabalho graves, nomeadamente 97 e 86 acidentes, respetivamente, correspondendo este valor a 31% e 28% 

do total de acidentes graves a nível nacional. Quanto aos acidentes de trabalho mortais este setor foi o 

segundo mais afetado tendo como valores 28 e 18 acidentes (21% e 15 %, respetivamente) (2). 

 

 

 

 

(1) Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE). Obtido a fevereiro de 2016, em 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_princindic&menuBOUI=13707095&contexto=pi&selTab=ta

b0 

(2) Fonte: Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). Obtido a fevereiro de 2016, em http://www.act.gov.pt/(pt-

PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/default.aspx 



Análise do Stress Térmico na Indústria Metalúrgica 

 

4  Introdução 

1.2 A Indústria Metalúrgica em Portugal 

O setor da Metalurgia é um importante setor de atividade na economia portuguesa e com uma significativa 

expressão no total da Indústria Transformadora, quer ao nível do emprego, quer ao nível do número de 

empresas. Caracteriza-se pela grande diversidade de âmbitos produtivos, bem como pela multiplicidade de 

bens produzidos, desde bens intermédios e acabados, destinados a atividades industriais dentro e fora do 

setor, até produtos destinados ao mercado de bens e consumo. Este setor desempenha, desta forma, um 

papel fundamental no processo de desenvolvimento e modernização da indústria portuguesa (APF, 2014). 

A Fundição corresponde a um subsetor da Metalurgia. A indústria de fundição nacional encontra-se 

constituída por empresas de alta tecnologia, ligadas ao fornecimento do setor automóvel, indústria 

metalomecânica, construção civil, cerâmica, mineira e remoção de terras, elétrica e eletrónica, naval, 

máquinas agrícolas e industriais, ferroviária, eólica, indústria aeronáutica e aeroespacial, com um conjunto 

de pequenas empresas posicionadas em núcleos de mercado com elevado valor acrescentado. É, por outro 

lado, uma indústria essencialmente exportadora, com índices superiores a 80% (APF, 2014). 

Este subsetor representa no conjunto 1,8 % das empresas de fundição europeias, o que em termos absolutos 

corresponde a cerca de 81 unidades fabris. As empresas de fundição podem agrupar-se atendendo ao tipo 

de liga processada, isto é, em metais ferrosos ou metais não ferrosos. Considerando esta classificação, a 

indústria portuguesa de fundição de metais ferrosos representa 2,2% no conjunto das empresas de fundição 

europeias e as de metais não ferrosos 1,5%, o que em termos absolutos representa, respetivamente, 42 e 39 

unidades fabris (APF, 2014). 

Este tipo de indústria portuguesa emprega sob forma direta cerca de 3700 pessoas efetivas, sendo 65,5% 

nas empresas de metais ferrosos (APF, 2014). 

Dentro dos tipos de liga existentes, Portugal é um produtor essencialmente de ferro nodular (APF, 2014). 

As empresas do setor da fundição distribuem-se pelos seguintes subsetores da atividade económica 

(Classificação Portuguesa de Atividade Económica (CAE – rev. 3), aprovada pelo Decreto-Lei nº 381/2007, 

de 14 de Novembro) seguintes:  

 CAE 24510 fundição de ferro fundido;  

 CAE 24520 fundição de aço;  

 CAE 24530 fundição de metais leves;  

 CAE 24540 fundição de metais não ferrosos. 

O setor da fundição tem empresas de pequena (menos de 50 colaboradores), média (com colaboradores 

entre 50 e 100) e grande (com mais de 100 colaboradores) dimensão. As médias empresas são as mais 

frequentes no setor, sendo que a maioria exporta uma parte muito significativa da sua produção (mais de 

80 %). As grandes empresas de fundição não são mais de 6, sendo que a maioria trabalha e exporta quase 

a totalidade da produção para o setor automóvel. São as empresas dotadas do melhor parque tecnológico e 

industrial (APF, 2014). 
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1.3 Perigos Ocupacionais na Fundição 

De acordo com o Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho (Lei n.º 102/2009, de 

10 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro), artigo 78.º, a atividade em 

causa é uma atividade de risco elevado.  

Os principais perigos presentes nesta atividade são: 

 Poeiras de sílica livre, que ao serem inaladas podem provocar silicose, um tipo de pneumoconiose 

caracterizada pelo depósito de pó nos pulmões; 

 Poeiras e/ou fumos metálicos, sendo os mais perigosos e frequentes os de chumbo, níquel, cobre, 

estanho, zinco, ferro e alumínio; 

 Ruído industrial, podendo provocar desconcentração, fadiga e/ou perda auditiva; 

 Ambiente térmico, que causa riscos para a saúde dos trabalhadores, resultantes essencialmente de 

temperaturas muito elevadas a que os fundidores estão sujeitos, ou a uma exposição para além do 

limite de tolerância, ou ainda como consequência das passagens súbitas de uma temperatura quente 

para uma temperatura fria; 

 Radiações ionizantes, que podem derivar de fontes de raio X, tais como os aparelhos de radiografia 

para fins industriais; 

 Radiações não ionizantes (radiações infravermelhas), provenientes do metal quente e de outras 

superfícies, sendo uma causa de stress térmico e de cataratas. 

1.4 Apresentação do tema e estrutura da dissertação 

Face ao exposto anteriormente, pretende-se efetuar uma análise do nível de stress térmico provocado pelo 

calor, em postos de trabalho cuja exposição é considerada mais crítica, nomeadamente, fusão e vazamento, 

através de um caso prático numa das grandes empresas de fundição nacional. 

Pretende-se realizar esta avaliação com base em índices normalizados que integram parâmetros ambientais 

e condições de execução da tarefa e com base na resposta fisiológica dos indivíduos durante a exposição e 

em período de recuperação.  

O presente trabalho encontra-se dividido em 2 partes: 

 Parte 1 – Enquadramento teórico do tema em estudo e motivações para o mesmo 

 Parte 2 – Desenvolvimento do estudo, discussão de resultados e conclusões 
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2 ESTADO DA ARTE 

2.1 Nota introdutória 

Uma ação em matéria de saúde e segurança no trabalho causa benefícios económicos e sociais, estando 

estes documentados quanto ao seu efeito positivo no crescimento e no aumento da produtividade, à redução 

do número de acidentes e à menor incidência de doenças graves. Contudo, aquando da adoção de medidas 

devem ser devidamente tidos em conta os custos que representam às empresas (Europeia, 2014). 

A indústria da fundição é um setor de atividade com elevada sinistralidade. Uma das causas que contribui 

para a ocorrência de acidentes e para a ocorrência de doenças ocupacionais é a presença de ambientes 

térmicos quentes, sendo esta problemática frequente neste tipo de indústria. As elevadas temperaturas 

podem provocar alterações fisiológicas nos operadores, causando desconforto térmico. Quando a 

manutenção da temperatura interior do seu corpo exige um esforço, por vezes significativo, interferindo na 

capacidade de concentração e de realização de tarefas, diz-se que o ser humano se encontra em stress 

térmico (R.C. Scholz, 2008). Conjugando este parâmetro com o novo paradigma socioeconómico 

emergente e as alterações climáticas, as condições de trabalho, saúde e conforto dos trabalhadores ficam 

cada vez mais em risco. 

Neste capítulo da dissertação, é apresentado o conhecimento científico, que consiste na pesquisa de estudos 

que avaliem esta problemática na indústria da fundição ou em locais de trabalho com as mesmas 

caraterísticas; o enquadramento tecnológico, sendo apresentadas as diferentes formas de análise; o 

enquadramento legislativo e normativo e a apresentação da empresa Sakthi Portugal, local onde foi 

realizado o trabalho prático. 

2.2 Conhecimento científico 

A pesquisa bibliográfica utilizada para a realização desta dissertação baseou-se na metodologia de revisão 

sistemática PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (1), tendo 

como base de dados a Scopus (2). Foi utilizada uma combinação de palavras-chave de forma a captar 

diferentes aspetos da revisão sistemática. Os termos utilizados foram: “Heat Stress”, “Assessment”, 

“Foundry”, “Industry” e “Health Effects“, organizados nos seguintes blocos de pesquisa:  

 “Assunto = (“Heat Stress”)” AND “Assunto = (“Assessment”)”; 

 “Assunto = (“Heat Stress”)” AND “Assunto = (“Foundry”)”; 

 “Assunto = (“Heat Stress”)” AND “Assunto = (“Industry”)”; 

 “Assunto = (“Heat Stress”)” AND “Assunto = (“Health Effects”)”. 

Foi ainda indicado que estes termos deveriam estar no título, no resumo e nas palavras-chave dos artigos. 

Através desta pesquisa, foram identificados no total 1438 registos.  

 

(1) Fonte: Prisma. Obtido a fevereiro de 2016, em http://prisma-statement.org/ 

(2) Fonte: SCOPUS. Obtido a fevereiro de 2016, em http://scopus.com  
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Tendo em conta o elevado número de artigos, para facilitar a revisão sistemática, foi utilizado o software 

gerenciador de bibliografias EndNote. Todos os artigos duplicados foram eliminados (122 artigos) e a 

pesquisa foi limitada a artigos escritos na língua inglesa e/ou portuguesa, a artigos disponíveis na Web e a 

registos que tenham todos os campos preenchidos, nomeadamente autor(es), resumo, ano e revista de 

publicação. Desta forma, restaram 738 registos. 

Posteriormente, destes artigos foram excluídos 617, uma vez que não apresentavam qualquer sugestão de 

que o artigo estudasse o stress térmico ocupacional. Restaram 121 artigos para avaliação de elegibilidade.  

Foram então lidos os resumos, palavras-chave, metodologia e objetivos, sendo assim incluídos 15 artigos 

neste estudo. Os critérios de elegibilidade foram: avaliações práticas de stress térmico em indústrias de 

fundição e avaliações práticas em locais de trabalho com caraterísticas semelhantes às da metalurgia. 

Na Figura 2.1 encontra-se o fluxograma para seleção dos estudos incluídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ser realizada esta pesquisa verificou-se que ao longo dos últimos anos tem havido um crescente número 

de estudos relacionados com ambientes térmicos quentes, tendo sido identificados estudos desde 1958 até 

aos dias de hoje. Este aumento passou a ser mais significativo a partir de 1999, ano em que se verificou a 

publicação de 28 estudos. Em 2015, foram publicados 150 estudos (Figura 2.2).   
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Figura 2. 1- Fluxograma para seleção dos estudos incluídos, com base na metodologia Prisma 
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Segundo Fernandes (2014), sabe-se que estudos a cerca da influência do ambiente térmico nas condições 

de trabalho começaram a ser estudadas e pesquisadas antes de 1958, com as publicações dos trabalhados 

realizados por Houghten & Yaglou (1923, 1924) e Yaglou & Miller (1925).  

A maior parte dos estudos que foram encontrados nesta pesquisa relativamente à exposição a ambientes 

térmicos quentes a nível ocupacional foram realizados nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Índia.  

Dos 15 estudos incluídos, apenas 3 foram realizados em indústrias de fundição: 

Nag Dutta &Nag (2012) e Bernard & Cross (1999) realizaram os seus estudos através da medição de 

variáveis ambientais, da determinação do índice WBGT e da medição de variáveis individuais dos 

trabalhadores, como a temperatura da pele e índice metabólico, de forma a concluir se os locais de trabalho 

eram aceitáveis para a execução das atividades. Haji Azimi E., et al (2011) apenas realizou medições 

ambientais e determinou o índice WBGT. 

Os restantes 12 estudos, embora não tenham sido estudados diretamente na fundição, podem ser aplicados 

neste tipo de indústria. 

G.A. Davisa, et al (2001) realizaram um estudo de forma a determinar quais os fatores que contribuem para 

o desconforto térmico na utilização de capacetes de proteção em trabalhadores florestais, que por sua vez 

exercem a sua atividade num ambiente térmico quente. Foram analisados fatores psicológicos e variáveis 

como a temperatura do bolbo seco e temperatura do bolbo húmido. Concluiu-se que a ventilação no 

capacete contribui para um melhor conforto térmico e que o peso e a ajustabilidade são importantes no 

design do mesmo. 

Ashley, et al. (2008) estudaram a influência do sexo, tipo de roupas e nível metabólico no limite máximo 

de capacidade de exposição ao calor. 

Stirling & Parsons (2000) desenvolveram um modelo que determina o balanço da água no corpo humano 

que, por sua vez, pode ser usado como uma ferramenta de aprendizagem e utilizado em situações práticas 

onde se pretende determinar o teor de desidratação. 

Budd G.M., (2008) publicou um artigo onde descreve a história do índice WBGT e as suas limitações, visto 

que este índice é hoje em dia o mais utilizado para analisar o stress térmico. 

Alfano, et al. (2007) analisaram a sensibilidade das variáveis necessárias ao cálculo do índice PHS 

(Prediated Heat Strain), nomeadamente: a taxa de metabólica e o vestuário, a temperatura do ar, pressão 

Figura 2. 2- Documentos por ano encontrados na base de dados Scopus 
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de vapor, velocidade do ar, humidade do ar e temperatura radiante média, tendo em conta a metodologia de 

avaliação da ISO 7933. Concluiu-se que é necessário ter bastante cuidado na medição do parâmetro 

temperatura radiante média, uma vez que um erro dentro do intervalo de precisão pode resultar numa 

sobreavaliação de até 5 horas de exposição permitida. 

Determinados índices de stress térmico não são fáceis de calcular e não se adequam apropriadamente nos 

dias de hoje. É o que DS (2006) refere no seu trabalho. Por outro lado, existem dois índices mais diretos e 

simples que consistem na medição de varáveis ambientais, sendo estes o índice WBGT e o ID (índice de 

desconforto). O autor sugere que se utilize o ID proposto em 1958 por Tom EC como o índice universal na 

avaliação do stress térmico. 

Estudos têm sido desenvolvidos de forma a determinar o melhor método para a descrição da transferência 

de calor entre o ambiente e o corpo humano. Holmér (2006) conclui no seu artigo que a roupa de proteção 

individual em ambientes térmicos quentes, pode contribuir ao fim de um determinado tempo e espaço para 

a exaustão dos trabalhadores.  

Kim, et al. (2013) compararam a temperatura do corpo humano utilizando vestuário de bombeiros para 

determinar a validade de um modelo de termorregulação que foi desenvolvida para militares. Concluiu-se 

que o modelo permite uma previsão razoável da temperatura corporal em bombeiros. Contudo, é necessário 

efetuar ajustes no mesmo tendo em conta, por exemplo, o vestuário de proteção. 

Karin Lundgren (2014) realizou um estudo do stress térmico, nas diversas estações do ano de acordo com 

a ISO 7933:2004, em Chennai, Índia. Foram realizadas medições em locais de trabalho industriais, de 

serviço e agricultura. Concluiu-se que a roupa tem uma influência negativa na produtividade, especialmente 

na época mais quente do ano. Tendo em conta as alterações climáticas, o autor alerta para a importância da 

urgência da tomada de medidas, de forma a prevenir futuras perdas de produtividade e efeitos na saúde dos 

trabalhadores. 

Malchaire, et al. (2002) também avaliaram a influência do vestuário no processo de trocas de calor entre o 

corpo humano e o ambiente. Não foi tida em consideração nenhuma atividade laboral em específico. 

Concluiu-se, como esperado, que quanto mais elevada é a temperatura ambiente, maior é a temperatura da 

pele, sendo a troca de calor influenciada pelo vestuário. Além disto, Malchaire, et al. apresentou o índice 

da Sobrecarga Térmica Prevista (índice PHS) atualmente usado na norma ISO 7933 (2004). 

Malchaire (2006)  desenvolveu uma estratégia para analisar os efeitos do calor em qualquer situação laboral. 

É baseado em 3 estados da estratégia de SOBANE: método da observação, método da análise, de forma a 

avaliar a magnitude do problema e otimizar a escolha de soluções, e o método expert para uma análise mais 

aprofundada da situação laboral, quando necessário. 

Budd G. (2001) pretende com o seu estudo relembrar que a avaliação do stress térmico pode ser rápida e 

fácil, utilizando instrumentos simples e baratos. É necessário realizar frequentemente medidas de quatro 

variáveis: temperatura do ar, temperatura radiante média, humidade e velocidade do ar. É ainda importante 

observar o vestuário e as tarefas dos trabalhadores sendo assim possível uma estimativa das trocas de calor 

e consequentemente do stress térmico. 
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2.3 Enquadramento Tecnológico 

2.3.1 Ambiente Térmico 

O ambiente térmico desempenha um papel fundamental na 

qualidade de vida, condições de trabalho, produtividade e segurança. 

Em condições normais de saúde e conforto, a temperatura do corpo 

humano mantém-se constante devido a um equilíbrio entre a 

produção interna de calor (devida ao metabolismo) e a perda de calor 

para o meio ambiente. Na Figura 2.3 é possível observar o esquema 

do balanço térmico do corpo humano. 

Quando a temperatura é mantida constante, diz-se que estamos 

perante um ambiente térmico neutro ou confortável. Fora deste 

cenário, quanto mais o ambiente se afasta da neutralidade, mais 

alterações fisiológicas se verificam, podendo em casos mais 

extremos ocorrer problemas de tolerância ao frio ou ao calor, 

havendo que limitar o tempo de exposição (Miguel, 2014). 

Neste trabalho, importa apenas o estudo dos ambientes 

quentes ou muito quentes a nível ocupacional. São várias as 

atividades efetuadas nestas condições, defrontando-se os trabalhadores com condições desfavoráveis, 

representando perigos para a segurança e saúde. No verão, com a combinação de calor e humidade esta 

problemática é agravada, devendo os cuidados ser maiores nomeadamente a nível de alimentação e 

vestuário. (R.C. Scholz, 2008) 

2.3.2 Ambientes Térmicos Quentes  

Como é possível verificar na Figura 2.3, relativamente ao balanço térmico do corpo humano, o fluxo de 

calor (Q) trocado com o ambiente pode processar-se por 4 vias: condução (K), conveção (C), radiação (R) 

e evaporação (E). Desta forma, a equação do balanço térmico é dado pela equação 2.1 (Stirling & Parsons, 

2000): 

𝑄 = ±𝐾 ± 𝐶 ± 𝑅 + 𝐸                   (2.1) 

Os ambientes térmicos quentes são ambientes para os quais o balanço térmico é positivo. A nível 

ocupacional, estes ambientes podem ser encontrados, por exemplo, na construção civil, em indústrias de 

cerâmica, na agricultura e em indústrias metalúrgicas. 

2.3.3 Variáveis do Ambiente Térmico 

A análise do ambiente térmico num posto de trabalho necessita do conhecimento de grandezas físicas e das 

caraterísticas do ambiente considerado.  

 

Figura 2. 3 - Balanço Térmico do corpo humano 

(Miguel, 2014) 
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Temperatura do ar 

A temperatura do ar é uma variável determinante nas trocas de calor entre o organismo humano e o ar. A 

sua medição pode ser feita por termómetros de dilatação (mais económicos), termopares, termístores e 

termómetros de resistência (Miguel, 2014).  

Humidade do ar 

Esta variável intervém na determinação das trocas de calor por evaporação ao nível do corpo humano. A 

humidade absoluta consiste na relação entre a massa de vapor de água e a massa de ar seco. A humidade 

relativa é a relação entre a pressão parcial de vapor de água no ar húmido e a pressão de saturação do vapor 

de água à mesma temperatura (Miguel, 2014). 

Estas duas grandezas exprimem-se na maior parte das vezes em percentagem. 

As principais caraterísticas do ar húmido 

são habitualmente reagrupadas no diagrama 

psicométrico, como se representa na Figura 

2.4. Caso se pretenda realizar a medição 

desta variável de forma mais direta 

utilizam-se os higrómetros. Contudo, 

necessitam de calibrações frequentes e a sua 

utilização não é recomendável em 

ambientes térmicos quentes (Miguel, 2014). 

 

 

Velocidade do ar  

A velocidade do ar intervém na determinação das trocas de calor por conveção e evaporação ao nível do 

Homem. É uma grandeza difícil de medir, devido às flutuações rápidas em intensidade e direção no tempo. 

(Miguel, 2014) 

Os aparelhos de medição desta variável são os anemómetros e os termoanemómetros. (Miguel, 2014) 

Na tabela (Tabela 2.1) que se segue apresentam-se os valores de sensibilidade do movimento do ar:  

 

Tabela 2. 1 – Sensibilidade do movimento do ar (Miguel, 2014) 

Velocidade do ar (m/s) Sensibilidade 

<0,3 Não se sente nenhum movimento 

0,3 – 0,6 Sente-se uma ligeira brisa 

> 0,5 Causa movimento de roupas leves e de cabelo 

≥ 1,5 Sensação de estar no trajeto de uma corrente de ar 

Figura 2. 4 – Diagrama Psicométrico 
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Temperatura radiante 

A temperatura radiante é medida através de um termómetro de globo. Este instrumento tem a capacidade 

de absorção de um corpo negro e que absorve toda a radiação infravermelha que incide sobre si e que vai 

ser transferida, sobre a forma de calor radiante, para o meio envolvente (Miguel, 2014).   

A temperatura radiante média é função da temperatura de globo, da temperatura ambiente e da velocidade 

do ar (Miguel, 2014).  

A expressão de cálculo da temperatura radiante média é a seguinte (equação 2.2) (Miguel, 2014): 

𝑇𝑟 =  √(𝑡𝑔 + 273)4 + 2,5 × 108(𝑡𝑔 − 𝑡𝑎)√𝑣𝑎
4

− 273             (2.2) 

Em que: 

Tr – Temperatura radiante média; 

tg – Temperatura de globo; 

ta – Temperatura do ar; 

va – velocidade do ar. 

2.3.4 Stress Térmico 

Quando o corpo humano está numa situação de desconforto térmico e o esforço para manter a temperatura 

corporal constante significativo, interferindo na capacidade de concentração e de realização de trabalho, 

diz-se que estamos perante o stress térmico. 

Várias são as razões que podem conduzir a este tipo de problemática (Miguel, 2014): 

 Aumento de metabolismo; 

 Aumento da temperatura do ar; 

 Aumento da temperatura radiante média; 

 Modificação da velocidade do ar, quando a temperatura do mesmo é superior à temperatura cutânea 

média; 

 Aumento da humidade do ar. 

O stress térmico resulta no somatório do calor gerado pelo corpo (calor metabólico) e do calor obtido 

através do ambiente (calor ambiente), menos as perdas de calor do corpo humano para o ambiente (Brenda 

Jacklitsch, et al., 2016).  

O calor metabólico é expresso nas unidades W.m-2 ou kcal.m-2.h-1. A relação entre o calor produzido 

no corpo humano e o volume de oxigénio a consumir varia de forma indireta na seguinte correlação: 

1 litro de oxigénio é sensivelmente igual a 5 kcal (Miguel, 2014). A unidade a expressar em termos da 

incidência do calor dissipado ao longo da superfície corporal e partindo dum caso designado de perfeito 

na literatura da especialidade (homem médio de 70 kg de peso e 1,8 m2 de superfície) é de 50 kcal.h-

1.m-2, que é equivalente a 1 Met (Fernandes, 2014). 

Na maior parte das vezes, o calor ambiente é determinado através da medição da temperatura húmida 

e de globo (WBGT) ou da medição da temperatura efetiva (TE) ou temperatura efetiva corrigida 
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(TEC). Quando o trabalhador em análise não se encontra permanentemente exposto ao calor num único 

local, mas movimenta-se entre dois ou três postos diferentes, as medições devem ser realizadas em 

cada um dos locais de trabalho durante o período de exposição (Brenda Jacklitsch, et al., 2016). 

As perdas de calor do corpo humano para o ambiente são realizadas, como já foi referido na equação 

2.1, através da condução, conveção, radiação e evaporação. 

Através dos estudos incluídos nesta dissertação (secção 2.2), foi possível verificar que determinados fatores 

individuais, afetam a probabilidade de ocorrência de stress térmico (Tabela 2.2). É expectável que hajam 

variações individuais de pessoa para pessoa, quando expostas ao mesmo ambiente térmico quente. Existem 

ainda variações num mesmo individuo exposto a ambientes quentes em dias diferentes. Não existe uma 

explicação clara para tal, podendo dever-se às hormonas ou devido à quantidade de eletrólitos presentes no 

corpo (Brenda Jacklitsch, et al., 2016).  

Tabela 2. 2- Fatores individuais que contribuem para o stress térmico 

Fator individual Observações 

Idade Quanto mais velho é o trabalhador, menor a tolerância ao calor. 

Físico 
Quanto menor é a preparação física, maior a probabilidade de ocorrência de stress 

térmico. 

Fatiga Valores elevados de fatiga contribuem para o stress térmico. 

Peso Pessoas mais pesadas têm mais dificuldade em dissipar o calor interno. 

Aclimatização A aclimatização a ambientes quentes demora entre 5 a 7 dias. 

Hidratação Os trabalhadores devem hidratar-se antes, durante e após a exposição ao calor 

Consumo de álcool 
O consumo de álcool contribui para a desidratação e para a perda de eletrólitos 

essenciais ao corpo humano. 

Consumo de 

cafeína/nicotina/medicação 

A cafeina contribui para a desidratação, a nicotina afeta a circulação sanguínea e os 

medicamentos podem reduzir a resistência ao calor. 

Tipo de vestuário utilizado 
A probabilidade de ocorrência de stress térmico é também influenciada pelo tipo de 

vestuário utilizado. 

Experiência 
Quanto mais experiência de trabalho tiver um operador neste tipo de ambientes, menos 

provável é a ocorrência de stress térmico. 

Estima-se que 2 em cada 1000 trabalhadores estão em risco de stress térmico. Os trabalhadores com maior 

risco encontram-se em trabalhos de construção civil, trabalhos em minas, trabalhos florestais e em 

determinados trabalhos industriais, devido ao elevado esforço físico requerido e à necessidade de vestir 

determinados equipamentos de proteção individual, que dificultam a transferência de calor entre o corpo 

humano e o ambiente. (Brenda Jacklitsch, et al., 2016) 

2.3.5 Índice de Stress Térmico – Índice WBGT 

A criação de índices tem como principal objetivo estabelecer limites de segurança. No último século foram 

desenvolvidos vários índices para o estudo do stress térmico. Para este trabalho interessa estudar apenas o 

índice WBGT, que é o mais utilizado e recomendado a nível mundial. 
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Este índice encontra-se normalizado pela ISO 7243:1989, sendo este determinado para zonas interiores e 

para zonas sob calor solar. Uma vez que este trabalho é aplicado para zonas interiores de seguida apenas se 

apresenta a equação correspondente a este tipo de ambiente: 

𝑊𝐵𝐺𝑇 = 0,7 𝑡𝑛𝑤 + 0,3 𝑡𝑔        (2.3) 

Sendo:  

tnw- temperatura húmida natural; 

tg- temperatura de globo. 

Quando este índice se destina a avaliar termicamente um posto de trabalho, deve-se tomar em linha de conta 

o metabolismo correspondente à atividade e à duração de exposição ou exposições. 

De forma a facilitar as empresas a controlar o stress térmico, foram criadas curvas para identificar qual o 

melhor ciclo de trabalho/descanso a adotar para os seus colaboradores. Estas curvas indicam quando é 

permitido realizar as atividades em contínuo, quando é necessário 25, 50 e 75 % de descanso por cada hora 

trabalhada e ainda quando não é aconselhável de todo a prática da atividade laboral (Figura 2.5).  

 

Figura 2. 5 – Curvas de identificação do ciclo de trabalho/descanso (adaptado de ISO 7243 (1989) 

De acordo com a norma ISO 7243 (1989), quando os parâmetros ambientais não têm um valor constante à 

volta do trabalhador é necessário determinar o índice WBGT em três posições distintas: zona da cabeça, 

abdómen e tornozelos. Quando o trabalhador se encontra de pé as medições devem ser realizadas a 0,1 m, 

1,1 m e 1,7 m, respetivamente, em relação ao solo. Quando este se encontra sentado, as mesmas devem ser 

realizadas a 0,1 m, 0,6 m e 1,1 m, em relação ao solo. 

Quando assim é, a equação utilizada é a seguinte (equação 3.7):  

𝑊𝐵𝐺𝑇 =
𝑊𝐵𝐺𝑇𝑐𝑎𝑏𝑒ç𝑎 + (2 × 𝑊𝐵𝐺𝑇𝑎𝑏𝑑𝑜𝑚𝑒𝑛) + 𝑊𝐵𝐺𝑇𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑧𝑒𝑙𝑜𝑠  

4
       (2.4) 

Caso os parâmetros apresentem um valor aproximadamente constante ao redor do operador 

(heterogeneidade ≤5%), basta a determinação do índice na zona do abdómen. 

Ao longo do tempo de medição, caso o índice apresente valores inconstantes deve-se realizar a média dos 

mesmos. 

O valor médio ponderado no tempo do índice WBGT determina-se de acordo com a seguinte equação: 
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𝑊𝐵𝐺𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑜 =
∑(𝑊𝐵𝐺𝑇)𝑖𝑡𝑖

∑ 𝑡𝑖
         (2.5) 

Em que, WBGTi é o valor do índice para a atividade realizada durante o tempo ti. 

2.3.6 Influência do vestuário 

O isolamento térmico do vestuário utilizado, Icl, (clo) é uma das variáveis que influencia o stress térmico. 

A tabela seguinte apresenta as correções a introduzir nos valores do WBGT em função do tipo de 

vestuário, de acordo com (Miguel, 2014). 

Tabela 2. 3- Correções dos valores de WBGT para alguns tipos de vestuário (Miguel, 2014) 

Tipo de vestuário Correção do WBGT 

Vestuário do trabalho de verão 0 

Fato-macaco simples + 3,5 

Fato-macaco com duplo isolamento + 5 

Quando é utilizado vestuário impermeável, o índice WBGT não é um bom índice de stress térmico a utilizar, 

uma vez que a temperatura de bolbo húmido fica limitada. 

O isolamento térmico das roupas é determinado através de medições em manequins aquecidos ou 

determinados diretamente pelas tabelas da ISO 9920 (2007). 

2.3.7 Índices de Sobrecarga Fisiológica 

Nos ambientes quentes ou muito quentes, para tentar reequilibrar o balanço térmico, o organismo reage 

fundamentalmente por três processos denominados de sobrecarga fisiológica: Sobrecarga termostática, 

sobrecarga circulatória e sobrecarga de sudação (Miguel, 2014). 

Sobrecarga Termostática 

A temperatura interior do corpo humano é aproximadamente constante, cerca de 37 ºC. Uma vez que as 

condições térmicas do meio que nos rodeia no dia-a-dia são variáveis, de forma a manter a temperatura 

corporal constante, existem os mecanismos: arrepio, para ambientes frios, e transpiração, para ambientes 

quentes – termorregulação humana (R.C. Scholz, 2008).  

No fenómeno de sobrecarga termostática, as temperaturas cutâneas aumentam muito, enquanto a 

temperatura interna sobe mais lentamente. O aumento da temperatura cutânea permite otimizar as trocas de 

calor por convecção e por radiação entre a pele e o ambiente (Miguel, 2014). 
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Sobrecarga circulatória 

Quando a sobrecarga circulatória ocorre deve-se à diferença entre a temperatura interna e a temperatura 

cutânea diminuir, o que significa um aumento da condutância fisiológica, a qual por sua vez é assegurada 

por um aumento do débito sanguíneo cutâneo (Miguel, 2014). 

Sobrecarga de sudação 

Em ambientes quentes ou muito quentes, uma considerável quantidade de água é perdida pelo corpo 

humano através da sudação. Em determinadas atividades a taxa de sudação pode ser superior a 1 l/h, que 

por sua vez é a perda máxima de sudação considerada tolerável. Se a quantidade de água perdida não for 

reposta, pode ocorrer a desidratação, causando problemas no desempenho cognitivo e físico (Stirling & 

Parsons, 2000). 

O método mais simples de determinar a quantidade de suor produzida consiste no cálculo da perda de peso 

sofrida. Num ambiente industrial, as perdas hídricas devidas à sudação podem ser expressas do modo 

seguinte (Miguel, 2014):  

Perdas por sudação = P1 − P2 + A − U + S               (2.3) 

 
Em que: 

P1- Peso do corpo nu antes do trabalho; 

P2- Peso do corpo nu após o trabalho; 

A- Água consumida; 

U- Urina excretada; 

S- Sólidos consumidos. 

A perda líquida de peso no fim do dia de trabalho não deve exceder 1,5% do peso do corpo do trabalhador 

(Miguel, 2014). 

2.3.8 Aclimatização dos indivíduos 

Os empregadores devem ter um plano de aclimatização para trabalhadores novos na empresa. Este plano 

consiste na tomada de medidas para uma hidratação apropriada, isto é, beber água a cada 15-20 minutos e 

se necessário ingerir bebidas desportivas de forma a repor eletrólitos no organismo, introdução de pausas 

frequentes disponibilizando áreas frescas para a recuperação, não ultrapassar mais de 20% do tempo normal 

de trabalho no primeiro dia, nem exceder um incremento de 20% nos dias seguintes. Para indivíduos que 

já tenham trabalhado em ambientes quentes anteriormente, no primeiro dia o tempo de trabalho não deve 

exceder os 50% de um dia normal, 60% no segundo dia, 80% no terceiro e 100 % no quarto. 

Uma repetida exposição a estes ambientes, nomeadamente ao fim de 7 a 14 dias, os indivíduos apresentam 

sinais de adaptação. A temperatura corporal e a frequência cardíaca já não são tão elevadas, já não existem 

dores de cabeça, nem tanto desconforto e a eficiência de sudação é mais elevada (melhor transpiração com 

uma mais reduzida perda de eletrólitos). 

O tempo de adaptação de um indivíduo com má condição física é 50% superior ao tempo de uma pessoa 

com um bom nível físico. (Fernandes, 2014) 
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O nível de aclimatização a temperaturas elevadas depende do tempo a que o trabalhador está habituado a 

operar nestas condições, do seu nível físico, da quantidade de água que bebe ao longo do dia (pequenas 

quantidades e várias vezes). (Fernandes, 2014) 

2.3.9 O Stress Térmico na indústria metalúrgica 

A indústria da metalurgia compreende diversas atividades que são efetuadas em ambientes térmicos quentes 

ou muito quentes.  

No setor da fundição, a temperatura a que os trabalhadores estão expostos varia substancialmente de tarefa 

para tarefa, sendo os locais mais quentes normalmente associados à fusão do material, ao vazamento do 

material fundido, ao arrefecimento das peças e à moldação.  

As trocas de calor agravam-se com o aumento da temperatura exterior, como é o caso do verão e períodos 

do ano em que a temperatura exterior é mais elevada. 

AIMMAP & CATIM (2015) realizaram um estudo no sentido de reavaliar a situação empresarial no que se 

refere à segurança e saúde no trabalho do setor metalúrgico e metalomecânico.  

Realizou-se um inquérito, no início do ano de 2015, relativamente a agentes físicos (ruído, conforto térmico, 

stress térmico, vibrações, iluminância, ergonomia e máquinas e equipamentos), agentes químicos, agentes 

biológicos, riscos psicossociais e emergência, a uma amostra de 52 empresas que empregam cerca de 5811 

trabalhadores.  

É possível observar os resultados deste inquérito na figura que se segue (Figura 2.6): 

 

 

Através da figura anterior, é possível deduzir que um número significativo de empresas já se preocupa com 

o ruído e com as condições de emergência. No entanto, os riscos associados a agentes biológicos, vibrações, 

stress e conforto térmico, ergonomia e causas psicossociais continuam a ser fatores descurados pela larga 

maioria das empresas inquiridas. No que se refere ao stress térmico apenas 13% das empresas realizam 

avaliações. (AIMMAP & CATIM, 2015) 

Neste estudo, verificou-se ainda que apenas 3% dos acidentes ocorridos nesta amostra de empresas 

correspondiam a contacto ou exposição a temperaturas extremas, sendo esta uma das causas menos 

frequentes. 

Figura 2. 6- Resultados do estudo de (AIMMAP & CATIM, 2015) 
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2.3.10 Sintomas e doenças associadas ao stress térmico 

Os efeitos do calor sobre o Homem em ambientes quentes podem dividir-se em psicológicos, 

psicofisiológicos e patológicos (Miguel, 2014).  

De acordo com R.C. Scholz (2008), quando o corpo humano não consegue compensar os efeitos causados 

pelo calor, então os trabalhadores começam a sentir determinados sinais e sintomas: 

 Aumento do ritmo cardíaco, de tal forma que não diminui mesmo quando o trabalhador descansa; 

 Transpiração intensa e excessiva; 

 Sintomas físicos anormais, tais como: náuseas, tonturas, tremores de mãos, visão turva, perda da 

visão periférica, instabilidade postural, caibras musculares, sintomas de gripe, mudança de 

paladar; 

 Diminuição da performance ocupacional. 

À medida que a temperatura se eleva, começa-se a sentir um mal-estar psicológico, que vai desde uma 

sensação incomodativa a uma diminuição do rendimento de tarefas que exigem destreza mental. 

Posteriormente, aparece uma clara diminuição de capacidade de trabalho com mal-estar fisiológico, 

sobrecarga cardíaca e aparelho circulatório e desequilíbrio no balanço de água e sais minerais (Miguel, 

2014). 

As afeções por exposição a altos níveis de calor ambiental são: Golpe de calor, esgotamento, fadiga térmica, 

erupção cutânea, deficiência de suor ou anidrose, depleção de sal, desidratação e deficiência congénita das 

glândulas sudoríparas (Miguel, 2014).  

Caso os sinais e sintomas descritos não sejam detetados a tempo e/ou caso não seja realizado nada para 

mudar o ambiente a que estes trabalhadores se encontram expostos, podem ocorrer consequências mais ou 

menos nefastas sobre a saúde, a médio e a longo prazo, como por exemplo, maior suscetibilidade a outras 

doenças, cataratas e maior incidência de doenças cardiovasculares e de perturbações gastrointestinais 

(Miguel, 2014). 

2.3.11 Medidas preventivas 

De acordo com a norma OSHAS 18001, a redução de riscos deve ser realizada de acordo com a seguinte 

hierarquia: a) Eliminação; b) Substituição; c) Controlos de engenharia; d) Sinalização/advertência e/ou 

controlos administrativos; e) Equipamento de proteção individual. 

Quando existem níveis inaceitáveis de stress térmico, geralmente adotam-se 4 soluções: (1) modificação 

da atividade laboral; (2) modificação das condições ambientais; (3) substituição do trabalhador; (4) 

modificação do vestuário e do equipamento. (Brenda Jacklitsch, et al., 2016) 

Na tabela que se segue (Tabela 2.4) encontram-se possíveis ações a desenvolver de forma a minimizar os 

riscos associados ao stress térmico, de acordo com a APF (2014).  
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Tabela 2. 4- Tratamentos dos riscos associados ao stress térmico, de acordo com a APF (2014) 

 Tipo de controlo Ações a desenvolver 

Controlos de 

engenharia 

Equipamentos em 

conformidade com as diretivas 

máquinas e/ou compatibilidade 

eletromagnética e/ou 

equipamentos de trabalho  

 Selecionar e especificar equipamento em conformidade com o 

DL 103/2008 (Diretiva 2006/42/CE) e o DL 325/2007 (Diretiva 

2004/108/CE).  

 O equipamento deve possuir marcação CE e ser fornecido com o 

certificado de conformidade e o manual de instruções, com 

informações relativas a utilização, manutenção e aspetos de 

segurança.  

 Verificar a conformidade com o DL 50/2005.  

Disposição (layout) das zonas 

fabris que permita segregar as 

zonas quentes 

 Adotar uma disposição das zonas fabris, de circulação e de 

armazenagem que contribuam para a separação de áreas de 

ocorrência de stress térmico  

Sistemas de ventilação (geral, 

local) em conformidade com as 

diretivas máquinas e/ou 

equipamentos de trabalho  

 Selecionar e especificar os sistemas de ventilação em 

conformidade com requisitos rastreáveis.  

Proteção coletiva 

Utilização dos equipamentos 

nas gamas definidas pelo 

produtor, tendo em atenção as 

condições operativas  

 Utilizar o equipamento de acordo com as informações do 

produtor, contidas no(s) Manual(ais) do equipamento.  

 Proceder à verificação / inspeção do equipamento pelo operador 

antes do início do turno de trabalho.  

Sinalização da segurança e/ou 

saúde  
 Sinalizar a existência de alta temperatura. 

Formação dos trabalhadores 

expostos  

 Proporcionar formação específica sobre stress térmico (natureza, 

riscos) em função do nível do risco da exposição e dos 

resultados do controlo médico.  

 A formação deve ser ministrada no início do desempenho da 

função associada à atividade e periodicamente.  

Manutenção do equipamento  

 Proceder à verificação e inspeção, segundo o(s) Manual(ais) dos 

equipamentos, relativamente a isolamentos térmicos e écrans de 

proteção térmica.  

Administrativo 

Diminuição do tempo de 

exposição ao stress térmico, 

compatível com a atividade 

 Limitar o número de horas de trabalho de exposição ao stress 

térmico para assegurar um nível do risco aceitável por:  

o Rotação entre atividades com e sem exposição ao stress 

térmico;  

o Rotação entre atividades com diferentes níveis de 

exposição ao stress térmico. 

Equipamento de 

Proteção 

Individual (EPI) 

Luvas, óculos, fatos de trabalho  

 

 Selecionar e especificar o(s) EPI(s) aplicável(is) de acordo com 

o tipo de exposição (EN 117; EN 407; EN ISO 11612; EN ISO 

14116) 

De acordo com o estudo de AIMMAP & CATIM (2015), são poucas as empresas nacionais que seguem 

medidas capazes de melhorar as condições de trabalho neste parâmetro. As que o fazem utilizam sobretudo 

sistemas de ventilação e vestuário de proteção. 

2.4 Enquadramento Legal e Normativo 

O regime jurídico que estabelece “os procedimentos necessários ao acesso e exercício da atividade 

industrial, à instalação e exploração de Zonas Empresariais Responsáveis (ZER), bem como o processo 

de acreditação de entidades no âmbito deste sistema” é o Sistema da Indústria Responsável (SIR), 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

73/2015, de 11 de maio.  

De acordo com a alínea a) do artigo 2.º deste documento legal, considera-se atividade industrial, as 

atividades económicas que são incluídas nas subclasses da Classificação Portuguesa das Atividades 

Económicas (CAE - rev. 3), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, que se apresentam 

no Anexo I deste mesmo regime jurídico. A atividade económica fundição de ferro fundido é considerada 

uma atividade industrial (CAE 24520) e, de acordo com o artigo 11.º do SIR, a Sakthi Portugal é um 

estabelecimento industrial do Tipo 1. 

No SIR, são várias as referências a riscos profissionais, prevenção e segurança e higiene no trabalho. Neste 

âmbito, importa salientar a ligação no ponto 1 alínea b) do artigo 1.º do SIR ao Regime Jurídico aplicável 

à Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho (RJPSST), aprovado pela Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro. Na alínea 2 a) deste mesmo artigo é 

referido ainda que um dos objetivos do SIR é “prevenir os riscos e inconvenientes resultantes da 

exploração dos estabelecimentos industriais, com vista a salvaguardar a saúde pública e a dos 

trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a segurança e saúde nos locais de trabalho, a qualidade do 

ambiente e um correto ordenamento do território, num quadro de desenvolvimento sustentável e de 

responsabilidade social das empresas”.   

O RJPSST defende, de acordo com o artigo 5.º, que “o trabalhador tem direito à prestação de trabalho em 

condições que respeitem a sua segurança e a sua saúde (...) ”, devendo assegurar-se que o desenvolvimento 

económico das empresas “promove a humanização do trabalho em condições de segurança e de saúde”. 

Neste mesmo artigo é ainda referido que a avaliação de riscos deve ser desenvolvida segundo princípios, 

políticas, normas e programas.  

Tendo em conta o tema deste trabalho, importa destacar que neste Regime Jurídico se tem em consideração 

a problemática da exposição a temperaturas elevadas: 

 No capítulo V – Proteção do património genético, artigo 41.º Riscos para o património genético: 

“São suscetíveis de implicar riscos para o património genético os agentes químicos, físicos e 

biológicos ou outros fatores que possam causar efeitos genéticos hereditários, efeitos prejudiciais 

não hereditários na progenitura ou atentar contra as funções e capacidades reprodutoras 

masculinas ou femininas, designadamente os seguintes: (...) e) As radiações ionizantes e as 

temperaturas elevadas”; 

 No capítulo VII - Atividades proibidas ou condicionadas a trabalhadoras grávidas, puérperas ou 

lactantes, artigo 54.º Agentes proibidos a trabalhadora lactante: “ É proibida à trabalhadora 

lactante a realização de qualquer atividade que envolva a exposição aos seguintes agentes físicos 

e químicos: (...) e) Temperaturas extremas, de frio ou de calor”; 

 No capítulo VIII - Atividades proibidas ou condicionadas a menor, artigo 69.º Agentes físicos: 

“Podem ser realizadas por menor com idade igual ou superior a 16 anos, desde que o empregador 

cumpra o disposto no n.º 2 do artigo anterior, as atividades em que haja risco de exposição aos 

seguintes agentes físicos: (...) d) Temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 42°C”. 

Além disto, a legislação portuguesa, nomeadamente a Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro, relativa às 

prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de trabalho, é clara quando afirma que a 
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temperatura e humidade dos locais de trabalho devem ser adequadas ao organismo humano, tendo em conta 

os métodos de trabalho e os condicionalismos físicos impostos aos trabalhadores. 

Contudo, a legislação referente a ambientes térmicos é muito vaga. Nos estabelecimentos industriais, 

apenas os artigos 24.º e 25.º do Regulamento Geral da Segurança no Trabalho nos Estabelecimentos 

Industriais, aprovado pela Portaria 53/71, de 3 de fevereiro, alterado pela Portaria n.º 702/80, de 22 de 

setembro, é que referem alguns cuidados a ter com a temperatura e a humidade, não sendo apresentados 

valores limite de exposição.  

A nível mundial, existem as seguintes normas ISO, que se apresentam de seguida, destinadas à avaliação 

das condições de exposição a ambientes térmicos quentes e que foram utilizadas neste estudo: 

 ISO 7243:1989 - Hot Environments – Estimation of the heat stress on working man, based on the 

WBGT index (wet bulb globe temperature); 

 ISO 8996:2004 – Ergonomics of the Thermal Environment – Determination of metabolic rate; 

 ISO 9886:2004 – Ergonomics — Evaluation of thermal strain by physiological measurements; 

 ISO 7726:1998 – Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical 

quantities; 

 ISO 9920:2007 – Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal insulation and 

water vapour resistance of a clothing ensemble 

2.5 Produção de componentes da indústria automóvel 

A indústria de componentes para automóveis, instalada em Portugal, agrega cerca de 200 empresas com 

um volume de emprego direto na ordem das 42 000 pessoas. A maioria destas empresas situa-se em Aveiro 

(50 empresas), Porto (41 empresas) e Braga (23 empresas) (1). 

Estas empresas produzem componentes para a quase totalidade dos modelos de automóveis fabricados na 

Europa, a que acresce uma penetração razoável nos mercados norte e sul-americanos. 

Este tipo de indústria possui uma quota de exportação de 80%, representando quase 5% do PIB nacional e 

10% das exportações. Os principais destinos são Espanha, Alemanha, França e Reino Unido(1). 

Na figura que se segue encontra-se o ciclo produtivo de componentes da indústria automóvel (Figura 2.7). 

 

Figura 2. 7 - Ciclo produtivo de componentes da indústria automóvel (adaptado de: (AIMMAP & CATIM, 2015)) 

 

(1) Fonte: Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA). Obtido a março de 2016, em 

http://www.afia.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=42&lang=pt_PT 

Matérias primas e 
auxiliares

Armazenagem

Fundição Maquinação (corte, furação, ...)

Preparação e tratamento de 
superfícies

Acabamento de superfície Soldadura e montagem

Embalagem e 
expedição

http://www.afia.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=42&lang=pt_PT
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Figura 2. 8- Logotipo Sakthi Portugal S.A. (1) 

A fundição permite a obtenção de peças com formas complexas, mas que necessitam, posteriormente, de 

uma operação de maquinagem com o objetivo de retirar os gitos e melhorar o acabamento. Existem três 

tipos principais de processos de fundição: Fundição em molde de areia, fundição em molde metálico e 

fundição de precisão ou cêra perdida (AIMMAP & CATIM, 2015). 

2.6 Sakthi Portugal, S.A. 

Para este estudo foi escolhida a empresa Sakthi Portugal, que é uma das maiores empresas de fundição do 

país. Está situada a norte de Portugal, nomeadamente na cidade da Maia e encontra-se atualmente em 

expansão. É uma multinacional 100% participada pelo Grupo Sakthi, Coimbatore Índia, desde 2007. O 

Grupo encontra-se presente em diversos mercados como a indústria alimentar, produção de energia, 

logística, serviços de IT, entre outros (1). 

Em Portugal, a produção consiste em peças de ferro fundido nodular e está 100% dirigida para a indústria 

automóvel. Atualmente, empresa tem uma capacidade de produção de 90 000 toneladas e emprega mais 

de 500 pessoas (1). 

 

 

A escolha desta empresa para o estudo consistiu na sua localização, na sua expressividade a nível nacional 

e na sua disponibilidade e interesse na realização desta análise.  

2.6.1 Processo de fabrico 

A fundição é um dos processos mais antigos e versáteis, estando dividido em vários conjuntos de atividades. 

Na Sakthi Portugal, o processo utilizado é o de fundição em molde de areia (areia verde).  

O ponto de partida do processo de fabrico passa pela unidade de negócio fusão. Esta é constituída por 

quatro fornos, 2 ABP’s (A e B) com capacidade de 12 ton e 2 Inductotherm’s (I4 e I5) com capacidade de 

5 ton. Os fornos são abastecidos por sucata e retornos, provenientes do parque de sucata, e aditivos (grafite 

e carboneto silício) que são produtos de correção e adequação. Nesta fase existe uma medição e controlo 

de taxa de aquecimento e temperatura, controlo da composição química dos banhos e análise térmica. 

Posteriormente, o ferro fundido passa para os fornos holding. Os fornos A e B abastecem o forno holding 

1 (ASEA 1), cuja capacidade é de 42 ton cada, e os I4 e I5 abastecem o ASEA 2, com capacidade de 25 ton 

cada. O metal fundido é retirado destes fornos por três empilhadores com colherões e passa pela zona de 

tratamento, onde é adicionado o nodularizante (magnésio).  

O fundido é transferido para as linhas de moldação através destes mesmos colherões. Nestas linhas, a areia 

de moldação é compactada em torno de um molde que reproduz a forma do fundido, destinado a receber o 

metal. Em peças mais complexas de produzir, é necessário o emprego de machos para formar cavidades 

internas, reentrâncias ou saliências da superfície externa das peças. Estes machos são colocados no molde 

antes do vazamento.  

(1) Fonte: Sakthi Portugal, S.A.. Obtido a fevereiro de 2016, em http://sakthiportugal.com 

http://sakthiportugal.com/
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Depois do vazamento e arrefecimento, as moldações são destruídas de forma a extrair as peças produzidas, 

passando o “bolo” de areia por tapetes vibratórios e tambores (caleiras). 

Existem 4 linhas de moldação: 3 DISAS (MK5, D230P, D230T) e 1 GF (George Fischer). As DISAS são 

linhas de moldação por sopragem a alta pressão, sem caixa. A superfície de apartação é vertical e a 

colocação de machos é realizada através de um “coloca machos”. A GF é uma linha de moldação por 

impacto a alta pressão, com caixa. A superfície de apartação é horizontal e a colocação de machos é 

realizada manualmente pelos operadores. 

Produzida a peça, estas passam pelo processo de gitagem e de granalhagem, sendo por fim acabadas e 

expedidas para o cliente. Algumas peças passam ainda pelo processo de pintura antes da expedição. 

Na figura que se segue é possível observar-se o fluxograma de fabrico e controlo da empresa (Figura 2.9). 
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Figura 2. 9 - Fluxograma de Fabrico e Controlo da Sakthi Portugal 
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3 OBJETIVOS, MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Objetivos da Dissertação 

Esta dissertação tem como objetivo geral a avaliação do stress térmico numa indústria metalúrgica – Sakthi 

Portugal. Os objetivos parcelares deste estudo são:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Estudo da resposta fisiológica dos trabalhadores durante a exposição ao calor, através da medição 

de parâmetros individuais; 

 Medir variáveis ambientais dos postos de trabalho em estudo de forma a determinar o índice 

normalizado - índice WBGT; 

 Avaliar oportunidades de melhoria ao nível dos riscos para a saúde dos operadores sujeitos a stress 

térmico; 

 Retirar conclusões acerca da aplicabilidade do estudo desta problemática na indústria metalúrgica, 

nomeadamente constrangimentos, facilidades e sugestões durante a avaliação. 

3.2 Metodologia 

De forma a alcançar os objetivos da dissertação, foi definida uma metodologia que passa pelos passos que 

se encontram na Figura 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1- Metodologia 

 



Análise do Stress Térmico na Indústria Metalúrgica 

 

26   Objetivos, materiais e métodos 

1 Escolha da empresa –Os critérios de seleção da empresa Sakthi Portugal consistiu na sua 

expressividade a nível nacional e na sua disponibilidade e interesse na realização desta análise.  

2 Planificação do trabalho – Juntamente com os orientadores deste estudo foi realizada uma 

planificação do trabalho tendo sido definidos prazos e datas de medições e entrega de relatórios. 

3 Pesquisa bibliográfica – A pesquisa bibliográfica utilizada para a realização desta dissertação 

baseou-se na metodologia de revisão sistemática PRISMA e encontra-se explicada no Capítulo 2. Ao longo 

dos últimos anos, tem havido um crescente número de estudos relacionados com ambientes térmicos 

quentes. 

4 Definição dos materiais e métodos – Tendo em conta os equipamentos disponíveis para este 

estudo e o que se encontra definido nas normas europeias, foram definidos os materiais e métodos deste 

estudo.  

5 Escolha dos postos de trabalho a analisar e da população alvo – A população alvo foi escolhida 

tendo em consideração os postos de trabalho em estudo (vazamento e fusão), onde a exposição ao calor é 

mais crítica. O layout dos postos de trabalho em estudo, nomeadamente, GF, Panther, Tiger e Fusão 

encontram-se em anexo (Anexo 1 – Layouts Postos de Trabalho). 

A população em estudo consiste em trabalhadores de turnos diferentes. Na tabela que se segue (Tabela 3.1) 

encontra-se a quantidade de operadores estudados por posto de trabalho, o número de medições e os turnos 

em que foram realizadas as medições. Em cada posto de trabalho foram efetuadas medições ambientais 

com uma duração de 3 horas/cada. As medições individuais variaram consoante a confortabilidade e 

disposição dos operadores. Por questões de confidencialidade, não serão nunca reveladas as identidades 

dos operadores ao longo deste trabalho. No Anexo 2 encontra-se o consentimento informado que foi 

apresentado aos operadores antes da realização do estudo. 

Tabela 3. 1- População estudada, local e objetivos 

Nº de Operadores Posto de trabalho Nº de medições Turno 

1 Fusão I5 2 Noite 

1 Fusão ASEA 2 1 Tarde 

- Fusão ABP 1 Tarde 

1 Tiger 2 Manhã/Tarde 

2 Panther 2 Noite/Manhã 

1 GF 2 Tarde 

6.1    Recolha dos dados individuais – Primeiramente, são recolhidos dados dos trabalhadores em 

condições normais, no posto médico e posteriormente em ambiente laboral, de forma a avaliar a influência 

do calor e cruzar as informações com os parâmetros ambientais. 

Os dados a recolher em condições normais são: peso, altura, índice de massa gorda, pressão arterial, 

frequência cardíaca e perímetro peitoral. Os dados a recolher em ambiente laboral foram: temperatura do 

corpo e frequência cardíaca em contínuo. Para a recolha destes parâmetros é necessário seguir algumas 

regras estabelecidas pela norma ISO 9886:2004, sendo fundamental os indivíduos estarem totalmente 

informados e esclarecidos acerca dos métodos e técnicas utilizadas ao longo do estudo.  
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Temperatura corporal - O seu valor aproximado pode ser obtido através de diferentes partes do corpo, sendo 

a escolhida para este estudo, a axila. O termómetro é colocado por baixo da axila diretamente em contacto 

com a pele. O número de medições serão 2, uma no ínicio das medições e a outra no final.  

Pressão arterial e frequência cardíaca – Numa primeira fase, estes parâmetros são medidos com o aparelho 

OMRON, modelo M10-IT, disponibilizado pela FEUP. A medição pode ser realizada tanto no braço 

esquerdo como no direito. O local da medição deve ser sossegado e o individuo deve estar sentado e 

descontraído. É recomendado não comer, fumar ou fazer exercício pelo menos 30 minutos antes de fazer 

uma medição. Durante a mesma o indivíduo não se pode mexer nem falar. A braçadeira não pode ser 

colocada sobre peças de roupa grossas e a manga não pode apertar o braço. O braço deve ser colocado sobre 

a mesa de forma a estar ao nível do coração. O espaço entre a cadeira e o tampo da mesa deve ser entre 25 

cm a 30 cm. 

Numa segunda fase do trabalho, em ambiente laboral, a frequência cardíaca será medida com o equipamento 

equivital (medição contínua) e para além da análise deste parâmetro fisiológico, permitirá a determinação 

da taxa metabólica dos indivíduos na realização da sua atividade. 

Peso – O peso é medido com a balança body balance control HF390, disponibilizada pela FEUP. A balança 

deve ser colocada num plano nivelado. Em cima da balança, o indivíduo deve colocar os pés bem assentes 

e não se pode mexer de forma a distribuição do peso do corpo ser uniforme. A balança dará como resultados, 

após a colocação da idade e da altura, o peso e a percentagem de massa gorda e ainda indica se esta 

percentagem é baixa, normal ou alta. 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4- Balança body balance control HF390 (3) 

6.2.     Aplicação de questionários – Tem como objetivo avaliar a perceção dos trabalhadores quanto à 

sensação térmica dos seus postos de trabalho e recolher dados presentes na Tabela 2.2 desta dissertação que 

por sua vez correspondem a fatores individuais que afetam a probabilidade de ocorrência de stress térmico. 

O seu preenchimento encontra-se no Anexo 3 e é realizado de forma individual na presença da 

investigadora. 

O questionário está dividido em 5 partes:  

1. A primeira parte do questionário reúne informações profissionais, como a profissão (forneiro ou 

vazador) anos de experiência na atividade e turnos em que costuma trabalhar; 

 
(1) Fonte, obtido a 21 de junho de 2016:https://www.google.pt/search?q=OMRON,+modelo+M10-

IT&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjoosDRgrnNAhUCfxoKHSpnBwsQ_AUICCgB&biw=1280&bih=933#imgrc=uuTKCiVgipneFM%

3A  
(2) Fonte: obtido a 21 de junho de 2016: 

https://www.google.pt/search?q=equivital+eq02&espv=2&biw=1280&bih=933&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCjc2Bgr

nNAhWTDRoKHXG3CpcQ_AUIBygC&dpr=1#imgrc=1U_Zki5JbAxPmM%3A 

Figura 3. 3 - Equipamento OMRON (1) 

 

Figura 3. 2 - Equipamento OMRON modelo M10-IT (1) 

Figura 3. 2 - Equipamento equivital (2) 

 

Figura 3. 3 - Equipamento equivital (2) 

https://www.google.pt/search?q=OMRON,+modelo+M10-IT&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjoosDRgrnNAhUCfxoKHSpnBwsQ_AUICCgB&biw=1280&bih=933
https://www.google.pt/search?q=OMRON,+modelo+M10-IT&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjoosDRgrnNAhUCfxoKHSpnBwsQ_AUICCgB&biw=1280&bih=933
https://www.google.pt/search?q=OMRON,+modelo+M10-IT&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjoosDRgrnNAhUCfxoKHSpnBwsQ_AUICCgB&biw=1280&bih=933
https://www.google.pt/search?q=equivital+eq02&espv=2&biw=1280&bih=933&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCjc2BgrnNAhWTDRoKHXG3CpcQ_AUIBygC&dpr=1
https://www.google.pt/search?q=equivital+eq02&espv=2&biw=1280&bih=933&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCjc2BgrnNAhWTDRoKHXG3CpcQ_AUIBygC&dpr=1
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2. A terceira parte é referente aos hábitos alimentares, tendo como objetivo averiguar a quantidade de 

água, cafeína e álcool que os operadores em estudo consomem; 

3. A segunda parte do questionário consiste na opinião do operador em relação ao ambiente térmico. 

São realizadas questões como: “Qual o período do dia em que sente mais calor?” e “Como considera 

as condições térmicas do seu local de trabalho?”; 

4. Por fim, a quarta parte consiste em perguntas de “sim” e “não” relativamente às respostas 

fisiológicas durante a atividade. Pretende-se saber se o operador costuma sentir enjoo, dores de 

cabeça, aumento da frequência cardíaca e respiratória, entre outras, na época mais quente do ano. 

7.     Medição dos parâmetros ambientais – A medição destes parâmetros tem como objetivo a 

determinação do índice WBGT de acordo com a norma ISO 7234:1989. Definidos os postos de trabalho 

para análise, definem-se os pontos de medição tendo em conta os constrangimentos de cada posto. Na 

Figura 3.8 encontra-se o esquema geral da fábrica e os locais de medição identificados. 

  

Figura 3. 5- Esquema geral da fábrica Sakthi Portugal e identificação dos locais de medição 

De acordo com a norma, as medições devem ser realizadas durante o período de verão e a meio do dia, ou 

seja, na altura mais quente. 

O equipamento a utilizar é a estação microclimática (modelo BABUC A comercializado por LSI Lastem) 

fornecido pela FEUP. O aparelho é resistente, porém, é necessário todo cuidado com seus componentes. É 

importante evitar choques e verificar a integridade dos sensores. Deve-se permitir que os sensores utilizados 

funcionem por alguns minutos sem armazenar dados, para que se adaptem as condições do ambiente de 

trabalho. Sempre que possível, utilizar o Babuc conectado a uma tomada, para aumento da vida útil da 

bateria e garantia de um monitoramento sem interrupções. 

O aparelho é constituído pelos seguintes componentes:  

 Tripé; 

 Termómetro de globo BST 131, que permite a obtenção da variável temperatura de globo e permite 

o cálculo da temperatura média radiante e WBGT; 

Locais de medição 
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 Termómetro BSU 12, que mede a temperatura de bulbo húmido natural e permite o cálculo do 

WBTG; 

 Termómetro BST 101, que mede a temperatura de bulbo seco do ar; 

 Termómetro BSU 121, que permite a recolha da temperatura de bulbo húmido natural e permite o 

cálculo do WBTG; 

 Termómetro BSU 102, que por sua vez é um termômetro de bulbo seco e húmido forçado; 

 Anemómetro BSV 101; 

 Radiômetro BSR 030 e luxímetro BSR 001, que medem a iluminância; 

 Processador BABUC/A e transformador; 

 Cabo de conexão BSH 100, de forma a ser possível a conexão do aparelho com o PC; 

 Tubo de água destilada. 

Para este estudo apenas são necessários os seguintes sensores: termómetro de globo BST 131, termómetro 

BST 101 e termómetro BSU 121. Na Figura 3.9 é possível observar o equipamento montado com estes 3 

sensores. 

 

Figura 3. 6 - Aparelho Babuc 

Tendo as variáveis citadas, de acordo com a norma, aplicam-se as equações 2.3, 2.4 e 2.5 (presente no 

Capítulo 2). 

Através do cruzamento do índice WBGT com o valor da taxa metabólica analisa-se o risco de acordo com 

a Tabela A.1 e a Figura B.1 da norma ISO 7243. 

8.1    Determinação da taxa metabólica - É realizada de acordo com a norma ISO 8996:2004. Segundo 

a norma existem vários métodos para a determinação deste parâmetro, dividindo-se em 4 níveis distintos. 

Para este trabalho foi apenas utilizado o seguinte: 

3.A Determinação da taxa metabólica através da taxa cardíaca: 

Este método necessita igualmente de tempo de inspeção do posto de trabalho, sendo o risco de erro médio 

e a acuracidade é de ± 10%. 

Neste método é necessário aplicar as seguintes equações: 

 

𝐻𝑅 = 𝐻𝑅0 + 𝑅𝑀 × (𝑀 − 𝑀0)      (3.3) 

Em que: 
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HR0 é a pressão arterial do trabalhador em repouso e em condições térmicas neutras; 

M é a taxa metabólica [W/m2]; 

M0 é taxa metabólica em repouso [W/m2] (=55 w/m2); 

RM é o aumento da pressão arterial por unidade de taxa metabólica. 

 

𝑅𝑀 =
𝐻𝑅𝑚á𝑥 − 𝐻𝑅0

(𝑀𝑊𝐶 − 𝑀0)
            (3.4) 

Em que: 

HRmáx é a pressão arterial máxima, estimada através da equação que se segue: 

 

𝐻𝑅𝑚á𝑥 = 205 − 0,62𝐴         (3.5) 

MWC é a capacidade máxima de trabalho  

 

𝑀𝑊𝐶 = (41,7 − 0,22𝐴)𝑃0,666         (3.6) 

Sendo: 

A é a idade [anos] 

P é o peso [kg] 

8.2    Determinação do isolamento térmico do vestuário - Os valores de WBGT de referência 

indicados na Norma ISO 7243 baseiam-se num valor fixo para o isolamento térmico do vestuário de 0,6 

clo.  

Neste trabalho, será determinado o isolamento térmico do vestuário, de forma a verificar se o valor 0,6 clo 

é ultrapassado e consequentemente se existe um agravamento dos riscos de stress térmico. 

Os valores individuais para o isolamento térmico de cada peça de vestuário serão obtidos através da Norma 

ISO 9920:2007. O valor do isolamento térmico de cada conjunto será obtido pelo somatório dos isolamentos 

parcelares de cada peça. 

9. Discussão dos Resultados e Conclusões – Por fim, nesta fase pretende-se responder aos objetivos 

definidos neste trabalho. 

 

Em anexo (Anexo 6), é possível consultar o procedimento adotado neste trabalho de acordo com a 

metodologia descrita. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Nota introdutória 

Este capítulo pretende apresentar os resultados obtidos nesta dissertação de forma clara e objetiva. A 

estrutura segue a metodologia adotada:  

Subcapítulo 4.2 – São apresentados comentários relativamente aos testes dos equipamentos utilizados no 

estudo e dos postos de trabalho; 

Subcapítulo 4.3 – Encontram-se os resultados de cada posto de trabalho, nomeadamente as respostas aos 

questionários realizados aos colaboradores, os valores dos parâmetros individuais medidos fora do 

ambiente laboral, o índice metabólico calculado, o índice WBGT obtido, a temperatura exterior à fábrica, 

a temperatura interior no posto de trabalho, temperatura do corpo e frequência cardíaca medida em 

contínuo;  

Subcapítulo 4.4 – Apresenta-se a descrição do vestuário utilizado pelos operadores e a sua influência no 

índice WBGT. 

4.2 Testes aos equipamentos e observações dos postos de trabalho 

4.2.1 Teste ao equipamento OMRON e balança body balance control HF390 

Tanto o equipamento OMRON como a balança body balance control HF390 são de fácil utilização. O 

manual dos equipamentos é claro e de fácil compreensão. O teste a ambos os equipamentos foi feito nas 

instalações da FEUP por parte da investigadora e da coorientadora. 

4.2.2 Teste ao equipamento equivital e bioplux research 

Tanto o equivital como o bioplux research são equipamentos que permitem a obtenção de dados em 

contínuo de forma rápida e simples. Tal como os equipamentos anteriores, estes foram testados na FEUP 

pela investigadora juntamente com a coorientadora. 

Contudo, o bioplux apresentou três constrangimentos: 

1. É um equipamento que necessita de fita adesiva para os sensores se fixarem ao corpo. Em ambiente 

laboral, os operadores transpiram, pelo que a fita adesiva tem uma maior tendência a sair; 

2. É necessário ter o PC próximo no momento das medições, pois este só regista os resultados com o 

software e com o bluetooth ligado; 

3. Não apresenta os resultados em graus Celcius ou Kelvin.  

4.2.3 Teste ao aparelho BABUC e observações nos postos de trabalho 

A utilização do aparelho BABUC requer cuidados devido à sensibilidade dos sensores. A escolha do local 

exato a colocar o aparelho é uma das dificuldades encontradas, uma vez que é necessário ter atenção às 
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possíveis pancadas devidas à circulação de pessoas e à proximidade do equipamento a elevadas 

temperaturas (possível danificação do equipamento), sendo por outro lado importante que o equipamento 

esteja mais próximo possível do operador. 

Os três vazadores encontram-se em locais em que as principais fontes de calor são: 

 Calor que é libertado pelo metal líquido, cuja temperatura encontra-se entre os 1355 e os 1380ºC; 

 Calor proveniente da areia de moldação; 

 Calor que provém das linhas de arrefecimento; 

 Calor libertado dos colherões dos empilhadores de ferro líquido que circulam e param muito 

próximo deste local. 

Quanto aos forneiros, estes estão expostos às seguintes principais fontes de calor: 

 Calor que é libertado pelo metal líquido dentro dos fornos, cuja temperatura encontra-se a 1525 ± 

15ºC; 

 Calor que é libertado pelo metal na transferência do metal dos fornos para o colherão (caso dos I’s) 

ou canal (caso dos ABP’s). 

Este equipamento foi testado primeiramente na FEUP e posteriormente foram realizados testes em cada um 

dos postos de trabalho de forma a se decidir qual o melhor local para a sua colocação antes de se proceder 

às medições. 

Como já foi referido no capítulo 2, de acordo com a norma ISO 7243 (1989), quando os parâmetros não 

têm um valor constante à volta do trabalhador é necessário determinar o índice WBGT em três posições 

distintas: zona da cabeça, abdómen e tornozelos. As alturas destas três posições são distintas para um 

operador de pé ou sentado. Os testes foram realizados apenas a duas alturas e não a três, como recomenda 

a norma, uma vez que não existiam condições de suporte para tal ao nível dos tornozelos. Em todos os 

testes, constatou-se que os parâmetros ao redor dos operadores apresentam uma heterogeneidade inferior a 

5%, pelo que basta a determinação do índice na zona do abdómen, em todos os postos. Esta avaliação da 

heterogeneidade foi realizada com a duração de 30 minutos para cada uma das alturas.  

Linha de vazamento GF 

Na Figura 4.1 encontra-se uma fotografia do posto de trabalho com a estação microclimática e na Figura 

4.2 é possível observar o esquema desta zona com a identificação do local onde se colocou o equipamento 

(ver também Anexo 1.1).  
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Neste posto de trabalho, embora os operadores vazem sentados encontram-se numa plataforma mais 

elevada em relação ao solo. Esta encontra-se a 0,20 m de altura em relação ao solo, pelo que o teste foi 

realizado a 0,8 m e a 1,3 m em vez de 0,6 e 1,1 m. A plataforma movimenta-se para a frente e para trás, 

quando necessário trocar a banheira. (ver novamente Figuras 4.1 e 4.2). A temperatura exterior à fábrica 

foi de 22ºC. 

Ainda neste posto, existe uma ventoinha disponível, direcionada para o vazador, que pode ser ligada quando 

o operador assim o desejar.   

As tarefas que este executa normalmente são: Vazamento do metal para os moldes de areia, recolha de 

amostras, auxílio no desencravamento da máquina, retirar excesso de metal das caixas das linhas de 

arrefecimento de forma a não encravar a máquina posteriormente, limpezas, medição da temperatura da 

banheira, limpeza de escória da banheira, retirar patelas e colocar novas argolas (para formar novas 

patelas) com um elevador de cargas. Todas elas são realizadas aproximadamente no mesmo local. 

O metal é vazado quando o operador empurra uma pega para a frente, sendo necessário mantê-la na mesma 

posição por alguns segundos. Esta operação requer algum esforço, tendo em conta que é realizada várias 

vezes ao longo de 8 horas de trabalho (Figura 4.3). O esforço necessário nesta tarefa é superior na GF em 

relação aos restantes postos de vazamento da fábrica, uma vez que são produzidas peças maiores e mais 

pesadas. 

 

Figura 4. 3 - Movimento do operador da linha GF ao realizar o vazamento 

 

Figura 4. 1 - Local escolhido para a colocação do equipamento BABUC 

no vazamento da linha GF 
Figura 4. 2 - Esquema da zona de vazamento da 

linha GF 
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Linha de vazamento Panther 

Na Figura 4.4 é possível observar a estação microclimática instalada no posto de trabalho do vazador da 

linha da Panther e na Figura 4.5 encontra-se o esquema desta zona com a identificação do local onde se 

colocou o equipamento (ver também Anexo 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste posto de trabalho, o operador vaza sentado e o equipamento foi colocado à mesma cota que a cadeira, 

pelo que o equipamento foi testado à altura 0,6 m e 1,1 m, isto é, zona do abdómen e cabeça, respetivamente. 

A temperatura exterior à fábrica foi de 16ºC. 

Em determinados dias os operadores deste posto encontram-se a vazar o metal para os moldes de areia 

sentado numa cadeira, sendo os seus movimentos maioritariamente com os membros superiores e bastante 

repetitivos. Nos outros dias, os colaboradores trabalham quase sempre de pé, recolhendo amostras, 

medindo a temperatura da banheira, auxiliando em desencravamentos da máquina, limpeza, etc. 

Assim como no posto de trabalho da linha de moldação GF, este posto de trabalho possui uma ventoinha 

que direciona o ar diretamente para o vazador. 

Na Figura 4.6 encontra-se o operador a vazar o ferro líquido para a linha. 

 

 

 

 

 

Figura 4. 6 - Vazamento linha Panther 

 

 

Figura 4. 4 - Local escolhido para a colocação do equipamento 

BABUC no vazamento da linha Panther 

Figura 4. 5 - Esquema da zona de vazamento da linha 

Panther 
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Linha de vazamento Tiger 

Na Figura 4.7 encontra-se uma fotografia do local escolhido para a colocação do equipamento BABUC 

instalado e na Figura 4.8 encontra-se o esquema desta zona com a identificação do local onde se colocou o 

equipamento.  

De notar que esta zona é partilhada com a linha MK5. Existe uma ventoinha por baixo das escadas do lado 

do operador da MK5, sendo o ar direcionado para ambos os vazadores. Existe ainda ar condicionado por 

cima da porta do gabinete das linhas (situado do lado direito do operador da Tiger). Este encontra-se sempre 

ligado e a porta permanece aberta. De forma a não haver dissipação do frio, o ar condicionado foi 

dimensionado com o objetivo de formar uma cortina de ar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8 - Esquema da zona de vazamento das linhas Tiger e MK5 

   

As tarefas que este executa são as mesmas que as dos colaboradores da linha Panther. 

O operador vaza sentado numa cadeira tendo sido o equipamento colocado à mesma cota que esta. O teste 

ao equipamento foi realizado a 0,6 m e 1,1 m, tal como na linha Panther. A temperatura exterior à fábrica 

foi 22ºC. 

Forno I5 

Nas figuras que se seguem, é possível observar o local escolhido para a colocação da estação microclimática 

neste posto de trabalho (ver também Anexo 1.4).  

 

 

 

 

 

Figura 4. 9 - Local escolhido para a colocação do equipamento BABUC no posto de trabalho do forno I5 

 

Figura 4. 7 - Local escolhido para a colocação 

do equipamento BABUC no posto de trabalho 

Tiger 
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As tarefas que este executa normalmente são: Limpeza de escória do forno, limpeza do local de trabalho, 

desencravamento do carro de sucata, manuseamento de comandos do carro de sucata de forma a carregá-lo 

com a matéria-prima e de forma a coloca-la no forno, manuseamento de comandos do forno de forma a 

vazar o metal para o colherão, carregamento manual de aditivos no forno, medição da temperatura do forno, 

retirar amostras. 

O local escolhido foi entre o forno e o local onde o operador maneja o mesmo através de controladores 

(transferência do metal para o forno holding 2, controlo da tampa do forno...). Este forno é um dos dois 

mais pequenos existentes na plataforma da Fusão. Neste forno apenas trabalha um operador por turno. 

O trabalhador opera de pé, pelo que o teste ao equipamento foi realizado nas alturas 1,1 m e 1,7 m. A 

temperatura exterior à fábrica foi de 18ºC. No dia do teste, notou-se um ligeiro arejamento do local 

proveniente do parque de sucata. 

Forno ABP 

Nas figuras que se seguem, é possível observar o local escolhido para a colocação do equipamento BABUC, 

isto é, entre os fornos ABP (ver também Anexo 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 10 - Esquema da zona dos fornos Inductotherm 

  

 

Figura 4. 1 - Esquema da zona dos fornos ABPFigura 4. 2 - Esquema da zona dos fornos 

Inductotherm 

  

Figura 4. 12 - Esquema da zona dos fornos ABP Figura 4. 11 -  Local escolhido para a colocação do 

equipamento BABUC no posto de trabalho dos fornos ABP 
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O local escolhido foi entre os dois fornos, zona onde estão os aditivos prontos a serem inseridos nos 

mesmos. Os fornos ABP são os de maior capacidade na plataforma. Ao lado de cada forno existe uma 

cabine para o operador manobrar o respetivo forno, ou seja, para controlar a tampa e realizar o vazamento. 

Constatou-se que a limpeza de escória é uma tarefa ergonomicamente mais prejudicial para os 

colaboradores do que a execução desta tarefa nos fornos Inductotherm, uma vez que estes fornos 

encontram-se elevados e, devido à sua maior capacidade, existem pedaços de escória maiores e de mais 

difícil remoção, sendo frequente a necessidade de mais do que um colaborador para retirar um bocado. 

Em cada um dos fornos existem dois forneiros. As tarefas desenvolvidas pelos operadores consistem em 

retirar amostras para análise térmica do metal, medição da temperatura do metal no forno, “picar a gola” 

com um martelo pneumático (cerca de 30 kg) ou com uma vara metálica, limpeza de escória, adição de 

aditivos, limpeza do local envolvente e condução de empilhador (transporte de cargas). 

Os trabalhadores operam de pé, pelo que o teste ao equipamento foi realizado nas alturas 1,1 m e 1,7 m. A 

temperatura exterior à fábrica foi de 20ºC. No dia do teste, notou-se um arejamento do local proveniente 

do parque de sucata. 

Forno ASEA 2 

Nas figuras que se seguem, é possível observar o local escolhido para a colocação do equipamento BABUC, 

na zona do ASEA 2 (ver também Anexo 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O local escolhido situa-se atrás do forno ASEA 2, zona onde o colaborador permanece a maior parte do 

tempo laboral. Este forno é o que recebe metal dos fornos Inductotherm (I5 e I4). 

As tarefas que este executa normalmente são: colocação do colherão na posição de receber o metal do forno 

através de um comando, transferência do metal do colherão para o forno ASEA 2, limpeza do local de 

trabalho, retirar amostras, medição da temperatura do metal e manuseamento de comandos do colherão e 

colocar o canal e o colherão suplente a aquecer. 

O trabalhador opera de pé, pelo que o teste ao equipamento foi realizado nas alturas 1,1 m e 1,7 m. A 

temperatura exterior à fábrica foi de 20ºC.  

Figura 4. 14 - Esquema da zona do forno ASEA 2 
Figura 4. 13 - Local escolhido para a colocação do 

equipamento BABUC no posto de trabalho do forno ASEA 2 
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4.3 Resultados em ambiente laboral 

Linha de vazamento GF 

O colaborador em estudo tem 32 anos, é vazador há 3-5 anos e trabalha nos turnos da manhã (6h30-15h) 

ou da tarde (15h-23h). Considera o seu local de trabalho muito quente, principalmente em agosto, às 12h. 

Diz sentir necessidade de sair do local para se refrescar grande parte do seu tempo laboral. Afirma que 

gostaria que o seu posto de trabalho fosse mais fresco, bebe mais de 2 litros de água por dia, não ingere 

bebidas alcoólicas nos dias de trabalho, toma cerca de 3 cafés por dia e é fumador. Confirma não ter 

tonturas, dores de cabeça, taquicardia, taquipneia, nem enjoos. O mesmo frequenta um ginásio, é 

considerado magro (12,6 % de massa corporal gorda) e tem pressão arterial normal (pressão sistólica = 

116 mm Hg e pressão diastólica= 74 mm Hg).  

Na tabela que se segue encontram-se os resultados das duas medições efetuadas em ambiente laboral, 

nomeadamente a identificação das atividades que o operador realizou, o índice WBGT médio, a 

temperatura interior no local de trabalho, a temperatura exterior à fábrica, o metabolismo médio calculado, 

a temperatura corporal axilar e a sensação térmica do operador no momento das medições. 

Tabela 4. 1 - Resultados em ambiente laboral da linha de vazamento GF 

Medições Tarefas 
Índice 

WBGTmédio 

Tinterior 

(ºC) 

Texterior 

(ºC) 

Metabolismo 

médio (W/m2) 

T corporal – 

axilar (ºC) 

Sensação 

Térmica 

Medição 

1 

Colaborador a vazar e a 

realizar várias tarefas 
27,1 36,3 22 

183 

 (moderado) 

36,5 Quente 

Medição 

2 

Colaborador a realizar 

várias tarefas 
29,0 39,4 24 

288 

(elevado) 

37,3 
Muito 

quente 

A temperatura mínima interna na fábrica registada foi de 35,7 ºC e a máxima foi de 37,6 ºC. No dia da 

medição 2 a temperatura mínima registada foi 37,4 ºC e a máxima foi de 40,5 ºC. Nas duas figuras que se 

seguem é possível observar a variação deste parâmetro nos dois dias de medição. De notar que a ventoinha 

existente encontrava-se desligada nos dois dias de medições devido a uma avaria. 



Análise do Stress Térmico na Indústria Metalúrgica 

Resultados           41 

 

Figura 4. 15 - Variação da temperatura no interior da fábrica no posto de trabalho (GF) – medição 1 

 

Cruzando os valores obtidos de metabolismo com o índice WBGT médio de cada medição obtém-se a 

Figura 4.10, que se segue. A imagem foi retirada da norma ISO 7243 (1989) e adaptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura seguinte, encontra-se a variação da frequência cardíaca do operador. 

Figura 4. 17 - Índice WBGT e metabolismo do colaborador da linha de vazamento GF 

Figura 4. 16 - Variação da temperatura no interior da fábrica no posto de trabalho (GF) – medição 2 
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Figura 4. 18 - Variação da frequência cardíaca nas duas medições do colaborador da linha de vazamento GF 

No primeiro gráfico, encontram-se quatro zonas assinaladas: 

 Zona 1 – O operador mediu a temperatura da banheira de vazamento, sendo necessário subir 

escadas para esta tarefa; 

 Zona 2 – O operador retirou uma amostra e levou-a ao laboratório; 

 Zona 3 – Repouso no local de trabalho; 

 Zona 4 - Indica o período em que o colaborador esteve a vazar o metal. Esta operação foi realizada 

com o operador sentado.  

O segundo gráfico está dividido em três zonas: 

 Zona 1 - Corresponde ao período de tempo em que o operador subiu para as linhas de arrefecimento 

e retirou o excesso de metal das caixas de moldação de forma a não ocorrerem encravamentos 

posteriormente; 

 Zona 2 – Diz respeito ao tempo em que o operador esteve parado no posto de trabalho; 

 Zona 3 – O operador retirou a patela do local com um elevador de cargas e colocou-a na zona da 

fusão, limpou escória do chão apanhando-a com uma pá e colocou outra argola no local das patelas 

também com um elevador de cargas. Esta última tarefa foi realizada com auxílio de outro 

colaborador. 
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Linha de vazamento Panther 

O primeiro colaborador em estudo (medição 1) tem 45 anos de idade, é vazador há 5-10 anos e 

trabalha apenas no turno da noite (23h30-6h30). Considera o seu local de trabalho quente, principalmente 

em agosto, e gostava que o seu local de trabalho fosse mais fresco. Afirma que bebe menos de 1 litro de 

água por dia, não ingere bebidas alcoólicas nos dias de trabalho e toma cerca de 2 cafés por dia. Não 

costuma ter tonturas, dores de cabeça, taquicardia, taquipneia, nem enjoos. O mesmo é considerado magro 

(22,3 % de massa corporal gorda) e tem pressão arterial normal (pressão sistólica = 136 mm Hg e pressão 

diastólica= 74 mm Hg).  

O operador que colaborou na medição 2 tem também 45 anos de idade e tem entre 5-10 anos de experiêcia. 

Trabalha apenas no turno da manhã (6h30-15h00) ou no turno da tarde (15h00-23h30). Considera o seu 

local de trabalho quente, principalmente em julho, agosto e setembro, e gostava que o seu local de trabalho 

fosse mais fresco. Afirma que bebe menos de 2 litros de água por dia, não ingere bebidas alcoólicas nos 

dias de trabalho e toma cerca de 2 cafés por dia. Não costuma ter tonturas, dores de cabeça, taquicardia, 

taquipneia, nem enjoos. O mesmo tem excesso de peso (25,1 % de massa corporal gorda) e tem pressão 

arterial normal (pressão sistólica = 111 mm Hg e pressão diastólica= 70 mm Hg).  

Na tabela que se segue encontram-se os resultados das duas medições efetuadas em ambiente laboral. 

Tabela 4. 2 - Resultados em ambiente laboral da linha de vazamento Panther 

Medições Tarefas 
Índice 

WBGTmédio 

Tinterior 

(ºC) 

Texterior 

(ºC) 

Metabolismo 

médio (W/m2) 

T corporal – 

axilar (ºC) 

Sensação 

Térmica 

Medição 1 
Colaborador 

sentado a vazar 
25,5 35,0 16 

85 

(fraco) 
36,5 Neutro 

Medição 2 
Colaborador 

sentado a vazar 
30,0 37,6 20 

185 

(moderado) 
37,1 Quente 

A temperatura máxima registada no dia da primeira medição foi de 37,0 ºC e a mínima foi de 33,7 ºC. No 

dia da segunda medição foi de 39,8 ºC e 33 ºC, respetivamente. 

Nas figuras que se segue (Figura 4.19 e Figura 4.20) é possível observar a variação da temperatura ambiente 

no local de trabalho em estudo ao longo das duas medições. 

 

Figura 4. 19 - Variação da temperatura ambiente no interior da fábrica no posto de trabalho (Panther) - medição 1 
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Figura 4. 20 - Variação da temperatura ambiente no interior da fábrica no posto de trabalho (Panther) - medição 2 

Na figura seguinte apresenta-se o cruzamento dos valores de metabolismo médio com o índice WBGT 

médio. A imagem foi retirada da norma ISO 7243 (1989) e adaptada. 

 

Figura 4. 21 - Índice WBGT e metabolismo do colaborador da linha de vazamento Panther 

Na figura seguinte, encontra-se a variação da frequência cardíaca de ambos os vazadores: 
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Figura 4. 22- Variação da frequência cardíaca nas duas medições do colaborador da linha de vazamento Panther 

Ambos os gráficos correspondem ao período de tempo em que cada colaborador esteve a vazar. Não 

efetuaram pausas nem realizaram outras tarefas. Esta operação foi realizada com o operador na cadeira. 

Verifica-se que ambos os colaboradores ultrapassaram a FC máxima ao longo do período de medição. 

Linha de vazamento Tiger 

O colaborador tem 29 anos, é vazador há 5-10 anos e trabalha no turno da manhã (6h30-15h) ou da tarde 

(15h-23h). Considera o seu local de trabalho muito quente, principalmente entre julho e setembro, entre as 

11 e as 13h, e acredita que este é dos locais mais quentes da fábrica (o mais quente das linhas de vazamento). 

Diz sentir necessidade de sair do local para se refrescar grande parte do seu tempo laboral. Afirma que bebe 

entre 1 a 2 litros de água por dia, não ingere bebidas alcoólicas nos dias de trabalho, toma cerca de 6 cafés 

por dia e é fumador. Nunca tem tonturas, dores de cabeça, taquicardia, taquipneia, nem enjoos. O mesmo 

frequenta um ginásio, é considerado magro (18,4 % de massa corporal gorda) e tem pressão arterial normal 

(pressão sistólica = 137 mm Hg e pressão diastólica= 83 mm Hg).  

Na tabela que se segue encontram-se os resultados das duas medições efetuadas em ambiente laboral. 
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Tabela 4. 3 - Resultados em ambiente laboral da linha de vazamento Tiger 

Medições Tarefas 
Índice 

WBGTmédio 

Tinterior 

(ºC) 

Texterio

r (ºC) 

Metabolismo 

médio 

(W/m2) 

T corporal 

– axilar 

(ºC) 

Sensação 

Térmica 

Medição 

1 

Colaborador 

sentado a vazar 
28,9 37,1 22 

212 

(elevado) 
37,1 Muito quente 

Medição 

2 

Colaborador de pé 

a realizar diversas 

tarefas 

27,1 35,4 20 
262 

(elevado) 
36,7 Quente 

A temperatura máxima registada no dia da medição 1 foi 37,8 ºC e a mínima foi 36,1 ºC. No dia da medição 

2 foi 35,8 e 34,9 ºC, respetivamente. Nas duas figuras que se seguem é possível observar a variação da 

temperatura no interior da fábrica ao longo das duas medições. A ventoinha existente esteve ligada nos dois 

dias de medições. A ventilação estava direcionada para o operador que se encontrava a vazar e para a 

estação microclimática. 

 

Figura 4. 23- Variação da temperatura ambiente no interior da fábrica no posto de trabalho (Tiger) - medição 1 

 

Figura 4. 24 - Variação da temperatura ambiente no interior da fábrica no posto de trabalho (Tiger) - medição 2 

Cruzando os valores obtidos de metabolismo com o índice WBGT médio de cada medição obtém-se a 

figura seguinte: 
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Figura 4. 25- Índice WBGT e metabolismo do colaborador da linha de vazamento Tiger 

Na Figura 4.25, que se segue, é possível observar a frequência cardíaca do colaborador nas duas medições 

realizadas: 

 

Figura 4. 26 - Frequência cardíaca nas duas medições do colaborador da linha de vazamento Tiger 

Por observação do primeiro gráfico da FC, constata-se que existe apenas 1 zona identificada: 

 Zona 1 .- O operador levantou-se da cadeira e foi à linha aproximando-se desta forma ainda mais 

do calor.  

 No restante período de tempo - O operador encontrava-se a vazar tendo-se demonstrado 

desconfortável na cadeira mais para o fim da medição, onde a amplitude do sinal é mais elevada. 
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Analisando o segundo gráfico observam-se três zonas identificadas: 

 Zona 1 e 3 – O operador esteve no gabinete em repouso.  

 Zona 2 – O operador subiu rapidamente as escadas, mediu a temperatura da banheira, desceu as 

escadas e retirou uma amostra do vazamento. 

Forno I5 

O colaborador tem 48 anos e é vazador há mais de 20 anos. Trabalha nos 3 turnos (08h00- 16h00, 16h00 – 

00h00 e 00h00-8h00). Considera o seu local de trabalho quente, principalmente entre julho e agosto, entre 

as 14 e as 16h. Diz não sentir necessidade de sair do local para se refrescar, afirma que bebe entre 1 a 2 

litros de água por dia, ingere 2 cervejas no máximo nos dias de trabalho e não bebe cafés. Não costuma ter 

tonturas, dores de cabeça, taquicardia, taquipneia, nem enjoos, nem considera transpirar muito. O mesmo 

é considerado magro (13,5 % de massa corporal gorda) e tem pressão arterial normal (pressão sistólica = 

128 mm Hg e pressão diastólica= 90 mm Hg).  

Na tabela que se segue encontram-se os resultados ambientais e individuais obtidos. 

Tabela 4. 4 - Resultados em ambiente laboral no forno I5 

Medições Tarefas 
Índice 

WBGTmédio 

Tinterior 

média 

(ºC) 

Texterior 

(ºC) 

Metabolismo 

médio (W/m2) 

T corporal 

– axilar 

(ºC) 

Sensação 

Térmica 

Medição 

1 
Diversas 21,4 23,8 16 

199 

(moderado) 

36,2 Neutro 

Medição 

2 
Diversas 25,1 28,4 18 

150 

(moderado) 

36,6 Neutro 

A temperatura máxima registada no dia da medição 1 foi de 29.6 .ºC e a mínima 20,1 ºC (diferença de 9,5 

ºC), enquanto no dia da medição 2 foi de 34,9 e 25,7 ºC (diferença de 9,2 ºC), respetivamente. 

Na figura seguinte encontra-se o cruzamento dos valores obtidos de metabolismo com o índice WBGT 

médio de cada medição. A imagem foi retirada da norma ISO 7243 (1989) e adaptada para este estudo. 
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Figura 4. 27 - Índice WBGT e metabolismo do colaborador do forno I5 

Nas figuras, que se seguem, é possível observar a variação da temperatura ambiente no posto de trabalho e 

a variação da frequência cardíaca do colaborador nas duas medições realizadas: 

 

Figura 4. 28 - Variação da temperatura ambiente no interior da fábrica no posto de trabalho forno I5 - medição 1 

  

 

Como é possível verificar na figura, a zona a amarelo corresponde ao tempo em que os carros 

transportadores se encontravam em frente aos fornos. As zonas sem nenhuma cor significa que os fornos 

estavam cheios de sucata (a aquecer) e sem os carros à frente. As zonas a vermelho correspondem a períodos 

em que ocorreram os vazamentos do forno. 

 

Figura 4. 29 - Variação da temperatura ambiente no interior da fábrica no posto de trabalho forno I5 - medição 2 
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Figura 4. 30- - Frequência cardíaca nas duas medições do colaborador do forno I5 

Cada um dos gráficos da figura anterior encontram-se identificados com 5 zonas, que correspondem a 

tarefas desempenhadas pelo operador que são de maior relevância.  

No primeiro gráfico: 

 Zona 1 – O operador encontrava-se sentado a descansar; 

 Zona 2 – Período de tempo em que o operador se encontrava a picar a gola; 

 Zona 3 – O operador esteve a olhar para o parque de sucata através do varandim existente na 

plataforma de fusão, pois observava o carro transportador de sucata a ser carregado; 

 Zona 4 – O operador fez uma pausa tendo saído do seu posto de trabalho; 

 Zona 5 – Período de tempo em que o operador pegou em sucata caída no chão, colocou-a dentro 

do forno e ainda andou a tirar escória na superfície do mesmo. 

Neste mesmo gráfico verifica-se então que a FC máxima foi ultrapassada várias vezes ao longo do tempo 

de medição, especialmente na zona 2 onde o colaborador estava a picar a gola. 

No segundo gráfico: 

 Zona 1 – Período de tempo em que o operador se encontrava a pegar em sucata caída no chão ao 

redor do forno e colocou-a dentro do mesmo;  

 Zona 2 – O colaborador retirou uma amostra do forno para análise no laboratório; 

 Zona 3 – O operador vazou o forno para o colherão e retirou escória do mesmo; 
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 Zona 4 – Pegou em sacos de aditivos (25 kg cada um, aproximadamente) e colocou-os dentro do 

forno; 

 Zona 5 – O operador realizou uma pausa para beber água. Logo após a esta zona, verifica-se que o 

mesmo ultrapassou a FC máxima tendo isto ocorrido pois o operador pegou mais uma vez em mais 

dois sacos de aditivos e colocou-os dentro de forno.   

Apesar do tempo de medição deste gráfico ser inferior ao da primeira medição, verifica-se que a FC máxima 

foi também ultrapassada várias vezes ao longo do tempo. 

Fornos ABP  

Para este posto de trabalho não foi possível realizar o estudo diretamente com um colaborador, por questões 

de disponibilidade do equipamento e prazos na execução deste trabalho. Desta forma, realizou-se apenas 

uma observação da atividade e dos operadores e mediu-se o índice WBGT.  

A maior parte dos trabalhadores destes dois fornos possuem mais de 20 anos de experiência nesta função.  

Na tabela (Tabela 4.6) que se segue encontram-se os resultados obtidos.  

Tabela 4. 5 - Resultados em ambiente laboral nos fornos ABP 

Medição Tarefas 
Índice 

WBGTmédio 
Tinterior (ºC) Texterior (ºC) 

Metabolismo 

médio (W/m2) 
Sensação Térmica 

Medição 1 Diversas 27,6 34,6 20 230 (elevado) Quente 

Quando interrogados, os colaboradores consideraram que o ambiente estava quente, mas que existiam dias 

de verão piores ou muito piores do que este. A temperatura mínima registada foi igual a 33ºC e a 

temperatura máxima igual a 36,7ºC. 

 

 

Como é possível verificar na figura, a zona a amarelo corresponde ao tempo em que os carros 

transportadores se encontravam em frente aos fornos. As zonas sem nenhuma cor significa que os fornos 

estavam cheios de sucata (a aquecer) e sem os carros à frente. Nesta altura foi atingida a temperatura 

máxima e os dois colaboradores de um dos fornos (forno A) “picaram a gola” com um martelo pneumático 

e com uma vara metálica. A primeira zona a vermelho assim como a segunda e a quarta correspondem ao 

Figura 4. 31 - Variação da temperatura e do WBGT no período de medição do posto de trabalho dos fornos ABP 
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período de tempo em que ocorreu o vazamento do forno B. Verifica-se um ligeiro aumento de temperatura 

dado o calor libertado com a saída do ferro do forno para o canal, seguido de uma diminuição da temperatura 

devido à diminuição da quantidade de metal líquido existente no local. De seguida, o carro transportador 

deste forno aproxima-se e carrega novamente o forno B permanecendo em frente a este. Após o primeiro 

vazamento deste forno registou-se a temperatura mínima. A terceira zona a vermelho corresponde ao 

vazamento do forno A. 

Na figura que se segue (Figura 4.16) encontra-se o cruzamento do metabolismo esperado com o índice 

WBGT médio da medição realizada.  

 

Figura 4. 32 - Índice WBGT e metabolismo na zona dos Fornos ABP 

Forno ASEA 2 

O colaborador em estudo tem 42 anos de idade, é forneiro há mais de 20 anos e trabalha no turno da tarde 

(16h00 – 00h00) ou noite (00h00-8h00). Considera o seu local de trabalho muito quente, durante todo ano, 

em especial das 16 às 24h, e gostava que o seu local de trabalho fosse mais fresco. Afirma sentir necessidade 

de sair do seu posto de trabalho para se refrescar a maior parte das vezes e que bebe mais de 2 litros de água 

por dia, ingere geralmente uma cerveja nos dias de trabalho e toma cerca de 4/5 cafés por dia. Não costuma 

ter tonturas, dores de cabeça, taquicardia, taquipneia, nem enjoos. Considera que transpira muito. O mesmo 

tem o peso um pouco acima do ideal (85 kg para 1,79 metros) e possui uma percentagem de massa gorda 

igual a 23,3 %. Tem pressão arterial normal (pressão sistólica = 114 mm Hg e pressão diastólica= 64 mm 

Hg).  

Na tabela que se segue encontram-se os resultados obtidos para este operador: 

Tabela 4. 6 - Resultados em ambiente laboral no forno ASEA 2 

Medições Tarefas 
Índice 

WBGTmédio 

Tinterior 

(ºC) 

Texterior 

(ºC) 

Metabolismo 

médio (W/m2) 

T corporal 

– axilar 

(ºC) 

Sensação 

Térmica 

Medição 1 Diversas 31,7 41,6 20 

350,2 

(muito elevado) 

37,5 Muito quente 
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Na figura que se segue (Figura 4.32) é possível observar a variação da temperatura ambiente no local de 

trabalho em estudo ao longo da medição efetuada. 

 

Figura 4. 33 - Variação da temperatura interior da fábrica no posto de trabalho ASEA 2 

A temperatura mínima interna na fábrica registada foi de 40,1ºC e a máxima foi de 43,6 ºC.  

Cruzando os valores obtidos de metabolismo com o índice WBGT médio de cada medição obtém-se a 

figura seguinte: 

 

Figura 4. 34 - Índice WBGT e metabolismo na zona do Forno ASEA 2 

Na Figura 34, que se apresenta de seguida, encontra-se a variação da FC do colaborador em estudo. 
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Figura 4. 35 - Frequência cardíaca do colaborador do forno ASEA 2 

Por observação do gráfico da FC, constata-se que o colaborador ultrapassou a FC máxima a maioparte do 

período de medição (duração 54 min e 30 seg). Ao longo deste período de medição o colaborador necessitou 

de sair do local de trabalho por algum tempo de forma a se poder refrescar. Estas pausas encontram-se 

identificadas na Figura 4.33, como o período de tempo entre a zona 1 e 2 e a 2 e 3. Nestas zonas verifica-

se que a frequência cardíaca baixou e não ultrapassou a FC máxima. Tanto a zona 1 como a zona 2 

correspondem ao tempo em que o operador se encontrou no local de trabalho a controlar o processo, 

nomeadamente a retirar amostras e a medir a temperatura do metal. A zona 3 corresponde à altura em que 

o operador subiu a plataforma onde vira o colherão dos fornos Inductotherm para o ASEA 2. 

4.4 Vestuário utilizado pelos operadores 

O vestuário utilizado pelos operadores fabris, no verão, é composto por sapatos de proteção, meias, calças 

compridas de algodão e t-shirt de algodão.  

Os forneiros têm ainda a obrigatoriedade de utilizar proteção auditiva, óculos de proteção e capacete. Na 

limpeza de escória dos fornos ou colherão, têm de utilizar luvas de alta temperatura e viseira (Figura 4.35). 

 

 

 

 

 

 

Os vazadores têm a obrigatoriedade de utilizar óculos de proteção, proteção auricular e ao trocar a 

banheira/patelas e na limpeza de escória têm de usar luvas tipo chefe. Ao medir a temperatura da banheira 

têm ainda de colocar o capacete. 

Figura 4. 36 - Vestuário de proteção na limpeza de escória (Fusão) 
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Tabela 4. 7 - Valores de isolamento térmico do vestuário 

Vestuário Composição Icl clo  

Calças 100% algodão 0,24 

T-shirt 100% algodão 0,09 

Meias 100% algodão 0,02 

Sapatos de proteção  0,05 

Roupa interior 100% algodão 0,04 

  0,44 <0,6 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 Nota introdutória 

A discussão dos resultados obtidos, que se apresenta de seguida, foram analisados de acordo com os 

critérios das metodologias adotadas e discutidos e comparados com os resultados obtidos por um estudo 

realizado na nave fabril no ano de 2004, em que o objetivo foi a análise do stress térmico em 14 postos de 

trabalho na fábrica. Os postos de trabalho que coincidem com os postos analisados neste estudo foram: 

vazamento das linhas GF e Tiger, ASEA 2 e I5. 

O estudo foi realizado por técnicos da empresa e por técnicos de uma empresa contratada – CATIM. Na 

altura, a empresa apresentava um layout diferente do atual: 

 Esta possuía menos uma máquina de moldação, a Panther; 

 Em vez da linha de moldação MK5 existia outra diferente a MK4 em que a velocidade de moldação 

era mais lenta; 

 Não existiam os fornos de fusão ABP, mas sim outros de menor capacidade e ao nível do solo 

(como os Inductotherm); 

 As banheiras das linhas de moldação tinham também uma menor capacidade.  

Em 2004, o estudo foi, tal como este, realizado de acordo com a norma ISO 7243 (1989), mas o valor do 

metabolismo foi unicamente estimado de acordo com a tabela 1 da mesma norma. Não foi apresentada a 

temperatura ambiente exterior de forma a ser possível uma melhor comparação com os dias de análise deste 

trabalho. Apenas se referiu que o céu tinha algumas nuvens no dia da medição, contrariamente aos dias 

deste estudo em que o céu apresentou-se sempre limpo. 

Todos os valores do índice WBGT obtidos neste trabalho não foram agravados pelo isolamento térmico do 

vestuário utilizado pelos colaboradores da empresa, já que o valor não ultrapassa os 0,6 clo. Em suma não 

existe um agravamento do índice WBGT provocado pelo vestuário. 

Como já se verificou anteriormente, o gráfico deste mesmo índice apresentado pela norma ISO 7243 (1989) 

possui os intervalos de descanso e de trabalho que cada operador deve adotar por cada hora trabalhada 

consoante a tarefa e o ambiente em que está inserido. Tendo em conta que os operadores trabalham 8 horas 

diárias, quando a norma recomenda um período de 25% de descanso por hora trabalhada este corresponde 

a 2 horas, 50% a 4 horas e 75% a 6 horas. 

Neste estudo, as conclusões obtidas referentes ao grau de metabolismo foram retiradas para períodos que 

variam de menos de uma hora até cerca de 2 horas, não correspondendo ao metabolismo ao longo das 8 

horas de trabalho. Por outro lado, o índice WBGT também não foi determinado para um período de 8 horas, 

mas a norma ISO considera válidas as conclusões obtidas para um mínimo de 3 horas de medições. Posto 

isto, é necessário ter em conta que as conclusões obtidas podem apresentar um cenário pior do que o obtido 

ou mais favorável. 

O valor da temperatura da pele não foi possível de determinar. O bioplux não foi utilizado, por duas razões: 

em determinados trabalhadores causou desconforto tendo estes recusado a sua utilização e nos restantes 

não foi possível fixar os sensores à pele devido à elevada transpiração na pele. 
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5.2 Discussão dos resultados do posto de trabalho linha de vazamento GF 

A avaliação neste posto foi realizada em dois dias distintos, no mesmo turno (da tarde). O colaborador é 

jovem, magro e com uma pressão arterial considerada normal. 

O metabolismo médio foi calculado de acordo com a norma ISO 8996 (2004) e os resultados obtidos 

indicam que para o período estudado e para as tarefas desenvolvidas o metabolismo é moderado para a 

medição 1 e elevado para a medição 2. Consultando a norma ISO 7243 (1989) e tendo em conta as tarefas 

desenvolvidas, o metabolismo médio esperado seria metabolismo moderado. 

Todas as tarefas desempenhadas ao longo do período de medição demonstraram ser exigentes. O operador 

teve de se aproximar das fontes de calor (banheira e linhas de arrefecimento), necessitou de retirar a patela 

e limpar o respetivo local (tarefa de elevado esforço) e quando se encontrou a vazar necessitou de estar 

permanentemente no mesmo local a realizar os mesmos movimentos.  

Quanto à temperatura do corpo verifica-se que estes valores foram superiores no dia de maior calor 

(medição 2). A sensação térmica do operador foi em conta os valores de temperatura ambiente registados. 

A variação da temperatura interna da fábrica foi aproximadamente constante ao longo do período das duas 

medições. 

Quanto ao índice WBGT, conclui-se que em condições idênticas à descrita no dia menos quente o operador 

pode laboral em contínuo por cada hora trabalhada. Tal não sucede no dia mais quente, sendo necessário, 

o operador descansar durante 50 % do tempo por hora trabalhada, de forma a proteger a saúde do mesmo. 

Apesar do que foi dito no parágrafo anterior, no dia menos quente e ao longo do periodo de medição da 

frequência cardíaca, a FC máxima foi ultrapassada 3 vezes e igualada duas. No dia mais quente, a frequência 

cardíaca máxima foi ultrapassada 8. Além de tudo isto, verifica-se em ambas as medições que a FC foi a 

maior parte do tempo superior à FC normal. 

Em suma, o trabalho desenvolvido pelo operador tem consequências na sua saúde, mesmo quando a Norma 

ISO 7243 (1989) indica que é aceitável laborar em contínuo. 

Comparando os resultados obtidos com o estudo realizado em 2004, verifica-se que: 

 O metabolismo considerado por estimativa no estudo foi um metabolismo baixo, contrariamente 

ao que se esperava neste trabalho que seria um metabolismo moderado e o obtido foi moderado e 

elevado (medição 1 e 2 respetivamente); 

 O índice WBGT foi igual a 20,8 ºC e neste trabalho foi 27,1 ºC (medição 1) e 29,0 ºC (medição 2); 

 A conclusão obtida no estudo foi a mesma que a da medição 1 deste trabalho, sendo esta que o 

operador pode laboral em contínuo nas condições estudadas.  

5.3 Discussão dos resultados do posto de trabalho linha de vazamento Panther 

Neste posto de trabalho, avaliou-se o stress térmico em dois operadores de turnos diferentes que 

desempenham as mesmas tarefas. Um dos operadores trabalha sempre no turno da noite e o outro trabalha 

ou no da manhã ou no da tarde. No dia em que ocorreu a medição o segundo operador estava a laboral no 

turno da manhã.  
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Ambos os vazadores possuem a mesma idade e aproximadamente os mesmos anos de experiência na 

função. O primeiro operador é mais magro que o segundo e ambos têm pressões arteriais normais. 

Segundo a norma ISO 8996 (2004) e tendo em conta as tarefas desenvolvidas pelos colaboradores, o 

metabolismo médio esperado seria moderado. Observando a tabela de resultados verifica-se que o 

metabolismo médio do operador do turno noturno é baixo e o do outro colaborador é moderado, no período 

de medição considerado e ao desempenhar as tarefas descritas nos resultados.  

Os dois operadores estiveram na totalidade do tempo de medição a vazar necessitando de estar 

permanentemente no mesmo local a realizar os mesmos movimentos. 

O colaborador do turno noturno afirmou que o dia estava normal considerando que a temperatura ambiente 

era aceitável para trabalhar. O operador do turno diurno afirmou que o dia estava quente. De facto, registou-

se que a temperatura ambiente no local de trabalho foi superior nesse dia e consequentemente a temperatura 

do corpo deste mesmo trabalhador foi superior comparativamente com o que labora à noite. À medida que 

o tempo de medição foi aumentando a temperatura ambiente foi também aumentando. No período noturno, 

a temperatura foi diminuindo com o passar do tempo. 

Cruzando os valores do índice WBGT médio e o metabolismo conclui-se que no período da noite, o 

colaborador pode laborar em contínuo por cada hora trabalhada e o operador do período diurno apenas pode 

trabalhar 50% do tempo por cada hora trabalhada, nas condições estudadas. 

A FC máxima do operador da noite foi ultrapassada 6 vezes e igualada 3, tendo sido a amplitude do sinal 

elevada. A frequência cardíaca máxima do outro colaborador foi ultrapassada 16 vezes, tendo sido as tarefas 

desempenhadas iguais para ambos, mas o tempo de medição diferente. Conclui-se que a saúde de ambos 

os operadores é afectada ao realizar o vazamento devido à sua profissão, sendo esta problemática mais 

agravada para o colaborador diurno.  

5.4 Discussão dos resultados do posto de trabalho linha de vazamento Tiger 

Neste posto de trabalho foram feitas medições ao mesmo operador em 2 dias diferentes, sendo os turnos 

(manhã e tarde).  

O vazador da Tiger é considerado jovem, magro e com uma pressão arterial normal.  

O metabolismo médio determinado foi elevado para ambas as medições no período medido. Por estimativa, 

tanto na medição 1 como na 2, o metabolismo médio esperado seria moderado. 

As tarefas mais críticas foram as que exigem que o operador se aproxima das fontes de calor (banheira e 

linha de arrefecimento) e quando se encontra a vazar necessitando de estar permanentemente no mesmo 

local a realizar os mesmos movimentos.  

Quanto à temperatura do corpo verifica-se que estes valores foram superiores no dia de maior calor 

(medição 2). A sensação térmica do operador vai ao encontro dos valores obtidos de temperatura ambiente 

média neste posto de trabalho. A variação da temperatura interna da fábrica foi aproximadamente constante 

ao longo do período das duas medições, havendo uma diferença máxima de temperaturas na medição 1 de 

1,7 ºC e de 0,5 ºC na medição 2. 
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Observando o gráfico do índice WBGT, conclui-se que em ambas as medições o operador precisa de um 

período de descanso de 50 % por cada hora trabalhada, de forma a proteger a sua saúde. 

Ao longo do dia menos quente, em que o operador esteve quase todo o tempo de medição sentado a vazar, 

a frequência cardíaca máxima foi ultrapassada 3 vezes. No dia mais quente, a frequência cardíaca máxima 

foi ultrapassada 4 vezes. Verifica-se ainda que em ambas as medições a FC foi a maior parte do tempo 

superior à FC normal.  

Posto isto, ao fim de quase 1 hora a laborar em contínuo, a saúde do operador foi afectada. Tal constatação 

vai ao encontro do que já se concluiu através do índice WBGT. 

Comparando os resultados obtidos com o estudo realizado em 2004, verifica-se que: 

 O metabolismo considerado por estimativa no estudo foi um metabolismo baixo, contrariamente 

ao que se esperava neste trabalho que seria um metabolismo moderado e o obtido foi elevado em 

ambas as medições; 

 O índice WBGT foi igual a 23,4 ºC e neste trabalho foi 28,9 ºC (medição 1) e 27,1 ºC (medição 2); 

 O operador pode laboral em contínuo nas condições estudadas em 2004. Neste estudo verificou-se 

que o operador necessita de um período de descanso de 50% das 8h laborais.  

5.5 Discussão dos resultados do posto de trabalho Forno I5 

O objetivo do estudo desta problemática neste posto de trabalho foi avaliar a influência do calor no início 

e no fim da semana no mesmo operador e durante o mesmo turno – turno noturno. 

O operador em estudo possui muita experiência nesta função trabalhando nesta atividade há mais de 20 

anos. Possui pressão arterial normal e é considerado magro e em forma. Contrariamente aos operadores do 

vazamento, que nunca trabalham mais do que 2 turnos, este operador assim como todos os forneiros trabalha 

nos 3 turnos. 

O metabolismo médio esperado do colaborador seria moderado. Contudo, os resultados obtidos indicam 

que o metabolismo foi baixo para a medição 1 e moderado para a medição 2.  

As tarefas mais criticas foram picar a gola, as que exigiam uma aproximação ao forno, nomeadamente para 

tirar escória, medir a temperatura e colocar sucata caída no chao, e a tarefa de pegar em sacos de aditivos e 

colocá-los dentro do forno. 

Quanto à temperatura da pele e do corpo verifica-se que estes valores foram superiores no dia de maior 

calor (medição 2). A sensação térmica do colaborador foi neutra para ambos os dias em que foram feitas as 

medições, embora a temperatura tenha sido distinta em ambos os dias. Neste local de trabalho, existe 

corrente de ar mais fresca vinda do parque de sucata. Quando o forno estava com o carro transportador de 

sucata à frente, sentia-se um arrefecimento do local. Quando este ia atrás a fim de ser carregado novamente 

e quando o forno era vazado, o ambiente aquecia devido à dissipação de calor vindo do forno. Desta forma, 

a temperatura interior neste local foi inconstante ao longo do tempo de medição. 

Pela observação gráfica do índice WBGT, conclui-se que em condições idênticas às descritas em ambas as 

medições o operador pode trabalhar em contínuo.  
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Importa referir que apesar do que foi dito no parágrafo anterior, ao longo do dia menos quente a frequência 

cardíaca máxima foi ultrapassada 5 vezes. No dia mais quente, a frequência cardíaca máxima foi 

ultrapassada igualmente 5 vezes. Isto é, a saúde do operador é agravada ao desempenhar as suas funções.  

Comparando os resultados obtidos com o estudo realizado em 2004, verifica-se que: 

 O metabolismo considerado por estimativa no estudo foi um metabolismo elevado, contrariamente 

ao que se esperava neste trabalho que seria um metabolismo moderado e o obtido foi fraco em 

ambas as medições; 

 O índice WBGT foi igual a 23,3 ºC e neste trabalho foi 21,4 ºC (medição 1) e 25,1 ºC (medição 2); 

Importa salientar que a medição realizada em 2004 foi efetuada durante o período diurno; 

 A conclusão obtida foi igual para ambos os estudos em que o operador pode laboral em contínuo 

nas condições estudadas.  

5.6 Discussão dos resultados do posto de trabalho Fornos ABP 

Neste posto de trabalho avaliou-se o stress térmico no turno da tarde, período em que a temperatura 

ambiente máxima diurna é atingida. 

Como já foi explicado anteriormente, não foi possível realizar as medições individuais de operadores deste 

posto de trabalho pelo que apenas foram feitas observações, medições ambientais e questões aos 

colaboradores presentes naquele dia. 

A maioria dos forneiros destes dois fornos possuem idades superiores a 40 anos e têm mais do que 20 anos 

de experiência.  

O metabolismo médio considerado, tendo em conta as tarefas desenvolvidas, foi elevado. Estas tarefas 

demonstraram ser mais exigentes fisicamente do que as dos fornos I’s. Constatou-se tal facto através de 

observações e questionando os operadores. Os fornos ABP possuem 2 operadores por turno enquanto os 

I’s apenas 1. 

Os colaboradores consideraram o dia de medição quente e afirmaram que já passaram diversas vezes por 

dias mais quentes. Tal como o operador do forno I5, estes possuem corrente de ar mais fresca vinda do 

parque de sucata. Quando os fornos estavam com os carros transportadores de sucata à frente, sentia-se um 

arrefecimento do local. Quando estes iam atrás a fim de serem carregados novamente e quando os fornos 

eram vazados, o ambiente aquecia devido à dissipação de calor proveniente dos fornos. Desta forma, a 

temperatura interior neste local foi inconstante ao longo do tempo de medição. 

Observando o gráfico do índice WBGT, conclui-se que os operadores necessitam de um período de 

descanso de 25% por cada hora trabalhada, de forma a proteger a sua saúde. 

5.7 Discussão dos resultados do posto de trabalho Forno ASEA 2 

Neste posto de trabalho dos ABP, analisou-se o stress térmico no turno da tarde, período em que a 

temperatura ambiente máxima é atingida. 
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O operador possui mais de 20 anos de experiência nesta atividade, ingere uma quantidade de água 

considerável ao longo do dia e considera o seu local de trabalho muito quente todo o ano.  

Os resultados obtidos indicam que o metabolismo deste operador ao desempenhar as tarefas é muito 

elevado. Por estimativa, o metabolismo médio esperado seria elevado. 

No dia da medição, o colaborador afirmou sentir que o ambiente estava muito quente, necessitando de sair 

várias vezes do seu local de trabalho, sempre que possível, para se refrescar e beber água. Estas pausas são 

visíveis e claras no gráfico da variação da frequência cardíaca, em que este parâmetro desce rondando o 

valor de FC normal e nunca ultrapassa o limite máximo. Sempre que o operador regressou a tendência de 

variação da frequência cardíaca aumentou. Analisando a variação deste parâmetro, verifica-se que a maior 

parte do tempo em que se encontrava no seu posto de trabalho a amplitude do sinal foi elevada. 

A variação da temperatura ambiente neste local de trabalho foi aproximadamente constante ao longo do 

período de medição. Contudo, verificou-se que a temperatura média ambiente foi de 41,6 ºC, tendo sido 

atingido o valor de máximo de 43,6 ºC. Estes valores de temperatura foram os mais elevados em todas as 

medições realizadas na nave fabril. 

Quanto ao índice WBGT conclui-se que em condições ambientais e laborais idênticas às estudadas não é 

aconselhável laborar. O mesmo necessita de descansar durante 75 % por cada hora trabalhada, de forma a 

ser protegida a sua saúde. 

Comparando os resultados obtidos com o estudo realizado em 2004, verifica-se que: 

 O metabolismo considerado por estimativa no estudo foi um metabolismo fraco, contrariamente ao 

que se esperava neste trabalho que seria um metabolismo elevado e o obtido foi muito elevado em 

ambas as medições; 

 O índice WBGT foi igual a 21,4 ºC e neste trabalho foi 27,6 ºC; 

 A conclusão obtida foi diferente para ambos os estudos em que o operador pode laboral em 

contínuo nas condições estudadas em 2004 e nas condições estudadas não é aconselhável trabalhar.  
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6 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

6.1 Conclusões 

A indústria metalúrgica é uma indústria de elevado risco para os trabalhadores. Na fundição, as elevadas 

temperaturas são um aspecto importante a ter em conta para a segurança e saúde. A temperatura a que estão 

expostos resulta muitas vezes em temperaturas muito elevadas ou até mesmo para além do tolerável, 

podendo ainda variar substancialmente de tarefa para tarefa.  

O stress térmico é uma problemática ainda com pouca expressividade na indústria metalúrgica apesar do 

crescimento do número de estudos nos últimos anos. A sua análise não é exigida pela legislação portuguesa, 

sendo apenas um requisito recomendável. 

A Sakthi Portugal realizou em 2004 um estudo de stress térmico onde foi concluido que os operadores 

podiam laborar em contínuo durante as 8 horas de trabalho nos 14 postos estudados e nas condições 

ambientais estudadas. Entretanto, a nave fabril sofreu alterações, os consumos aumentaram e as condições 

de trabalho mudaram. Surge assim a necessidade de uma nova análise. Com este estudo concluiu-se que 

esta problemática foi agravada devido ao aumento da temperatura interior da fábrica, assim como o aumento 

da exigência das tarefas devido ao aumento de produção.  

Comprovou-se que o método de análise de stress térmico adotado neste trabalho é um método de fácil 

adoção que permite a recolha de dados de forma simples e direta, com exceção da utilização do bioplux 

research que não demonstrou ser o adequado. O envolvimento por parte dos trabalhadores foi muito 

importante no desenvolvimento deste trabalho. Permitiu obter resultados fisiológicos e retirar conclusões 

dos efeitos do calor no corpo humano. 

Com a medição da frequência cardíaca em contínuo foi possível uma determinação do metabolismo mais 

fiável e concluir que mesmo quando é possível laborar em contínuo, a saúde dos trabalhadores é afectada 

visto que a frequência cardíaca máxima é ultrapassada ao executar tarefas habituais.  

Perante um cenário de stress térmico, o ritmo cardíaco do ser humano aumenta de tal forma que não diminui 

quando o mesmo descansa. (Brenda Jacklitsch, et al., 2016) Tal não se verificou neste estudo. Foi visível a 

sua diminuição nos períodos em que os mesmos paravam de executar as suas tarefas. Contudo, a FC dos 

operadores que foram estudados no período diurno e que não realizaram pausas no exterior da fábrica, não 

diminuiu até ao seu valor normal, uma vez que estes permaneceram constantemente no ambiente quente e 

não num ambiente neutro, onde o valor de normal foi medido.  

Dos seis postos de trabalho estudados, os que apresentaram um pior cenário foram o ASEA 2 e a linha de 

vazamento Tiger. No primeiro não existe quase ventilação do ar na zona e no segundo existe mais outra 

linha de vazamento a trabalhar junto da mesma. Os postos de trabalho que apresentaram ter melhores 

condições térmicas foram nomeadamente os fornos de fusão (ABP e I5), já que existe corrente de ar vinda 

do parque de sucata e o operador não necessita de estar permanentemente perto do forno e 

consequentemente perto do ferro fundido. 

Concluiu-se por fim que a Sakthi Portugal é uma empresa que se preocupa com o bem-estar dos seus 

colaboradores e que tenta minimizar os efeitos do calor no dia-a-dia. A empresa permite efetuar pausas 
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recorrentes dando liberdade aos mesmos para as efetuar sempre que necessitem desde que tal não afecte a 

produção. Um exemplo disso é o facto de existirem dois vazadores em cada linha de vazamento o que faz 

com que por vezes seja possível um deles realizar pausas. O vestuário utilizado é 100% de algodão de forma 

a poderem laborar em segurança e o seu isolamento térmico não agrava os efeitos do calor. Além disso são 

sempre disponibilizados EPI’s e é obrigatório o seu uso sempre que exista um risco acrescido. Existem 

ainda zonas mais críticas com ventoinhas e ar condicionado e ainda pontos na fábrica com bebedouros para 

os colaboradores poderem beber água sempre. A empresa possui ainda uma nutricionista que aconselha os 

colaborades a adotar uma alimentação equilibrada consoante as necessidades de cada um e uma equipa 

médica sempre disponível. Os operadores realizam exames médicos periodicamente, sendo um deles exame 

cardiovascular. 

6.2 Perspetivas Futuras 

Como perspetivas futuras de novos trabalhos e desenvolvimentos por parte da empresa sugere-se o seguinte: 

 Atualizar a avaliação de riscos destes de trabalho tendo em conta as conclusões obtidas nesta 

dissertação; 

 Tendo em conta o concluído no posto de trabalho ASEA 2 seria importante realizar uma análise do 

melhor local para a colocação de ventilação e alterar a ventilação existente nas linhas de vazamento 

por outras mais eficazes;  

 Alertar a equipa médica da Sakthi Portugal acerca do concluído neste estudo, partilhando os dados 

obtidos; 

 Para além dos postos estudados, realizar uma análise de stress térmico na zona de quebra-gitos. Neste 

local verificam-se temperaturas elevadas e as tarefas desempenhadas são bastante exigentes; 

 Avaliar a aplicabilidade e a facilidade de utilização de avaliar este problema com outros índices 

normalizados, neste tipo de indústria, que permitam uma interpretação mais exaustiva e detalhada 

comparativamente ao índice WBGT, tais como o índice de Sobrecarga Térmica Prevista (índice PHS) 

e o Índice de Sudação Requerida (SR); 

 Neste trabalho pretendia-se realizar o estudo da temperatura da pele em 4 pontos do corpo de forma 

a retirar conclusões acerca da capacidade de dissipação do calor consoante o peso do operador e os 

seus hábitos (ingestão de cafeina e bebidas alcoolicas, quantidade de água ingerida). Como tal não 

foi possível sugere-se que se realize um estudo com um aparelho mais eficaz do que o bioplux 

reserarch; 

 Realizar um estudo que permita retirar conclusões referentes à idade e experiência vs tolerância ao 

calor; 

 Realizar ações de sensibilização de forma a incentivar os colaboradores a ingerir mais água e formá-

los de forma a estes saberem identificar os sinais no corpo de stress térmico atempadamente;  

 Ter em atenção que sempre que seja introduzido um trabalhador novo é preciso aclimatizá-lo. Este 

processo demora cerca de 5 a 7 dias dependendo da pessoa (nível físico, idade, peso, etc). É 

necessário introdução de pausas mais frequentes do que os restantes trabalhadores, sensibilizá-lo para 

os efeitos do calor e incentivá-lo a ingerir água e a adotar uma boa alimentação; 
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 Após a tomada de medidas de controlo, voltar a realizar um estudo nestes locais de forma a medir a 

eficácia das ações.  
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ANEXO 1 – LAYOUTS POSTOS DE TRABALHO 

 Anexo 1.1 – Layout GF 

 Anexo 1.2 – Layout D230 P 

 Anexo 1.3 – Layout D230 T 

 Anexo 1.4 – Layout Fusão 
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ANEXO 1.1 – LAYOUT GF 
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ANEXO 1.2 - LAYOUT D230 P 
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ANEXO 1.3 - LAYOUT D230T   
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ANEXO 1.4 – LAYOUT FUSÃO 
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ANEXO 2 – CONSENTIMENTO INFORMADO 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO 
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ANEXO 4 – REGISTO DOS DADOS OBTIDOS NO POSTO MÉDICO 
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ANEXO 5 – ESCOLHA DO CINTO EQUIVITAL 
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ANEXO 6 – PROCEDIMENTO 

 

1º Teste de equipamento de medição para a recolha de parâmetros individuais  

Local: FEUP 

 Teste ao equipamento de medição, nomeadamente ao medidor de tensão e de frequência cardíaca 

e à balança de composição corporal. 

2.º Recolha de parâmetros individuais em condições de ambiente térmico neutro 

Local: Posto médico 

Período de medição: No início do turno de cada operador (não deve exceder a primeira hora de trabalho). 

Dados a recolher: Idade, peso, altura, índice de massa gorda, pressão arterial, frequência cardíaca, resposta 

a um questionário, medição da cintura para saber os tamanhos dos cintos necessários para a posterior 

utilização do equivital em ambiente laboral (ver Anexos 3,4 e 5). 

Cuidados: Durante as medições, o trabalhador não pode falar e tem de estar tranquilo. As medições deverão 

começar cerca de 5 minutos após a sua chegada ao posto médico e o operador deve permanecer sentado 

nesse período de tempo. 

3.º Teste do restante equipamento de medição 

Local: FEUP e Sakthi Portugal 

 Teste ao equipamento restante, nomeadamente, o Babuc, o equivital e o Bioplux research, bem 

como seu software correspondente. Primeiramente será realizada uma familiarização com o 

equipamento na FEUP e posteriormente será feito um teste do mesmo no local de trabalho com os 

operadores. 

4.º Recolha de informação nos postos de trabalho 

Locais: Fusão e vazamento (D230 T, D230 P e GF) 

Duração das medições: 3 horas por medição, no mínimo. 

Dados a recolher:  

 Temperatura de globo [°C], temperatura natural húmida [°C], temperatura ambiente [°C] e índice 

WBGT interior, com o auxílio do equipamento Babuc. Importa referir que antes da recolha dos 

dados com este aparelho será analisado se os parâmetros ao redor do operador são ou não 

constantes, com o objetivo de determinar a(s) altura(s) das medições, como se encontra explicado 

na metodologia; 

 Temperatura da pele, da frequência cardíaca (medição continua), da temperatura do corpo 

(medições de hora a hora). Será ainda realizado o registo das tarefas dos trabalhadores, do vestuário 

utilizado, das posturas tomadas, das partes do corpo utilizadas para as tarefas, das pausas efetuadas, 

do consumo de água, bebidas alcoólicas e cafeína, etc. 
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Cuidados a ter em conta:  

 Ao utilizar o equipamento Bioplux research é necessário ter em atenção qual a fita (por exemplo, 

fita adesiva) que se vai utilizar para fixar os sensores à pele. Ao transpirar, a fita pode-se desprender 

do operador;  

 Será necessário registar as condições térmicas exteriores à nave fabril. 

5.º Tratamento de dados, conclusões e oportunidades de melhoria 

 


