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RESUMO 
 
As condições e as características do ambiente de trabalho estão diretamente 
relacionadas com o desempenho das atividades, segurança, qualidade de vida e 
saúde do trabalhador. Devido à existência de diversos riscos ocupacionais, a 
segurança do trabalho na mineração é considerada um aspecto de extrema 
importância. Dentre os fatores que alteram as condições ambientais de um ambiente 
de trabalho na mineração a céu aberto podemos destacar o estresse térmico. O 
estresse térmico é a resposta do organismo diante de situações críticas de calor ou 
frio. Visando avaliar a exposição ocupacional ao calor dos trabalhadores de uma 
pedreira localizada na região sudeste de Minas Gerais, foram realizadas medições 
de Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG em cinco diferentes postos 
de trabalho, bem como acompanhadas atividades desenvolvidas pelos 
trabalhadores em cada um desses postos para avaliar o metabolismo durante os 
períodos de trabalho e de descanso. As medições dos índices de estresse térmico 
foram realizadas seguindo a metodologia estabelecida pela Norma de Higiene 
Ocupacional NHO-06 da Fundacentro. Os resultados obtidos mostraram que não 
foram excedidos os limites de IBUTG recomendados para os postos de trabalho 
avaliados, entretanto foram sugeridas medidas para melhorar o conforto, segurança 
e satisfação dos funcionários. 
 
PALAVRAS-CHAVE: higiene ocupacional; estresse térmico; pedreiras. 
 

ABSTRACT 
 
The workplace environment conditions and characteristics are directly related to 
activities performance, safety, quality of life and occupational health. Due to several 
occupational hazards, the safety in mining workplaces is considered as a 
fundamental aspect. Among the factors that can affect the environmental conditions 
of a working environment in open pit mining thermal stress should be highlighted. 
Heat stress is the body's response to critical situations of either heat or cold. This 
study aimed to evaluate occupational exposure related to heat for the workers in a 
quarry located in the southeastern area of Minas Gerais State. Wet Bulb Globe 
Temperature – WBGT measurements were carried out in five different workplaces. 
Also the activities of each workplace were analyzed to help assessing the 
metabolism behavior during periods of work and pause of each worker. 
Measurements of WBGT index were carried out following the methodology 
established by FUNDACENTRO’s Occupational Hygiene Standard NHO-06. The 
results showed that the WBGT index limits were not exceeded, however suggestions 
were made to improve the comfort, safety and employee satisfaction. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Conforme Barreiros (2002), as condições de trabalho, produtividade, saúde e 
segurança dos trabalhadores são influenciadas pelo ambiente de trabalho. Alguns 
fatores ambientais, onde se pode destacar o calor, são responsáveis por alterações 
nestes ambientes, tendo como consequência uma diminuição no conforto, 
alterações na capacidade de concentração e aumento do risco de acidentes (PINTO, 
2011). 
 
Em ambientes térmicos quentes podem ocorrer situações que levem ao estresse 
térmico. O estresse térmico por calor pode ser entendido como a situação onde o 
corpo experimenta problemas de dissipação do excesso de calor para o ambiente 
(WASTERLUND apud LEITE, 2002). Ou seja, em decorrência do metabolismo, que 
pode ser acelerado por atividades laborais mais exigentes, em ambientes com carga 
solar e, por vezes, elevada umidade do ar, podem ocorrer situações de estresse 
térmico. Ressalta-se que fatores pessoais como idade, peso, estado físico e 
vestuário também afetam a saúde do trabalhador quando submetido a este tipo de 
ambiente (HACKENBERG, 2000). 

 
A avaliação da exposição ocupacional ao calor é necessária para identificar a 
necessidade de medidas para a redução dos efeitos prejudiciais do estresse térmico 
na vida do trabalhador (BARBOSA FILHO, 2001). Para tanto, realizou-se um estudo 
sobre o índice de estresse térmico dos trabalhadores de uma pedreira localizada na 
região sudeste de Minas Gerais pelo método do Índice de Bulbo Úmido e 
Termômetro de Globo. Este índice é um valor unitário que avalia a quantidade de 
calor recebida por um indivíduo quando exposto a diferentes condições ambientais. 

 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Com o intuito de avaliar o estresse térmico dos trabalhadores de uma pedreira, 
realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca das principais metodologias 
avaliativas, normas pertinentes e equipamentos aplicáveis. 
 
As medições e análise dos resultados tiveram como base as Normas NR-15 ANEXO 
3 - Limites de tolerância para exposição ao calor (BRASIL, 1978) e NHO-06 - 
Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor (FUNDACENTRO, 2002). 
 
Para as medições foi utilizado o medidor de estresse térmico modelo TGD-200, da 
Instrutherm, disponível na Universidade Federal de Alfenas campus Poços de 
Caldas. A figura 1 a seguir ilustra o medidor de estresse térmico. 
 
Para definir os locais de medição foram selecionadas áreas que apresentam 
possivelmente alto índice de estresse térmico, por envolverem exposição direta dos 
trabalhadores ao sol, como a área de britagem, bancadas onde estejam ocorrendo a 
perfuração da rocha, áreas de lavra onde operem caminhões e escavadeiras, e 
portaria, onde é realizada a pesagem dos caminhões. As figuras 2 a 6 a seguir 
representam a montagem do conjunto medidor de estresse térmico em cada área 
selecionada. 
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As medições foram realizadas entre os dias 20 e 22 de setembro de 2014, no 
período compreendido entre as 11 e 16 horas. A temperatura local média era de 
aproximadamente 21,5°C e as condições ambientais foram caracterizadas como 
adequadas para a realização do estudo: dia típico de trabalho, sem chuvas, e com 
incidência de sol. 
 

  
Figura 1. Medidor de estresse térmico modelo 
TGD-200 e marca Instrutherm. FONTE: Manual 

de instruções do equipamento (2009). 

 

Figura 2. Monitoramento do IBUTG na área do 
britador primário. 

  
Figura 3. Montagem do medidor de estresse 

térmico na bancada onde é realizada a 
perfuração da rocha. 

 

Figura 4. Monitoramento do índice de 
estresse térmico na cabine de escavadeira. 

 

  
Figura 5. Monitoramento do estresse térmico 

dentro da cabine do caminhão. 
Figura 6. Posicionamento do medidor de 

IBUTG próximo à balança, na portaria. 
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2.1. Medidor de estresse térmico 
 
O medidor de estresse térmico é um equipamento eletrônico compacto, preciso e de 
fácil operação. É basicamente composto por um conjunto de módulo-sensor com 3 
sondas, que efetua automaticamente o cálculo do índice de bulbo úmido e 
termômetro de globo (LAMBERTS, 2013). 
 
Para a leitura é aconselhável a espera do período de estabilização, de 
aproximadamente 25 minutos. Posteriormente efetuam-se leituras do Índice de 
Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG em intervalos regulares de um minuto. 
 
O aparelho deve ser posicionado no local da medição, com o módulo-sensor vertical 
à principal fonte de calor (no caso, o sol). A altura de montagem do medidor deve 
ser a mesma que da região corporal mais afetada. Caso esta região não seja 
estimada, a altura do equipamento será a mesma da altura do tórax do trabalhador 
(TACHIBANA, 2009). 
 
2.2. Medições 
 
Foram registradas as temperaturas de bulbo úmido ou natural, de globo e, no caso 
de carga solar direta, bulbo seco. 
 
As medições foram feitas em cada situação térmica que compõe o ciclo de 
exposição a que fica submetido o trabalhador. Foram anotadas as temperaturas em 
intervalos regulares de um minuto e considerou-se a medição estabilizada quando 
se observou uma oscilação inferior a 0,1 ºC nas três últimas leituras. 

 
2.3. Cálculo 
 
Para os cálculos do índice de estresse térmico, foram respeitadas as áreas de 
medição, situações térmicas de cada trabalhador, períodos de estabilização e 
número mínimo de leituras. Foi considerado também o tempo de exposição de cada 
indivíduo em cada condição térmica a ser analisada. 
 
Para determinar as situações térmicas a que os trabalhadores ficam expostos foram 
observados, em campo, seus ciclos de trabalho. Adicionalmente, por meio de 
entrevistas, procurou-se identificar a representatividade dos ciclos de trabalho 
observados frente às rotinas de trabalho ao longo do ano. 
 
Os Índices de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, IBUTG, foram calculados por 
meio de equações para ambientes com ou sem carga solar, conforme preconiza a 
norma NHO-06 (FUNDACENTRO, 2002). 
 
Para ambientes externos ou internos sem carga solar utilizou-se a equação 1. 
 
 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺 = 0,7𝑡𝑏𝑛 + 0,3𝑡𝑔                       (1) 

 
No cálculo para ambientes externos com carga solar utilizou-se a equação 2. 
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 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺 = 0,7𝑡𝑏𝑛 + 0,2𝑡𝑔 + 0,1𝑡𝑏𝑠                       (2) 

 
Onde: Tbn é a temperatura de bulbo natural, ou bulbo úmido; 
 Tbs é a temperatura de bulbo seco; 
 Tg é a temperatura de globo. 
 
Para estabelecer qual o IBUTG máximo aceitável para determinado ambiente é 
necessário conhecer o metabolismo associado às atividades desenvolvidas naquele 
ambiente. Para a determinação do metabolismo do ciclo de trabalho utilizou-se os 
quadros de Taxa Metabólica por Tipo de Atividade disponíveis na norma NHO 06, da 
FUNDACENTRO (2002). 
 
Após o cálculo do IBUTG das situações térmicas e conhecendo-se os valores das 
taxas metabólicas “M”, que representam o calor produzido pelo metabolismo em 

cada tipo de atividade, deve-se calcular o 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ e 𝑀 ̅̅ ̅ referentes ao tempo de 
exposição do trabalhador ao calor por um período de 60 minutos. 
 

𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ representa a média ponderada dos valores de IBUTG das situações térmicas 

no ciclo de trabalho e �̅� a média ponderada dos valores de “M” das atividades 
físicas exercidas pelo trabalhador no seu ciclo de trabalho, considerando também os 
períodos de descanso. As equações 3 e 4 a seguir representam as equações para o 

cálculo do 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ e �̅�. 
 

 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺1.𝑡1+𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺2.𝑡2+…+𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺𝑖.𝑡𝑖+…+𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺𝑚.𝑡𝑚

60
                       (3) 

 

Onde: 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺𝑖 = valor do IBUTG na situação térmica “ i ”; 
 𝑡𝑖 = tempo de ocorrência da situação térmica “i”, no período de 60 minutos 

(t1 + t2 + t3...+ ti + .... tm = 60 minutos). 
 

 �̅� =
𝑀1.𝑡1+𝑀2.𝑡2+…+𝑀𝑖.𝑡𝑖+…𝑀𝑛.𝑡𝑛

60
                       (4) 

 

Onde: 𝑀𝑖 = valor de M da atividade física “i”, obtida a partir do quadro de Taxa 
de Atividade Metabólica da norma NHO 06 (FUNDACENTRO, 2002); 

 𝑡𝑖 = tempo de ocorrência da atividade física “i” no período de 60 minutos 
(t1 + t2 + t3...+ ti + .... tm = 60 minutos). 

 
2.4. Interpretação dos resultados 
 

Posterior à determinação do 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ e �̅�, compara-se os valores com os padrões da 
Norma de Higiene Ocupacional NHO-06, resumidos na tabela 1. Caso os valores 
obtidos sejam superiores aos limites normativos estabelecidos, devem ser aplicadas 
medidas de controle para o melhor conforto do trabalhador. 
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Tabela 1. Resumo dos limites de exposição ocupacional ao calor para cada grau do 
metabolismo. 

M(KCal/h) Máx. IBUTG(°C) M(KCal/h) Máx. IBUTG(°C) M(KCal/h) Máx. IBUTG(°C) 
125 32,0 222 29,5 333 27,0 
136 31,7 231 29,3 338 26,9 
139 31,6 236 29,2 350 26,7 
146 31,4 240 29,1 356 26,6 
150 31,3 247 28,9 361 26,5 
162 31,0 250 28,7 367 26,4 
173 30,7 259 28,6 385 26,1 
176 30,6 268 28,4 397 25,9 
181 30,5 282 28,1 406 25,7 
188 30,3 286 28,0 416 25,6 
192 30,2 295 27,8 425 25,5 
196 30,1 299 27,7 443 25,3 
200 30,0 311 27,4 454 25,2 
213 29,7 327 27,1 470 25,1 

Fonte: Adaptado de FUNDACENTRO (2002). 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A tabela 2 relaciona os locais, horários, descrição das atividades, valores obtidos 
pelo medidor de estresse térmico e os resultados do índice para cada área. 
 
Comparando-se o valor obtido do IBUTG para área de britagem, de 22,82 ºC, com o 
limite máximo estabelecido pela Norma NHO 06, de 25,3 ºC, nota-se que o operador 
de britagem realiza as atividades abaixo dos limites máximos para estresse térmico 
por calor. O mesmo se observou para as demais áreas nos dias nos quais foram 
realizadas as avaliações. No entanto foi possível identificar diferentes medidas que 
poderiam melhorar a segurança e bem-estar dos trabalhadores. Na área de britagem 
sugerem-se modificações na infraestrutura da cabine de operação do britador 
primário. Para a área de operação da perfuratri, é sugerida a implantação de uma 
cabine móvel de tela para o descanso dos funcionários durante os intervalos, 
evitando a exposição direta dos mesmos ao sol. 
 

Tabela 2. Correlação das áreas com os índices de IBUTGs e demais dados. 

Local 
Britador 
primário 

Perfuratriz Escavadeira Caminhão Balança 

Hora 13:15 pm 13:55 pm 14:50 pm 15:08 pm 15:25 pm 

Atividade A B C D E 

Ciclo (min) 

20’com 
carga solar e 

40’sem 
carga solar 

50’com 
carga solar e 

10’sem 
carga solar 

55’sem 
carga solar e 
5’ descanso 

55’ sem 
carga solar e 
5’ descanso 

10’ com 
carga solar e 

50’ sem 
carga solar 

Com carga 
solar 

Tbn 
(°C) 

19,0 17,6 - - - - - - 16,6 

Tg 
(°C) 

43,4 34,2 - - - - - - 35,0 

Tbs 
(°C) 

30,7 28,1 - - - - - - 28,0 

IBUTG 
(ºC) 

25,0 21,9 - - - - - - 21,5 

Sem carga 
solar 

Tbn 
(°C) 

17,2 15,7 19,1 17,0 15,8 

Tg 32,1 26,9 35 31,3 34,2 
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(°C) 

Tbs 
(°C) 

27,8 25,8 32,5 28,2 28,3 

IBUTG 
(ºC) 

21,7 19,1 23,9 21,3 21,3 

IBUTG 
máximo 

(ºC) 25,3 25,3 31,3 31,3 32,0 

IBUTG 
local de 

descanso 
(ºC) - - - - - - 22,5 22,5 - - - 

𝑰𝑩𝑼𝑻𝑮̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (ºC) 22,8 21,4 21,8 21,4 21,3 

A: Operar o britador primário, controlar a alimentação da britagem, controlar a vazão dos bicos 
aspersores de água e atividades de manutenção; B: Operar Perfuratriz Pneumática; C: Operar 

escavadeira e rompedor; D: Dirigir o caminhão da mina ao britador primário; E: Fiscalização dos 
caminhões carregados. 

 
Caso os valores de IBUTG calculados fossem superiores àqueles estabelecidos pela 
NHO-06, outras medidas seriam necessárias, como por exemplo as sugeridas por 
Borges e Zandonadi, 2014, que analisaram o estresse térmico na produção de tijolos 
cerâmicos na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. Foi sugerido para redução do 
IBUTG, medidas como aumento do intervalo de descanso e revezamento dos 
funcionários nas diferentes funções. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados das avaliações do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo 
indicam que não ocorreram situações de estresse térmico por calor nas atividades 
desenvolvidas na pedreira durante o período estudado. Entretanto sugerem-se 
medidas para um melhor conforto e segurança dos funcionários, como a 
implantação de intervalos regulares de descanso, implantação de uma cabine móvel 
para os operadores da perfuratriz e uma melhor infraestrutura na cabine de 
operação do britador primário. 
 
Identificou-se também a necessidade de realização de mais medições nos locais 
estudados, pois no período de 20 e 22 de setembro de 2014 era início de primavera. 
Em pleno verão são esperados valores mais altos dos índices de IBUTG. Também é 
importante ressaltar que nem todas as medições foram realizadas nos horários mais 
críticos do dia, uma vez que o período disponibilizado pela empresa para as 
atividades era curto. 
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