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Resumo 

No Brasil o atual aumento significativo e a previsão de recordes em crescimento produtivo e de mão de obra nos abatedouros e frigoríficos de frangos geram 

resultados de produção positivos para a indústria brasileira, por outro lado, negativamente, conforme resultados de órgãos fiscalizadores e da previdência social, os resultados 

apresentam elevados números de trabalhadores afastados por acidentes e doenças. Um dos fatores encontrados nas atividades de abate e processamento de proteína de origem 

animal, que representa elevado número de queixas, é a obrigatoriedade de exposição a baixas temperaturas necessárias para atender as normas de higiene alimentar, obrigatória 

no Brasil e em outros países que manipulam e processam alimentos perecíveis. Desta forma, a investigação por respostas a esse problema resultou nesta tese, que trata da relação 

homem-trabalho sob a ótica da Ergonomia e da Higiene Ocupacional. Neste contexto, o objetivo foi identificar os riscos provenientes da exposição ao frio em atividades 

desenvolvidas em ambiente de cortes de frangos para posteriormente propor um modelo de monitoramento e avaliação de temperatura corporal que fornece resultados 

quantitativos em tempo real de trabalho, que subsidiam dados para mitigar propostas de controle ao risco de forma que forneça condições mínimas de conforto e segurança aos 

trabalhadores. Para realizar esta tese, a abordagem metodológica utilizada foi o método indutivo, a pesquisa classificada como aplicada, descritiva com investigação explicativa, 

bibliográfica e pesquisa de campo. O universo da pesquisa de campo foram 16 trabalhadores de setores de apoio e administrativo e 176 trabalhadores de três setores de cortes, 

denominados de produção de peito, perna e asa. Toda pesquisa foi desenvolvida em um abatedouro de frangos localizado na região de Santa Catarina. A coleta de dados ocorreu 

nos ambientes de trabalho, com mensuração de dados ambientais, e dados que foram medidos com o uso de equipamentos específicos e aplicação questionários, conforme cada 

método de avaliação de Higiene Ocupacional utilizado nas etapas desta pesquisa. Para a elaboração do modelo de monitoramento e controle de temperatura corporal foi utilizado 

equipamentos desenvolvidos no Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas (LMPT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Os dados foram tratados 

por estatística descritiva com exclusão de valores espúrios, utilizando-se também de análises estatísticas e softwares específicos. Os resultados apontam que as normas de saúde 

e segurança, assim como as leis trabalhistas, que podem quando implementadas por parte das empresas, contribuir na redução e no controle dos riscos a saúde e integridade física 

de trabalhadores parece não evoluir na mesma proporção que o crescimento e produção das indústrias de abate e processamento de proteína animal. Já as avaliações realizadas 

seguindo os parâmetros das normas internacionais para avaliação de conforto térmico demonstram que as vestimentas e equipamentos cedidos pela empresa podem ser 

considerados termicamente como confortáveis e adequados a proteção de riscos à saúde, tanto para os trabalhadores expostos a condições de frio quanto aos expostos em 

condições climáticas naturais ou possíveis de serem controladas pelos trabalhadores. Por outro lado, os números de queixas de desconforto térmico são elevados entre os 

trabalhadores expostos ao frio, com maior representatividade nas mãos e pés. Nas mãos as queixas mensuradas por meio de avaliações subjetivas estão relacionadas às primeiras 

horas de trabalho do dia, pois em 03h:20min de trabalho, os resultados tem representatividade de 61,9% do total das queixas de desconforto, frio e dor. Nos pés a condição mais 

crítica de queixas foi na primeira hora de trabalho, no intervalo de 01h:20min, com resultado de 38,2% do total e a partir das 14h:00min até o término da jornada as 15h:45min com 

32,4% do total dos resultados. Os resultados quantitativos mensurados com os equipamentos desenvolvidos, construídos, calibrados e testados no LMPT da UFSC apresentaram 

que apesar dos trabalhadores utilizarem os equipamentos de proteção individual para mãos e pés (luvas, meias e botas) específicos para exposição ao frio, estes demonstraram ser 

ineficientes, pois verificou-se que em nenhum momento da jornada de trabalho foram registradas temperaturas no dedo, centro da mão, hálux e centro do pé em condições que 

podem ser percebidas como confortáveis de acordo com os parâmetros nacionais e internacionais utilizados nesta tese. Os dados quantitativos apresentaram que no dedo indicador 

e no hálux a maior parte do tempo à sensação é de dor causada pelo frio e no centro da mão e centro do pé a maior parte do tempo pode ser percebida, devido à temperatura da 

pele, como resfriado pelo frio. Os resultados desta tese confirmam a necessidade de criar e normatizar procedimentos de avaliação e controle de riscos para a exposição ao frio 

ocupacional principalmente considerando toda jornada de trabalho diária. Por fim, este estudo apresenta um modelo de monitoramento de temperatura corporal que pode auxi liar na 

identificação dos riscos, no desenvolvimento de equipamentos de proteção individual, adequados a condição de exposição ao frio, no desenvolvimento de critérios de tempo 

máximo de exposição ao frio e no desenvolvimento de salas de aquecimento térmico para os trabalhadores utilizarem enquanto usufruem das pausas para recuperação térmica, 

haja vista que as temperaturas das salas e dos produtos manipulados nos postos de trabalho continuarão baixas devido à obrigatoriedade de atendimento as normas de fabricação 

e consumo de produtos alimentícios, tanto no Brasil assim como em outros países. 
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