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RESUMO 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura, 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências em Arquitetura, área de 

concentração em Conforto Ambiental e Eficiência Energética. 

Título da dissertação: 

AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA E DIFUSA DA SENSAÇÃO TÉRMICA DE 

TRABALHADORES EM INDÚSTRIA METALÚRGICA LOCALIZADA EM CLIMA 

TROPICAL DE ALTITUDE 

Autor: Marcelo Biangolino Xavier 

Orientador: Prof. Carlos Alberto Nunes Cosenza 

É comum nos ambientes industriais brasileiros, em especial os de tipologia ligados à metalurgia, a 

presença de fatores físicos, cuja atuação conjunta submete os trabalhadores a condições rigorosas de 

estresse térmico, prejudicando a curto prazo sua produtividade nos turnos de trabalho e a longo prazo 

sua saúde. A observância rigorosa nas fases de concepção projetual dos aspectos definidores do grau 

de conforto térmico nesses mesmos ambientes é de fundamental importância, em se tratando de 

proporcionar aos seus usuários condições climáticas satisfatórias para o desempenho seguro, eficaz e 

confortável de suas atividades laborais. 

Constitui preocupação por parte do presente trabalho enumerar os fatores físicos relevantes para o grau 

de satisfação dos trabalhadores em indústrias metalúrgicas com seu ambiente de trabalho, no tocante 

ao conforto higrotérmico, investigando, numa primeira etapa, a respectiva influência de cada um 

desses fatores, através da submissão de seus dados levantados em campo a análises estatísticas, 

fundamentadas em testes de hipóteses e estimativas amostrais. Numa segunda etapa, é apresentado um 

modelo de inferência difusa de análise pré e pós-ocupacional, específico para avaliação das condições 

de conforto térmico em ambientes industriais do setor de metalurgia, cuja formulação matemática 

obedece aos preceitos inerentes à Teoria dos Sistemas Nebulosos, associando variáveis lingüísticas 

representativas das sensações de conforto térmico a variáveis algébricas. 

Palavras-chave: Conforto térmico. Análise estatística. Teoria difusa. Variáveis lingüísticas. Índice 

difuso de sensação térmica. 

Rio de Janeiro, RJ 

Abril de 2006 
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ABSTRACT 

Abstract of MS Dissertation presented to the Graduate Programm in Architecture – PROARQ, at the 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, area of 

concentration in Ambient Comfort and Energy Efficiency, to meet the requirements for the Master of 

Science in Architecture degree. 

STATISTIC AND DIFUSE EVALUATION OF THE THERMAL SENSATION OF 

WORKERS IN METALLURGICAL INDUSTRY LOCATED IN TROPICAL 

CLIMATE OF ALTITUDE 

Author: Marcelo Biangolino Xavier 

Supervisor: Carlos Cosenza 

It is common in brazilian industrial environments, specially in those of metallurgical typology, the 

presence of physical factors, whose actuation submits the workers to rigorous conditions of thermal 

stress, harming in a short period its productivity in the shift work and in a long period one its health. 

The rigorous observance in the phases of planning conception of the defining aspects of the degree of 

thermal comfort in these same environments is extremely important to provide to its users good 

climatic conditions for the safe, efficient and comfortable performance for its work activities. 

The purpose of the present work is to enumerate the physical factors wich are relevants for the degree 

of satisfaction of workers in metallurgical industries with its working environment, in regards to the 

hygrothermal comfort, investigating, in a first stage, the respective influence of these factors, 

submiting its field data to statistical analysis, based on tests of hypotheses and sampling evaluations. 

In a second stage a model of fuzzy inference for post occupational evaluation is presented, wich is 

specific for the evaluation of the conditions of thermal comfort in industrial environments of the 

metallurgical sector, and whose mathematical formularization obeys to the inherent rules of the Fuzzy 

Sets Theory, associating linguistics terms representing sensations of thermal comfort to algebraic 

variables. 

Key words: Thermal comfort. Statistical analysis. Fuzzy theory. Linguistic variables. Fuzzy thermal 

sensation index. 

Rio de Janeiro, RJ 

April 2006 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a norma ISO 7730 (1994), o conforto térmico é definido como “o estado de espírito que 

exprime satisfação com o ambiente térmico” (ISO 7730, p. 5). 

Partindo desse conceito é de se esperar que o ser humano procure, de forma consciente, satisfazer esse 

estado de espírito interferindo no ambiente em que ele está inserido, criando artificialmente boas 

condições de conforto, através da utilização de equipamentos de condicionamento de ar em ambientes 

quentes ou de calefação em ambientes frios, ou nos casos em que isso não é possível, adaptando-se às 

condições climáticas presentes, através do uso de roupas apropriadas para cada caso. 

Transferindo esse raciocínio para o campo da arquitetura, o que se verifica, na prática, é uma total 

despreocupação por parte de engenheiros e arquitetos projetistas em adaptar a arquitetura ao clima 

local, no sentido de se obter condições de conforto térmico, que proporcionem um grau de satisfação 

adequado para os usuários de ambientes edificados, seja em virtude de tendências estéticas exóticas, 

geralmente inapropriadas para um determinado clima, seja em razão de preocupações puramente 

técnicas, que só levam em consideração aspectos econômicos e/ou operacionais. 

Soma-se a isso o fato de boa parte dos projetistas ignorarem mesmo procedimentos projetuais simples, 

capazes de proporcionar boas condições de conforto térmico, em vista da escassa bibliografia a 

respeito do assunto. No caso do Brasil, a escassez de estudos sobre conforto térmico, bem como a 

inexistência de método normalizado para avaliação das sensações térmicas e/ou normas definidoras de 

condições de conforto, estimulam a inobservância por parte dos projetistas em se obter boas condições 

de conforto térmico a partir das tomadas de decisão ainda na fase projetual (RUAS, p. 14). 

Todos esses fatores somados ocasionam a presença constante de sensações de desconforto nos espaços 

edificados, em especial, aqueles construídos para o desempenho de atividades laborais. 

No caso da indústria, a exposição dos trabalhadores a condições operacionais sob altas cargas térmicas 

provenientes dos equipamentos provoca sensações de desconforto, que afetam a eficiência e a 

produtividade no trabalho, e em casos mais extremos, provocam até mesmo reações fisiológicas 

danosas à saúde do trabalhador. 

Sendo assim, torna-se necessário a realização no Brasil de pesquisas direcionadas ao conforto térmico 

em ambientes industriais, que proporcionem material literário adequado tanto para avaliação dos graus 

de conforto térmico nas indústrias, como para a elaboração de normas estabelecedoras de condições 

mínimas de conforto térmico em tais ambientes. 
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No Brasil a legislação que aborda a questão do conforto térmico nos ambientes de trabalho é a Norma 

Regulamentadora nº 15, limitando-se somente à regulamentação de atividades de trabalho 

consideradas insalubres pelo Ministério do Trabalho, estabelecendo limites de exposição a agentes 

físicos danosos à saúde do trabalhador, entre eles, as sobrecargas térmicas (BRASIL. Ministério do 

Trabalho. Norma Regulamentadora n° 15, p. 3). 

Baseado nesses comentários iniciais, o presente trabalho de pesquisa tem como objetivo principal 

investigar o conforto térmico incidente sobre trabalhadores em uma indústria metalúrgica, enumerando 

as variáveis geradoras do processo físico em questão (desconforto térmico) e formulando hipóteses, 

com base nos dados coletados e nos fenômenos observados, que comprovem as relações existentes 

entre as variáveis identificadas e o processo físico. A partir dessas relações e dos dados coletados, é 

apresentado mais adiante como proposta um índice difuso de sensação térmica (ISTD), formulado com 

emprego da lógica difusa, associando matematicamente expressões próprias da linguagem falada, de 

natureza vaga (quente, frio, muito quente, muito frio, etc.) com esse mesmo índice. 

O trabalho se divide em seis capítulos, somados às considerações finais. 

No primeiro capítulo é apresentado um resumo teórico sobre a interação térmica entre o organismo 

humano e o ambiente, com a descrição do sistema termorregulador, e sua atuação no processo de 

manutenção do equilíbrio térmico do organismo, e a equação do balanço térmico do corpo humano, 

com a relação das variáveis atuantes no processo. É apresentada também uma revisão bibliográfica, 

contendo os principais trabalhos de pesquisa realizados nas últimas décadas, voltados para a questão 

do conforto térmico, entre eles, o trabalho do cientista dinamarquês P. O. Fanger, que apresenta o 

modelo matemático adotado internacionalmente para avaliar o grau de conforto térmico proporcionado 

em determinado ambiente, o índice PMV (Predicted Mean Vote ou Voto Médio Estimado). 

O segundo capítulo envolve um resumo teórico sobre a teoria difusa, com informações sobre sua 

origem e suas aplicações, bem como sobre suas principais diferenças em relação à matemática 

clássica. Também é mencionado o uso cada vez mais freqüente dessa teoria como ferramenta 

matemática de avaliação das condições de conforto térmico, com apresentação, inclusive, do índice 

PMV ‘nebuloso’ (Fuzzy PMV), utilizado em sistemas de monitoramento de ar condicionado. 

No terceiro capítulo é feita uma descrição detalhada sobre a metodologia, com a relação das 

ferramentas estatísticas de análise dos dados; a teoria difusa, empregada para a modelagem difusa das 

variáveis físicas, pessoais e lingüísticas atuantes no processo físico; a apresentação do software   

Matlab v. 7.1, que serve de apoio à simulação difusa do processo físico estudado; e finalmente os 

métodos utilizados para avaliação das variáveis físicas e pessoais. 
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O quarto capítulo limita-se à descrição física da empresa metalúrgica escolhida para a execução dos 

trabalhos de campo, através de plantas e fotografias, e definição de seus respectivos recortes espacial e 

social. São relacionadas também as séries de medições e coletas de dados em campo, e a respectiva 

metodologia para sua execução, bem como a composição das amostras de trabalhadores, adotadas nos 

cálculos estatísticos. 

O quinto capítulo trata da análise estatística e da análise difusa dos dados coletados em campo a partir 

das medições, e os resultados encontrados a partir dos cálculos estatísticos e das simulações difusas no 

software Matlab 7.1. 

A partir dos resultados obtidos na análise dos dados, são feitas proposições no sexto capítulo, 

subdivididas em aspectos quantitativos e qualitativos, relacionados à questão do conforto térmico nos 

ambientes metalúrgicos, e em maior escala nos ambientes industriais. 

Finalmente, o último capítulo apresenta as conclusões acerca do trabalho, com indicação dos sucessos 

alcançados e das dificuldades e deficiências encontradas, além das expectativas geradas para a 

realização de trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1. A interação térmica entre o organismo humano e o ambiente 
O homem é um animal homeotérmico, ou seja, é uma espécie animal que, a exemplo de outras, 

necessita manter seu corpo a uma temperatura constante. O mesmo não se verifica nos peixes, cuja 

temperatura varia com o meio. A “temperatura de núcleo” do corpo humano é de 37°C, diminuindo 

nas regiões próximas à superfície do corpo, com temperaturas variando entre 34°C na cabeça e 27°C 

nos pés. A temperatura de núcleo não pode ser maior que 42°C, nem menor que 32°C, caso contrário 

haveria conseqüências fatais para a saúde do homem. Tais limites tornam o organismo sensível a 

condições do meio termicamente desfavoráveis. Conclui-se então que a questão principal para o 

organismo humano é eliminar o calor gerado por ele. Havendo então, uma perda exagerada de calor, o 

organismo experimenta sensações de frio; de forma recíproca, se o organismo não consegue eliminar 

calor, experimenta sensações de calor (RIVERO, p. 57). 

Sendo assim, o corpo humano interage de forma continuada com o ambiente, através da realização de 

um esforço involuntário para a manutenção de um equilíbrio térmico, fundamental para a manutenção 

da vida. 

Tal processo desencadeador de um maior ou menor esforço do organismo é que determinará a 

sensação de conforto térmico experimentado por ele. Para uma compreensão mais clara e aprofundada 

desse processo, tratar-se-á a seguir do sistema termorregulador e da equação de balanço térmico do 

corpo humano. 

1.1.1. O sistema termorregulador 
A termorregulação é um sistema do organismo, cuja função principal é impedir variações muito 

acentuadas na temperatura interna do corpo, de modo que os órgãos e os sistemas vitais consigam 

operar de forma adequada. O hipotálamo, estrutura localizada no cérebro humano, é o responsável pela 

regulação de uma série de funções involuntárias, tais como balanço de água, atividades vasomotoras e 

humorais. Impulsos provenientes de células fotossensíveis presentes na epiderme, nos músculos e em 

outras regiões do corpo são enviados ao hipotálamo através do sistema nervoso, que provocam o 

acionamento de mecanismos compensadores como a vasoconstrição / vasodilatação cutâneas e a 

sudação, que por sua vez irão interferir nas trocas térmicas com o ambiente (RUAS, p. 10). 

Dependendo, portanto, da situação presente no ambiente sob o aspecto térmico, o corpo humano 

reagirá de formas distintas, acionando o mecanismo de sudação, no caso de ambientes quentes, 

favorecedor de uma maior perda de calor do corpo para o ambiente, ou o tremor muscular, que 

intensificará a atividade muscular, aumentando assim o metabolismo nos músculos e 

conseqüentemente a geração de calor no interior do organismo. 
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Conforme dito anteriormente, a temperatura do corpo humano não se mantém uniforme em todo o 

organismo, estando próxima de 37°C no interior do cérebro, do coração e nos órgãos do abdômen, e 

mantendo-se entre 27°C e 34°C nas regiões próximas à superfície do corpo. 

MCINTYRE (1980) se refere à temperatura presente nas regiões mais internas do organismo como 

sendo a “temperatura de núcleo”, ajustada pelo sistema termorregulador, e que varia em função de 

uma maior ou menor taxa de metabolismo, podendo chegar a 39,5 °C sob atividades físicas severas. 

Fanger (1970), por sua vez, considera a temperatura média da pele e a dissipação de calor através da 

evaporação do suor as únicas variáveis fisiológicas atuantes no equilíbrio térmico do organismo, o que 

significa uma relação direta entre equilíbrio térmico e variáveis fisiológicas em função da magnitude 

das últimas. Para cada taxa de metabolismo corresponde, então, uma temperatura média da pele e uma 

quantidade de calor perdida pela evaporação do suor, que irão ocasionar uma menor ou maior 

sensação de conforto térmico. Fanger se fundamentou nessa hipótese para a formulação do método dos 

Votos Médios Estimados, presente atualmente na norma ISO 7730 como método de avaliação do 

conforto térmico em ambientes edificados. 

1.1.2. A equação de balanço térmico do corpo humano 
O equilíbrio térmico entre o organismo e o meio é alcançado quando a quantidade de calor gerada pelo 

corpo é igual à quantidade de calor dissipada para o ambiente através da pele e da respiração. Por sua 

vez, o calor gerado é a diferença entre a taxa de metabolismo e o trabalho mecânico desempenhado 

(RUAS, p. 11). 

Esse processo foi representado matematicamente através da seguinte equação formulada pela 

ASHRAE (1997a): 

M – W = Qsk + Qres + S (1.1) 

onde: 

Qsk = C + R + Ersw + Edif (1.2) 

 

Qres = Cres + Eres (1.3) 

onde: 
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M Taxa1 de metabolismo, W/m²; 

W Taxa de trabalho mecânico realizado, W/m²; 

Qsk Taxa total de calor perdido pela pele, W/m²; 

Qres Taxa total de calor perdido pela respiração, W/m²; 

S Taxa de calor armazenada no corpo, W/m²; 

C + R Perdas de calor sensível pela pele por convecção e radiação, W/m²; 

Ersw Taxa de calor perdido por evaporação da transpiração, W/m²; 

Edif Taxa de calor perdido por evaporação da água de difusão, W/m²; 

Cres Taxa de perda de calor convectivo na respiração, W/m²; 

Eres Taxa de perda de calor evaporativo na respiração, W/m²; 

A variável S, sendo positiva, significa que o corpo experimentou um processo de aquecimento; de 

modo análogo, a variável S, sendo negativa, significa que o corpo experimentou um processo de 

resfriamento; um valor nulo para S representa o equilíbrio térmico do corpo. 

Com relação ao trabalho mecânico desempenhado pelos músculos na unidade de tempo (W), ele pode 

ser expresso através da relação η=W/M representante da eficiência mecânica do corpo. O valor de η 

assume o valor máximo de 24% em condições muito favoráveis, estando, porém, próximo de zero para 

a maioria das atividades. Conseqüentemente, o trabalho mecânico geralmente é considerado 

desprezível na equação do balanço térmico, sendo a taxa de metabolismo igual ao calor gerado 

(RUAS, p. 12). 

Vale ressaltar que todos os termos componentes da equação de balanço térmico são fornecidos em 

unidade de potência por unidade de área, que se refere à área superficial do corpo humano desprovido 

de qualquer roupa. O cálculo dessa área geralmente é feito através da equação de DuBois (ASHRAE, 

1997a): 

 

Adu = 0,202 ⋅ m0,425 ⋅ l0,725 (1.4) 

onde: 

m Massa do corpo, kg; 

l Altura do corpo, m. 

                                                
1 O termo “taxa” representa, neste caso, a irradiância ou a densidade do fluxo de calor de um corpo, que 
corresponde à quantidade de energia transmitida por esse mesmo corpo na unidade de tempo por área superficial 
(J/s/m² = W/m²) (RIVERO, p. 21). 
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Visto que a roupa ocasiona o incremento da área superficial do corpo de uma pessoa, torna-se 

necessário aplicar um fator de correção aos termos da equação referentes à transferência de calor da 

pele (C, R, Ersw e Edif). Esse fator, denominado fator de área da vestimenta, é obtido através da equação 

a seguir: 

fcl = Acl / ADu (1.5) 

 

onde: 

fcl Fator de área da vestimenta; 

Acl Área da vestimenta, m²; 

ADu Área DuBois, m². 

 

1.1.3. Perdas de calor sensível da pele 
O processo de transferência do calor sensível da pele para o ambiente ocorre em duas etapas bem 

definidas e sucessivas. Numa primeira etapa, o calor sensível da pele percorre a espessura da roupa, 

até atingir sua superfície. Na etapa seguinte, o calor é então transmitido da superfície da roupa para o 

meio (RUAS, p. 14). Atuam neste processo os fenômenos de condução, convecção e radiação, 

conforme demonstra a equação abaixo: 

cl

cls

I
tt)RC( −

=+  (1.6) 

onde: 

C Calor trocado por convecção, W/m²; 

R Calor trocado por radiação, W/m²; 

ts Temperatura superficial da pele, °C; 

tcl Temperatura superficial da vestimenta, °C; 

Icl Isolamento térmico básico da vestimenta, m²⋅°C/W. 

Outra forma de se calcular as perdas de calor por convecção e radiação através da vestimenta é através 

dos coeficientes de troca de calor e das diferenças de temperatura: 

( )aclccl tthfC −⋅=  (1.7) 

( )rmclrcl tthfR −⋅=  (1.8) 
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onde: 

fcl Fator de área da vestimenta; 

hc Coeficiente de troca de calor por convecção, W/m²⋅K; 

hr Coeficiente de troca de calor por radiação, W/m²⋅K; 

tcl Temperatura média da vestimenta, °C; 

ta Temperatura do ambiente, °C; 

trm Temperatura radiante média, °C. 

A combinação das duas equações anteriores resulta em outra equação, que fornece a troca de calor 

sensível em função de uma temperatura operante (to)2 e um “coeficiente combinado de transferência de 

calor por convecção e radiação” (h): 

( ) ( )oclcl tthfRC −⋅=+  (1.9) 

onde: 

cr hhh +=   (1.10) 

cr

acmrtr
o hh

thth
t

+
⋅+⋅

=  (1.11) 

A temperatura média da vestimenta (tcl) é passível de ser eliminada dos cálculos, através da 

combinação das equações 1.6 e 1.9: 

( )
hf

1I

tt
RC

cl
cl

os

⋅
+

−
=+  (1.12) 

onde o denominador 
hf

1I
cl

cl ⋅
+  representa a resistência térmica global da vestimenta (RUAS, p. 15). 

A variável Icl corresponde à resistência da vestimenta à troca de calor sensível, enquanto que o 

denominador 1/fcl⋅h representa a resistência da camada de ar que circunda o corpo. Chamando o 

denominador de Ia, a equação 1.12 resulta em: 

( )
acl

os

II
tt

RC
+
−

=+  (1.13) 

                                                
2 A temperatura operante (to) representa nesta equação a média entre a temperatura do ambiente e a temperatura 
radiante média, multiplicada pelos respectivos coeficientes de transmissão de calor (RUAS, p. 15). 
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1.1.4. Perdas de calor latente da pele 
A perda de calor por evaporação da pele ocorre em função da diferença entre a pressão de vapor 

d’água junto à pele e no ar ambiente, da permeabilidade da vestimenta e do grau de umidade da pele, 

podendo ser representada pela seguinte equação (RUAS, p. 16): 

( )

ecl
cl,e

as,sk
sk

hf
1R

ppw
E

⋅
+

−⋅
=  (1.14) 

onde: 

Esk Perda total de calor por evaporação, W/m²; 

w Fração de pele úmida; 

psk,s Pressão de vapor d’água na pele, normalmente saturada em ts, kPa; 

pa Pressão de vapor d’água no ambiente, kPa; 

Re,cl Resistência da vestimenta à troca por evaporação, m²⋅kPa/W; 

he Coeficiente de troca de calor por evaporação, W/m²⋅kPa. 

A ASHRAE estabelece que para o valor de w=1.0 (fração de pele úmida), a perda por evaporação da 

pele é máxima, quando esta se encontra completamente úmida, ao passo que a perda é mínima para o 

valor de w=0.06, quando a pele está seca. 

A equação 1.14 também pode ser expressa em função do coeficiente de convecção, bastando para 

tanto substituir no denominador da equação a variável he, a partir da relação de Lewis (L=he/hc), cujo 

valor para ambientes internos, conforme a ASHRAE, é igual a 16,5 °C/kPa: 

( )

ccl
cl,e

as,sk
sk

hLf
1R

ppw
E

⋅⋅
+

−⋅
=  (1.15) 

1.1.5. Perda total de calor através da pele 
A perda total de calor através da pele (Qsk) é obtida a partir da soma das parcelas correspondentes às 

perdas de calor sensível e de calor latente. Sendo assim, sua equação matemática é deduzida somando-

se as equações 1.13 e 1.15: 

( )

ccl
cl,e

as,sk

acl

os
sk

hLf
1R

ppw
II
tt

Q

⋅⋅
+

−⋅
+

+
−

=  (1.16) 



 

- 10 - 

1.1.6. Perdas de calor através da respiração 
A respiração ocasiona a perda de calor pelo corpo humano para o ambiente, cuja parcela varia em 

função da quantidade de ar inalado, que será maior ou menor, dependendo do grau de atividade física 

(taxa de metabolismo) (RUAS, p. 17). As equações que fornecem as perdas de calor sensível (Cres) e 

calor latente (Eres) são: 

Du

aex
aresres A

ttcmC −
⋅⋅=  (1.17) 

Du

aex
fgresres A

WWhmE −
⋅=  (1.18) 

onde: 

Cres Perda de calor sensível na respiração, W/m²; 

Eres Perda de calor latente na respiração, W/m²; 

mres Vazão mássica de ar pulmonar, kg/s; 

ca Calor específico do ar, kJ/kg· °C; 

hfg Calor latente de vaporização da água, kJ/kg; 

tex Temperatura do ar expirado, °C; 

ta Temperatura do ar ambiente, °C; 

Wex Conteúdo de umidade no ar expirado, kg vapor d’água/kg ar seco; 

Wa Conteúdo de umidade no ar ambiente, kg vapor d’água/kg ar seco; 

ADu Área superficial do corpo (DuBois), m². 

A vazão mássica pulmonar é obtida através da seguinte fórmula (ASHRAE 1997, p. 8.4): 

MKm resres ⋅=  (1.19) 

onde: 

Kres Constante de proporcionalidade (2,58 ⋅ 10-6 kg⋅m²/J); 

M Taxa de metabolismo, W/m². 

Fanger (1970) desenvolveu as seguintes equações para estimar a temperatura do ar expirado e as 

condições dos ambientes internos quanto à umidade e temperatura: 
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tex = 32,6 + 0,066 ⋅ ta + 32⋅Wa (1.20) 

Wex – Wa = 0,0277 + 0,000065 ⋅ ta – 0,8 ⋅ Wa (1.21) 

A equação seguinte permite calcular o conteúdo de umidade no ar ambiente em função da pressão 

barométrica (P) e da pressão parcial de vapor no ar (pa): 

a

a
a pP

p
622,0W

−
=  (1.22) 

com P e pa dados em kPa. 

Na equação 1.20 a temperatura do ar expirado é calculada, adotando-se como condição padrão 

temperatura ambiente de 20 °C, umidade relativa do ar de 50% e pressão barométrica ao nível do mar, 

o mesmo ocorrendo no segundo termo da equação 1.21, e no denominador da equação 1.22. Partindo 

desse princípio, e substituindo os valores de hfg e ca na condição padrão, a perda total de calor através 

da respiração pode ser calculada combinando-se as equações 1.17 e 1.18: 

Qres = Cres + Eres = 0,0014 ⋅ M ⋅ (34 – ta) + 0,0173 ⋅ M ⋅ (5,87 – pa) (1.23) 

onde: 

Qres Taxa total de calor perdido através da respiração, W/m². 

1.2. Avaliação do conforto térmico 

1.2.1. Experiências realizadas ao longo dos anos 
Vários foram os trabalhos de pesquisa realizados durante o século XX, cujo objetivo era o de fixar 

critérios de avaliação do conforto térmico para seres humanos. A maioria desses trabalhos foi de 

grande valia para o atingimento do estado da arte, tal como ela se apresenta hoje no campo da ciência 

voltado para o conforto térmico. Alguns desses trabalhos são apresentados a seguir em ordem 

cronológica, com descrição sucinta da evolução do conhecimento ao longo dos anos. 
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1.2.1.1. Houghten & Yaglou (1923) 
As primeiras iniciativas empenhadas no último século quanto ao estabelecimento de critérios de 

avaliação do conforto térmico dataram de 1923, quando a ASHVE, Associação Americana dos 

Engenheiros de Aquecimento e Ventilação, fez a publicação do trabalho de pesquisa encabeçado por 

HOUGHTEN & YAGLOU (1923), que introduziu as chamadas “linhas de igual conforto”, 

posteriormente denominadas como de “temperatura efetiva”3, com delimitação da “zona de conforto”, 

daí surgindo o “Índice de Temperatura Efetiva”. 

As experiências foram realizadas num laboratório com duas câmaras climatizadas e interligadas entre 

si, e com suas respectivas temperaturas e umidades controladas de forma independente. 

Uma das câmaras, denominada “de controle”, tinha sua temperatura fixada num determinado valor, e 

sua umidade relativa mantida em 100%, enquanto que a outra câmara, denominada “de teste”, tinha 

suas temperaturas de bulbo seco e úmido alteradas. Ambas as câmaras apresentavam movimento 

praticamente nulo do ar. Feito isso, homens vestidos somente da cintura para baixo andavam de uma 

câmara para a outra, reportando para cada entrada na câmara de teste qual delas apresentava a 

temperatura mais quente. 

Através de tais testes foi possível definir as combinações de temperaturas de bulbo seco e de bulbo 

úmido, que provocavam nas pessoas submetidas aos testes a mesma sensação térmica. Essas 

combinações foram posteriormente representadas numa carta psicométrica, gerando assim as linhas de 

igual conforto, identificadas pelo valor correspondente da temperatura de bulbo seco no ponto de 

cruzamento com a linha de umidade relativa do ar de 100%. 

Para o estabelecimento da “zona de conforto” foram utilizadas nos testes 126 pessoas, com 

vestimentas diversas, e de ambos os sexos, que permaneciam numa câmara climatizada lendo, 

escrevendo ou jogando cartas. A sensação térmica experimentada pelas pessoas era apurada através 

das seguintes indagações: 

•  Essa condição é confortável ou desconfortável? 

•  Você deseja alguma mudança? 

•  Se desejar, você prefere mais quente ou mais frio? 

O tempo de exposição foi fator presente nos testes, tendo sido adotado o intervalo três horas para doze 

pessoas, duas horas para quatorze pessoas e quinze minutos para cem pessoas participantes. 

                                                
3 A temperatura efetiva é definida por MCINTIRE (1980) como sendo um índice arbitrário obtido a partir do 
efeito simultâneo da temperatura de bulbo seco, da umidade e velocidade relativa do ar. 
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1.2.1.2. Yaglou & Miller (1925) 
Em 1925, Yaglou & Miller fizeram uma série de testes, na tentativa de investigar os efeitos da 

velocidade do ar e da vestimenta na sensação de conforto térmico. A vestimenta adotada compunha-se 

de meias de algodão, roupa de baixo também de algodão, camisa de algodão com manga longa e com 

colarinho abotoado, e terno de lã com colete e sapatos. 

Realizados os testes, definiu-se uma nova zona de conforto, que levava em consideração as influências 

das estações do ano na sensação de conforto térmico, em virtude das diferentes vestimentas utilizadas. 

1.2.1.3. Yaglou & Drinker (1929) 
Novas experiências foram realizadas em 1929 por Yaglou & Drinker, com o propósito de identificar a 

influência do verão na zona de conforto. Para tanto, compôs-se uma amostra de cinqüenta e seis 

homens e trinta e cinco mulheres, não tendo havido restrições quanto às roupas usadas. Foi adotado 

um período de três horas para todos os testes. Quanto à sensação térmica experimentada pelas pessoas, 

a mesma foi apurada através do voto, de acordo com a seguinte escala: 

1- Frio 

2- Confortavelmente frio 

3- Muito confortável 

4- Confortavelmente quente 

5- Quente 

Feitas as apurações dos votos, representou-se então as temperaturas efetivas em dois ábacos, o 

primeiro correspondendo às pessoas despidas da cintura pra cima (escala básica), e o segundo 

envolvendo as pessoas normalmente vestidas (escala normal). Ambos os ábacos representavam as 

temperaturas efetivas em função da velocidade do ar, da temperatura de bulbo seco e da temperatura 

de bulbo úmido, conforme mostram as figuras 1.1 e 1.2: 
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Figura 1.1 – Escala de temperatura efetiva básica (pessoas despidas da cintura pra cima) 
Fonte: RUAS, 2002, p. 23 

 

Figura 1.2 – Escala de temperatura efetiva normal (pessoas vestidas normalmente) 
Fonte: RUAS, 2002, p. 23 
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1.2.1.4. Vernon & Warner (1932) 
Em 1932 Vernon & Warner pesquisaram o efeito da radiação térmica nas temperaturas efetivas. Em 

virtude da comprovação da influência da radiação propôs-se uma correção denominada “temperatura 

efetiva corrigida” (CET), com a substituição no ábaco da temperatura de bulbo seco pela temperatura 

do termômetro de globo. 

1.2.1.5. Rowley, Jordan & Snyder (1947) 
A escala de temperatura efetiva corrigida foi sendo utilizada pelos cientistas do mundo inteiro como 

modelo de avaliação do conforto térmico, até que em 1947, Rowley, Jordan & Snyder verificaram em 

sua pesquisa que a escala até então vigente superestimava o efeito da umidade nas baixas 

temperaturas, e ao mesmo tempo subestimava o efeito da umidade nas altas temperaturas. Yaglou 

(1949) apontou o método adotado na pesquisa que originou as linhas de temperatura efetiva como o 

responsável pelo problema verificado, visto que a sensação térmica das pessoas integrantes da amostra 

era estimada imediatamente após a entrada na câmara de teste, o que ocasionava os seguintes efeitos: 

Na passagem de um ambiente menos úmido para outro mais úmido, a roupa absorve umidade do 

ambiente, o que provoca uma leve sensação de aquecimento no corpo. De modo análogo, na passagem 

de um ambiente mais úmido para outro menos úmido, a evaporação da umidade da pele e da 

vestimenta provoca uma leve sensação de resfriamento no corpo. 

Por outro lado, a passagem imediata de uma pessoa de um ambiente para outro provoca alterações na 

perda de calor por evaporação da pele, visto que sua umidade se encontrava adaptada ao ambiente 

original. 

1.2.1.6. Rohles et al. (1966) 
Em 1966 foi publicado o trabalho de ROHLES et al. (1966), desenvolvido a partir de uma amostra de 

360 homens e 360 mulheres, com idade entre 18 e 23 anos. 

A amostra foi dividida em setenta e dois grupos de dez pessoas, cada grupo com cinco homens e cinco 

mulheres, que foram expostos numa câmara, durante um período de três horas, a setenta e duas 

situações de teste, resultantes da combinação de nove temperaturas de bulbo seco, entre 18,9 °C e   

27,8 °C, com incremento de 1,1 °C, com oito valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 85%, com 

incremento de 10%. 

Convencionou-se para essa pesquisa uma roupa com resistência térmica de 0,52 clo4, e atividades 

sedentárias para todos os integrantes da amostra. 

A velocidade do ar foi mantida em valores abaixo de 0,2 m/s, enquanto que a temperatura superficial 

das paredes da câmara era mantida igual à temperatura de bulbo seco. 

                                                
4 1 clo = 0,155m² ⋅ °C / W (ISO 7730, p.2) 
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Após permanência de uma hora na câmara, eram colhidos votos escritos a cada meia hora, até a 

permanência total de três horas. O voto escrito obedeceu à seguinte escala: 

1- Muito Frio 

2- Frio 

3- Levemente frio 

4- Confortável 

5- Levemente quente 

6- Quente 

7- Muito quente 

1.2.1.7. McNall et al. (1967) 
A aplicabilidade prática dos resultados obtidos nas pesquisas realizadas até então se mantinha restrita, 

pelo fato das outras variáveis ambientais, como temperatura radiante média, velocidade do ar, 

vestimenta e nível de atividade física terem sido mantidas constantes durante o período de realização 

dos testes. Sendo assim, os resultados só poderiam ser aplicados em casos práticos, que apresentassem 

as mesmas condições presentes nos testes, ou seja, atividade física sedentária, resistência térmica da 

vestimenta em 0,6 clo, velocidade do ar próxima a 0,1 m/s e temperatura radiante média com valor 

igual à temperatura ambiente. 

Uma boa contribuição ao estudo do conforto térmico foi oferecida através do trabalho de McNall et al. 

(1967), que definiu, a partir de uma amostra de quatrocentas e vinte pessoas de ambos os sexos, a 

temperatura de neutralidade térmica e o intervalo de conforto para as atividades leve, média e pesada. 

1.2.1.8. Fanger (1968) 
Fanger repetiu na Universidade da Dinamarca a mesma experiência realizada por Rohles, objetivando 

identificar influências decorrentes da nacionalidade e da idade no intervalo de conforto. Foram usadas 

256 pessoas, de ambos os sexos, 128 delas com idade média de 23 anos, e as outras 128 restantes com 

idade média de 68 anos. 

Realizados os testes, Fanger concluiu não ter havido diferenças significativas de conforto entre jovens 

americanos e dinamarqueses, entre jovens e idosos e entre homens e mulheres. 
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A visita de Fanger ao laboratório da ASHRAE entre outubro de 1966 e abril de 1967 culminou na 

realização de testes experimentais, cujos resultados, associados com aqueles obtidos em trabalhos 

anteriores (ROHLES et al., 1966 e MCNALL et al., 1967), foram utilizados para a formulação de uma 

relação entre a atividade física (representada pelo calor interno produzido no corpo), a temperatura 

média da pele e a quantidade de calor perdido através da evaporação do suor, conforme mostra as 

seguintes equações (FANGER, 1970, p. 38): 

Du
s A

H032,07,35t −=  (1.24) 









−⋅= 50

A
HA42,0E
Du

Dusw  (1.25) 

onde: 

ts Temperatura média da pele, (°C); 

Esw Calor perdido pela evaporação do suor, (kcal/h); 

H Calor interno produzido, (kcal/h); 

ADu Área superficial do corpo, (m²). 

A partir das duas equações anteriores, Fanger elaborou a seguinte equação, que permite, para uma 

dada combinação das variáveis pessoais (nível de atividade física e vestimenta), calcular os valores das 

variáveis ambientais (temperatura radiante média, umidade relativa do ar, velocidade relativa e 

temperatura do ar) que irão produzir conjuntamente o conforto térmico (FANGER, 1970, p. 22): 

H – Ed – Esw – Ere –L = K = R + C (1.26) 

onde: 

H Calor produzido internamente no corpo humano; 

Ed Calor perdido por difusão do vapor d’água através da pele; 

Esw Calor perdido por evaporação do suor; 

Ere Calor latente perdido na respiração; 

L Calor sensível perdido na respiração; 

K Calor transferido da pele para a superfície externa da vestimenta; 

R Calor perdido por radiação; 

C Calor perdido por convecção. 
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A formulação da equação 1.26 foi feita a partir da premissa estabelecida por Fanger de que para haver 

conforto térmico sob dada atividade física, o corpo deve manter uma temperatura razoavelmente 

constante, a uma certa temperatura média de pele e perdendo certa quantidade de calor pela 

evaporação do suor (FANGER, 1970, p. 37). 

Desenvolvendo-se cada um dos termos da equação 1.26, obtém-se a seguinte equação representativa 

do equilíbrio térmico do corpo humano (FANGER, p. 37): 

( ) [ ] ( )

( ) ( ) ( )[ ]
( )aclccl

4
rm

4
clcl

8

cl

cls
a

Du

a
DuDu

sw
as

Du

tthf

273t273tf104,3
I18,0
ttp34

A
M0014,0

p44
A
M0023,0

A
Ep3,25t92,135,01

A
M

−⋅⋅

++−+⋅⋅⋅=
⋅

−=−⋅⋅

−−⋅⋅−−−−⋅⋅−η−

−  (1.27) 

onde: 

M Energia do metabolismo, (kcal/h); 

ADu Área superficial do corpo, (m²); 

η Rendimento do trabalho mecânico externo; 

ts Temperatura média da pele, (°C); 

pa Pressão de vapor d’água no ar, (mmHg); 

Esw Calor perdido por evaporação do suor, (kcal/h); 

tcl Temperatura superficial da vestimenta, (°C); 

fcl Fator de área da vestimenta; 

Icl Resistência térmica da vestimenta, (clo); 

hc Coeficiente de transferência de calor por convecção, (kcal/h⋅m²⋅°C); 

trm Temperatura radiante média, (°C); 

ta Temperatura do ambiente, (°C). 

A substituição das equações 1.25 e 1.26 na equação 1.27 resulta na equação de conforto de Fanger, 

conforme exibido a seguir (FANGER, 1970, p. 41): 
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 (1.28) 
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A complexidade da equação de conforto inviabiliza sua aplicação em casos práticos. Com o propósito 

de suprimir essa carência, Fanger elaborou, com auxílio de um computador, uma série de diagramas, a 

partir de combinações relevantes das variáveis de conforto que resultassem em conforto térmico. Tais 

diagramas, denominados diagramas de conforto, representam linhas de conforto, cujas condições das 

variáveis envolvidas atendem a uma condição ótima de conforto térmico (FANGER, 1970, p. 43). 

Os diagramas de conforto a seguir apresentam 6 (seis) combinações resultantes da interação 

simultânea entre as variáveis nível de atividade, vestimenta, velocidade relativa do ar, umidade rel. do 

ar e temperatura ambiente (com temperatura radiante média mantida igual à temperatura do ar), 

capazes de proporcionar sensações ótimas de conforto térmico. 
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Figura 1.3 – Diagramas de conforto de Fanger 
Fonte: FANGER, 1970, p. 44-45 
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1.2.1.9. Fanger (1970) 
Dando prosseguimento aos trabalhos de pesquisa iniciados na Universidade da Dinamarca, Fanger 

realizou uma série de pesquisas, que culminaram na publicação de seu trabalho científico “Thermal 

Comfort - Analysis and Application in Environmental Engineering” (1970). Neste trabalho, Fanger 

definiu um critério de avaliação do conforto térmico, associando as variáveis influentes no conforto 

térmico com uma “escala de sensações térmicas”, que ele chamou de Predicted Mean Vote – PMV 

(Voto Médio Estimado – VME). Essa escala obedece aos seguintes níveis (FANGER, 1970, p. 110): 

+ 3 → muito calor 

+ 2 → calor 

+ 1 → leve sensação de calor 

   0 → neutralidade 

-  1 → leve sensação de frio 

-  2 → frio 

-  3 → muito frio 

Pela simples observação da escala, percebe-se que ela possui valores simétricos em relação ao ponto 0 

(zero), valor correspondente à sensação de neutralidade térmica, com valores positivos variando de 1 a 

3, para as sensações de calor, e com valores negativos, de –1 a –3, para as sensações de frio. 

A escala de sensações térmicas foi definida, partindo-se do princípio de que o grau de desconforto é 

maior, quanto maior for a atuação do sistema termorregulador do corpo humano para o 

restabelecimento da condição de conforto. Sendo assim, Fanger assumiu que, para um determinado 

nível de atividade, o grau de sensação térmica, denominado Índice de Carga Térmica (ICT), varia em 

função da carga térmica produzida pelo organismo, definida como a diferença entre a produção interna 

de calor pelo organismo e a perda de calor para o ambiente em condições de neutralidade térmica, para 

a mesma atividade e o mesmo ambiente (FANGER, 1970, p. 111). 

O Índice de Carga Térmica (ICT) pode ser representado matematicamente conforme a equação a 

seguir, deduzida a partir da equação de conforto (1.28): 
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Em ambientes que apresentem condições ótimas de conforto térmico, o valor do ICT é nulo, crescendo 

em valor absoluto, na medida em que as condições térmicas do ambiente forem mais severas (RUAS, 

p. 32). 

Fanger estabeleceu uma relação direta entre o ICT e a sensação térmica experimentada pelo corpo sob 

determinada atividade, segundo a qual, a carga térmica seria uma expressão do esforço fisiológico 

resultante da atuação do sistema termorregulador do organismo. Essa relação foi expressa 

matematicamente como segue: 

PMV = f (ICT, M) (1.30) 

onde: 

ICT Índice de Carga Térmica; 

M Energia do metabolismo. 

A esse valor numérico representativo da sensação térmica experimentada pelo corpo humano Fanger 

atribuiu o nome de PMV (Predicted Mean Vote – voto médio estimado), cuja relação matemática com 

o ICT e a energia do metabolismo foi obtida a partir dos dados coletados em experiências realizadas 

com 1396 pessoas expostas de forma controlada a combinações diversas das variáveis pessoais e 

físicas responsáveis pelo conforto (ROHLES et al., 1966; MCNALL et al., 1967 e FANGER, 1970, 

apud RUAS, p. 33): 
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 (1.31) 

A equação para o cálculo numérico do voto médio estimado foi obtida através da substituição da 

equação 1.29 na 1.31, como segue: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )[ ] ( )aclccl
4

rm
4

clcl
8

a
Du

a
DuDu

a
DuDu

A
M042,0

tthf273t273tf104,3

t34
A
M0014,0p44

A
M0023,0501

A
M42,0

p1
A
M061,04335,01

A
M032,0e352,0PMV Du

−⋅⋅−+−+⋅⋅⋅

−−−−−







−−η⋅⋅

−







−−η⋅⋅−⋅−−η⋅⋅














+














⋅=

−

⋅−

  (1.32) 



 

- 23 - 

Pela simples observação da equação, percebe-se que ela, a exemplo da equação do Índice de Carga 

Térmica, é complexa e, portanto, pouco apropriada para aplicações na prática. Sendo assim, Fanger 

elaborou uma série de tabelas contendo valores do voto médio estimado para 8 diferentes níveis de 

atividade, 7 vestimentas, 9 velocidades relativas do ar e 8 temperaturas do ambiente (FANGER, 1970, 

p. 115 – 122). As tabelas estão inclusas no anexo A. 

Definida a escala, Fanger elaborou um gráfico, que relaciona o voto médio estimado com a 

porcentagem estimada de insatisfeitos (PEI): 

 

Figura 1.4 – Porcentagem de insatisfeitos em função do índice PMV 
Fonte: RUAS, 2002, p. 36 

 
A partir da simples observação do gráfico, é possível concluir que: 

•  É impossível obter para o ambiente uma combinação das variáveis influentes na sensação de 

conforto térmico que satisfaça a 100% dos integrantes da população de uma amostra grande. 

O ponto de neutralidade térmica (PMV=0) corresponde a um percentual de 5% de 

insatisfeitos; 

•  A curva do gráfico é simétrica em relação ao ponto de neutralidade térmica, o que significa 

dizer que, para as mesmas condições em valores absolutos de calor e de frio, corresponde 

percentuais equivalentes de insatisfeitos. 
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CAPÍTULO 2 – A TEORIA DIFUSA 

2.1. A teoria fuzzy como ferramenta de avaliação térmica 
É cada vez mais freqüente a utilização pelos cientistas da Teoria Difusa como ferramenta de avaliação 

das condições de conforto térmico de um dado ambiente. 

Um exemplo digno de ser citado é o trabalho de dissertação de Carliza Bastos Sena (2004), pela 

Escola Politécnica de São Paulo, através do qual foi feita uma comparação entre o Método de 

Mahoney Tradicional, e o Método de Mahoney Nebuloso, elaborado por HARRIS, CHENG & 

LABAKI (2000) a partir da remodelagem dos quadros de Mahoney através da Teoria dos Sistemas 

Nebulosos. 

Hamdi, Lachiver e Michaud (1999) fizeram em seu trabalho de pesquisa intitulado “A new predictive 

thermal sensation index of human response” uma remodelagem semelhante com o índice PMV 

desenvolvido por Fanger (1970), cujo índice obtido foi posteriormente denominado de PMV 

‘nebuloso’ (Fuzzy PMV), utilizado para monitoramento de sistemas de ar condicionado. 

2.2. Origem 
A Teoria dos Sistemas Nebulosos (Fuzzy System Theory) surgiu em 1965, quando o Prof. Lofti A. 

Zadeh, da Universidade de Berkeley (EUA), fundamentou sua teoria, com o propósito de criar uma 

ferramenta matemática capaz de modelar informações qualitativas de natureza vaga, próprias da 

linguagem falada, e, portanto, sem limites precisos, superando assim as deficiências da matemática 

clássica (SENA, 2004, p. 20). 

2.3. Conjuntos crisp ×××× conjuntos fuzzy 
Os conjuntos fuzzy derivados da Teoria dos Sistemas Nebulosos são uma extensão dos conjuntos 

clássicos crisp. A diferença principal entre os dois conjuntos reside no tratamento oferecido aos dados. 

Enquanto nos conjuntos clássicos um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto, 

nos conjuntos fuzzy um elemento pode assumir diversos ‘graus de pertinência’, situados no intervalo 

entre 0 e 1, onde 0 representa a não pertinência a um dado conjunto, e 1 a pertinência total a esse 

mesmo conjunto (FILHO, 2004, p. 68). 
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2.4. O índice PMV 'nebuloso' 
Em seu artigo intitulado “A new predictive thermal sensation index of human response”, HAMDI, 

LACHIVER & MICHAUD (1999) apresentam um modelo para cálculo de um índice de avaliação 

térmica, baseado na lógica difusa, vinculado à avaliação de seis variáveis de conforto térmico: 

temperatura do ar, temperatura radiante média, umidade relativa do ar, velocidade do ar, nível de 

atividade física dos usuários e isolamento térmico da vestimenta. O índice difuso de avaliação é 

obtido, então, a partir de um modelo difuso baseado em regras lingüísticas descritivas do nível de 

conforto térmico humano, como resultado da interação simultânea entre variáveis ambientais e 

variáveis pessoais. O modelo difuso para avaliação do conforto térmico, por sua vez, é deduzido a 

partir do modelo matemático 'Predicted Mean Vote' (voto médio estimado), proposto por FANGER 

(1970). Ao contrário do índice PMV tradicional formulado por FANGER no seu modelo matemático, 

o novo índice PMV proposto não requer cálculos matemáticos repetitivos, podendo ser facilmente 

aplicado em casos de finalidade prática, como nos sistemas de monitoramento de ar condicionado. 

Segundo HAMDI, LACHIVER & MICHAUD (1999), diversos índices de conforto térmico foram 

propostos ao longo dos anos para análise de ambientes internos, com vistas ao desenvolvimento de 

sistemas de ar condicionado. No entanto, somente alguns poucos índices eram capazes de estimar a 

possibilidade do ambiente interno em proporcionar condições térmicas satisfatórias para os seus 

ocupantes, entre eles, o próprio 'Predicted Mean Vote', elaborado por FANGER em seu trabalho 

“Thermal Comfort – Analysis and Application in Environmental Engineering”, de 1970. Neste 

trabalho, Fanger desenvolveu um índice térmico para predição dos votos de um grande grupo de 

pessoas com relação à sensação térmica média, a partir de uma equação matemática envolvendo as 

quatro variáveis ambientais, o nível de atividade física dos usuários e os respectivos isolamentos 

térmicos das vestimentas. Visto que a equação do conforto térmico não representava uma função 

explícita das seis variáveis envolvidas, Fanger utilizou uma escala psicofísica de respostas subjetivas 

representativas de uma sensação de frio ou calor para uma dada situação. Para o cálculo do índice 

PMV seria necessário, portanto, o conhecimento prévio do nível de atividade de cada pessoa, da taxa 

de isolamento térmico de cada respectiva vestimenta, bem como a medição das variáveis ambientais 

em um número satisfatório de pontos no ambiente analisado. Com base nessas variáveis, e uma vez 

realizado o cálculo por meio da equação, o índice PMV determinaria então o índice de satisfação do 

conforto térmico de um dado ambiente, através de uma escala de sensação térmica graduada em sete 

pontos. 

A norma ISO 7730 estabelece que, para manutenção de boas condições de conforto térmico em 

determinado ambiente interno, o valor do índice PMV, calculado com auxílio da equação de conforto 

térmico, deve ser mantido em 0 (valor de neutralidade térmica), com tolerância de 0,5 ponto, tanto 

para mais, como para menos. 
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A figura 2.1 representa esquematicamente as seis variáveis, associadas com a sensação de conforto 

térmico a partir do cálculo do índice PMV. 

 
Figura 2.1 - Variáveis ambientais e pessoais, índice PMV e escala de sensações térmicas 

Fonte: HAMDI, LACHIVER & MICHAUD, p. 168 

Devido à grande complexidade da equação de conforto térmico para cálculo do índice PMV, 

envolvendo muitos cálculos e subcálculos e um número considerável de variáveis e subvariáveis, 

Fanger propôs através de um trabalho conjunto com a ISO o uso de tabelas e diagramas para 

simplificar a determinação do índice PMV em aplicações na prática. Outros cientistas propuseram a 

simplificação do modelo matemático de Fanger, cujas aproximações, no entanto, ocasionavam erros 

significativos na obtenção do resultado final. 

Com o propósito de deduzir um índice de sensação térmica, sem aproximações grosseiras, baseado no 

trabalho original de Fanger, e que pudesse ser adotado para monitoramento em sistemas de ar 

condicionado, HAMDI, LACHIVER & MICHAUD desenvolveram um índice de sensação térmica 

'nebuloso', obtido a partir do cálculo de variáveis lingüísticas, modeladas matematicamente com o uso 

da lógica difusa. A modelagem difusa (fuzificação) das variáveis responsáveis pelo índice de conforto 

térmico obedece a uma base de regras lingüísticas, onde para cada nível de atividade e vestimenta do 

usuário, existe uma série infinita de combinações das variáveis climáticas, que em conjunto com as 

variáveis pessoais, determinam o grau de conforto térmico de um dado ambiente (HAMDI, 

LACHIVER & MICHAUD, p. 168). 

Para uma melhor compreensão do índice PMV nebuloso, é apresentado a seguir um resumo detalhado 

do modelo matemático elaborado por Fanger, e sua respectiva remodelagem, baseada na teoria difusa, 

proposta por HAMDI, LACHIVER & MICHAUD. 
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2.4.1. O modelo matemático de Fanger 
A partir do conhecimento de seis variáveis (temperatura do ar, temperatura radiante média, umidade 

relativa do ar, velocidade do ar, nível de atividade física dos usuários e isolamento térmico da 

vestimenta), associadas a uma escala de sensações térmicas, Fanger elaborou a seguinte equação 

matemática, com o propósito de representar o grau de satisfação térmica da população de usuários de 

um determinado ambiente: 
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onde: 

tcl = 35,7 – 0,028(M – W) – 0,155 Icl [3,9610-3 fcl [(Tcl + 273)4] - fcl·hc (tcl – ta)] 

hc = 2,38 (tcl – ta)0,25 para 2,38 (tcl + ta)0,25 ≥ 12,1 airV  

hc = 12,1 airV  para 2,38 (tcl – ta)0,25 ≤ 12,1 airV  

com os seguintes parâmetros: 

PMV: predicted mean vote (voto médio estimado); 

M: energia do metabolismo (kcal/h); 

W: taxa de trabalho mecânico, igual a zero para a maioria das atividades 

(W/m²); 

Icl: isolamento térmico da vestimenta (clo); 

fcl: fator de área da vestimenta; 

Ta: temperatura do ar (°C); 

Tmrt: temperatura radiante média; 

Vair: velocidade relativa do ar; 

Pa: pressão parcial de vapor d'água (Pa); 

hc: coeficiente de troca de calor por convecção (W / m² · K); 

Tcl: temperatura média da vestimenta (°C). 

Adotada a equação acima como modelo matemático, HAMDI, LACHIVER & MICHAUD 

formularam o índice PMV nebuloso, cuja modelagem difusa é apresentada detalhadamente a seguir. 
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2.4.2. A modelagem difusa 
Desde sua introdução em 1965, a lógica difusa vem encontrando aplicação em diversos ramos do 

conhecimento. Na grande maioria de suas aplicações, o objetivo principal consiste na definição de 

funções matemáticas com um devido grau de precisão. A lógica difusa se apresenta bastante 

apropriada em aplicações de natureza prática, cujas funções envolvem a manipulação de informações 

inexatas e imprecisas, próprias da linguagem falada e, conseqüentemente, difíceis ou impossíveis de 

serem modeladas matematicamente segundo a matemática tradicional. 

Na lógica difusa, a manipulação dos dados referentes às informações obedece ao cumprimento de três 

etapas. Numa primeira etapa, conhecida com fuzificação, as variáveis de entrada são convertidas em 

variáveis difusas por meio de funções de pertinência. Cumprida essa primeira etapa, o passo seguinte 

envolve a modelagem das variáveis de entrada, subordinadas a uma base de regras lingüísticas do tipo 

“se E1 e/ou E2, então S1”, elaboradas a partir do conhecimento de especialistas não matemáticos, 

representando E1 e E2 as variáveis de entrada, e S1 a variável de saída. Na terceira e última etapa, 

denominada defuzificação, as variáveis de entrada são processadas, o que resulta na geração das 

variáveis de saída, a serem então utilizadas em mecanismos de controle, ou ainda em tomadas de 

decisão. A figura a seguir representa esquematicamente as três etapas citadas. 

 

Figura 2.2 - Etapas referentes à manipulação dos dados difusos 
Fonte: HAMDI, LACHIVER & MICHAUD, p. 170 
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2.4.3. O índice difuso de sensação térmica 
HAMDI, LACHIVER & MICHAUD afirmam que o índice de sensação térmica pode ser calculado 

como o resultado implícito das seis variáveis referidas anteriormente, influentes na sensação térmica 

humana, com base na transformação de todas as combinações possíveis dessas mesmas variáveis em 

regras lingüísticas difusas descritivas do índice de sensação térmica. Deste modo, as relações de 

entrada e saída das variáveis seriam tratadas como o resultado da avaliação difusa do estado 

simultâneo das seis variáveis de entrada responsáveis pelo conforto térmico. Ao invés do uso da 

equação formulada por Fanger para cálculo do índice PMV, seria possível sua obtenção direta com 

base, por exemplo, nas regras lingüísticas apresentadas abaixo: 

SE a temperatura do ar (Ta) for alta, 
E a umidade relativa do ar (RH) estiver em torno de 50%, 
E a velocidade relativa do ar (Vair) for muito baixa; 
E a temperatura radiante média (Tmrt) estiver bem próximo à temperatura do ar, 
E o nível de atividade (MADu) for moderado, 
E a vestimenta (Icl) for bem leve, 
ENTÃO o índice PMV encontra-se próximo a zero (o clima interno está confortável); 

onde alta, em torno de, muito baixa, bem próximo a, moderado, leve, próximo a zero representam as 

variáveis lingüísticas. 

Essas variáveis requerem a estruturação de conjuntos difusos, que, por sua vez, envolvem um número 

elevado de regras, o que dificulta em muito os cálculos. Torna-se necessário, portanto, a redução do 

número de regras, o que pode ser conseguido através da divisão do modelo PMV em dois subsistemas 

interligados entre si: o modelo pessoal, e o modelo ambiental. No modelo pessoal é avaliado o 

intervalo de temperatura (∆Ta) para o qual o índice PMV resulta em valores próximos a zero, sendo 

esse mesmo intervalo obtido em função do nível de atividade (MADu) dos ocupantes do espaço 

analisado e do isolamento térmico da vestimenta (Icl). Já no modelo ambiental, o índice PMV é 

calculado em função do nível atual da temperatura operante (Tao) e das quatro variáveis ambientais. A 

figura 2.3 representa os dois modelos, com a indicação das respectivas variáveis e a interligação 

existente entre os modelos. 
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Figura 2.3 - Os modelos pessoal e ambiental 

Fonte: HAMDI, LACHIVER & MICHAUD, p. 171 

2.4.4. Cálculo difuso do índice PMV 
Para obtenção do índice de sensação térmica difuso, HAMDI, LACHIVER & MICHAUD adotaram 

um modelo cuja formulação é descrita como segue. 

Primeiramente são escolhidas as variáveis de entrada e de saída. A figura 2.4 mostra que o modelo 

pessoal possui como variáveis de entrada, o nível de atividade dos ocupantes (MADu) e respectivo 

isolamento térmico da vestimenta (Icl). Por outro lado, a variável de saída corresponde ao intervalo da 

temperatura ambiente, onde o voto médio estimado resultante se situa em valores próximos a zero 

(∆Ta = Ta2 – Ta1). O modelo ambiental, por sua vez, apresenta como variáveis de entrada a temperatura 

do ar (Ta), a velocidade do ar (Vair), a temperatura radiante média (Tmrt), a umidade relativa do ar (RH), 

e como variável de saída, o valor do voto médio estimado (PMV difuso). 

O passo seguinte envolve a composição da base de regras, a ser utilizada para avaliação do índice 

PMV, em função do estado em que se encontram as variáveis de entrada. HAMDI, LACHIVER & 

MICHAUD citam WANG & MENDEL, que propuseram um método, baseado na composição de uma 

base difusa de regras, capaz de extrair informações da equação de sensação térmica elaborada por 

FANGER. A composição dessa base de regras é feita a partir da elaboração de funções de pertinência 

triangulares para as seguintes variáveis, conforme ilustra a figura 2.4: 
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Figura 2.4 - Funções de pertinência das variáveis 

Fonte: HAMDI, LACHIVER & MICHAUD, p. 172 

Como pode ser observado na figura, o nível de atividade e o isolamento da vestimenta são 

representados, respectivamente, através de três e quatro funções triangulares de pertinência, estando 

cada função associada a uma variável lingüística (ex.: baixo, médio, alto). As variáveis temperatura do 

ar, velocidade do ar e índice PMV, por sua vez, são representadas cada uma por sete funções de 

pertinência. 

Conforme citado anteriormente, o sistema difuso para cálculo do índice PMV proposto por HAMDI, 

LACHIVER & MICHAUD é dividido em dois subsistemas, que são o modelo pessoal, e o modelo 

ambiental. Essa divisão pressupõe, portanto, a divisão da base de regras em dois grupos: as regras para 

o modelo pessoal, e as regras para o modelo ambiental. 
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2.4.5. Base de regras para o modelo pessoal 
HAMDI, LACHIVER & MICHAUD chamam a atenção para o fato de que tanto a variação do 

isolamento térmico da vestimenta (Icl) como do nível de atividade (MADu) influenciam diretamente na 

produção de calor pelo corpo humano, e, conseqüentemente, na temperatura média da superfície 

externa da vestimenta (Tcl). A relação existente entre essas duas variáveis (Icl e MADu) e o grau de 

conforto térmico é passível, portanto, de modelagem difusa, através de uma base de regras para o 

modelo pessoal, onde o nível de atividade é descrito por três, e o isolamento da vestimenta por quatro 

funções de pertinência, todas elas associadas a variáveis lingüísticas. Essa mesma base de regras é 

expressa lingüisticamente através de 12 regras, usadas para avaliar intervalos de temperatura, para os 

quais o voto médio estimado se encontra próximo a zero: 

SE o isolamento térmico da roupa for leve E a atividade for sedentária 

ENTÃO a temperatura ambiente deve ser muito alta (28,2 °C – 31,5 °C); 

 

SE o isolamento térmico da roupa for médio E a atividade for média 

ENTÃO a temperatura ambiente deve ser normal (19,5 °C – 23,5 °C); 

 

SE o isolamento térmico da roupa for muito alto E a atividade for média 

ENTÃO a temperatura ambiente deve ser baixa (10,8 °C – 14,0 °C); 

. 

. 

. 

A tabela 2.1 apresenta resumidamente as 12 regras: 

Nível de atividade Isolamento térmico da 
vestimenta baixa média alta 

leve [28,2 °C – 31,5 °C] [24,0 °C – 28,5 °C] [19,5 °C – 25,5 °C] 

médio [25,9 °C – 28,0 °C] [19,5 °C – 23,5 °C] [13,0 °C – 18,4 °C] 

alto [23,0 °C – 26,0 °C] [15,0 °C – 24,0 °C] [7,0 °C – 12,0 °C] 

muito alto [19,5 °C – 23,5 °C] [10,8 °C – 14,0 °C] [0,0 °C – 0,6 °C] 
 

Tabela 2.1 - Avaliação difusa dos intervalos de temperatura para sensação térmica neutra 
Fonte: HAMDI, LACHIVER & MICHAUD, p. 174 
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Observa-se na tabela que um indivíduo trajando vestimenta com isolamento muito alto e praticando 

atividade de nível alto se sente confortável sob temperatura ambiente próxima de 0 °C. 

2.4.6. Base de regras para o modelo ambiental 
Conforme observam HAMDI, LACHIVER & MICHAUD, o modelo pessoal é usado como ponto de 

partida para ajuste do modelo ambiental, o qual é iniciado com a avaliação da velocidade do ar, para 

determinação da temperatura operante (Tao), que por sua vez irá proporcionar um voto médio estimado 

com valor próximo a zero (PMV = 0). Para tanto são adotadas sete funções de pertinência para 

descrição do estado da velocidade do ar (Vair) e da temperatura operante (Tao): 

SE a velocidade do ar for V1 ENTÃO a temperatura operante é T1; 

SE a velocidade do ar for V3 ENTÃO a temperatura operante é T3; 

SE a velocidade do ar for V7 ENTÃO a temperatura operante é T7; 

onde (V1, ..., V7) e (T1, ..., T7) são termos difusos correspondentes a temperaturas operantes e 

velocidades do ar para uma sensação ótima de conforto térmico. 

Uma vez calculada a temperatura ambiente desejada, o passo seguinte é compará-la à temperatura do 

ar medida, para determinação do valor do voto médio estimado (PMV) como resultado difuso das três 

regras lingüísticas seguintes: 

Se (RH = 50%) e (Tmrt = Ta) então: 

SE Ta está próximo a Tao ENTÃO o índice PMV é zero; 

SE Ta é maior que Tao ENTÃO o índice PMV é positivo; 

SE Ta é menor que Tao ENTÃO o índice PMV é negativo; 

onde próximo a, maior que, menor que, positivo e negativo representam termos difusos. 

2.4.7. As regras de correção 
HAMDI, LACHIVER & MICHAUD afirmam que as regras difusas anteriormente apresentadas são 

processadas, assumindo-se um valor de 50% para a umidade relativa do ar, e um valor da temperatura 

radiante média igual ao da temperatura do ar. Porém, para os casos onde a umidade relativa do ar e a 

temperatura radiante média apresentam outros valores, torna-se necessário o emprego de regras 

adicionais de correção, para definição da influência dessas duas variáveis ambientais no índice PMV. 

Estes mesmos autores citam Fanger, que afirma que a umidade relativa do ar exerce influência 

moderada na sensação térmica sob condições ótimas de conforto. Sendo assim, assumindo essa 

influência moderada da umidade relativa do ar, as seguintes regras difusas podem ser adotadas para 

eventuais correções, em casos onde a umidade relativa seja diferente de 50%: 
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SE RH for maior que 50% ENTÃO 

o índice PMV é um pouco maior que o normal; 

 

SE RH for menor que 50% ENTÃO 

o índice PMV é um pouco menor que o normal; 

onde um pouco maior e um pouco menor representam termos difusos e o índice PMV normal 

representa o valor PMV correspondente a uma umidade relativa do ar de 50%. 

HAMDI, LACHIVER & MICHAUD realizaram um estudo detalhado, demonstrando que o conforto 

térmico de um dado ambiente é bastante afetado por uma alteração na temperatura radiante média. 

Neste caso, seu efeito no índice PMV pode ser incorporado através das seguintes regras de correção, 

sempre que a temperatura radiante média (Tmrt) for diferente da temperatura do ar (Ta): 

SE Tmrt for maior que Ta 

ENTÃO o índice PMV é maior que o normal (PMV| Tmrt= Ta); 

 

SE Tmrt for menor que Ta 

ENTÃO o índice PMV é menor que o normal (PMV| Tmrt= Ta); 

 

Quanto maior a velocidade relativa do ar 

Menor o efeito da Tmrt sobre o índice PMV. 

As regras de correção levam também em consideração a influência conjunta do nível de atividade e do 

isolamento térmico da vestimenta no efeito da temperatura radiante média sobre o índice PMV: 

SE Icl for nulo E MADu for baixo 

ENTÃO o efeito de Tmrt sobre o índice PMV é importante; 

 

SE Icl for nulo E MADu for alto 

ENTÃO o efeito de Tmrt sobre o índice PMV é medianamente importante; 

 

SE Icl for alto E MADu for alto 

ENTÃO o efeito de Tmrt sobre o índice PMV é praticamente nulo; 
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A tabela 2.2 apresenta resumidamente a influência da temperatura radiante média sobre o voto médio 

estimado, mostrando ao mesmo tempo em que magnitude ele deve ser corrigido, quando a temperatura 

radiante média for diversa em relação à temperatura do ar: 

Nível de atividade Isolamento térmico da 
vestimenta baixa média alta 

leve 0,15 0,12 0,07 

médio 0,12 0,07 0,05 

alto 0,10 0,05 0,03 

muito alto 0,05 0,03 0,03 
 

Tabela 2.2 - Avaliação difusa dos efeitos provocados pela variação da temperatura radiante sobre o índice PMV 
Fonte: HAMDI, LACHIVER & MICHAUD, p. 174 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.1. Ferramentas estatísticas 
Na metodologia são adotadas as seguintes ferramentas estatísticas para análise dos dados: 

•  Amostragem aleatória; 

•  Grupos de controle; 

•  Intervalos de confiança bilaterais; 

•  Diferenças entre médias; 

•  Amostras emparelhadas; 

•  Testes de hipóteses; 

•  Regressão simples; 

•  Regressão múltipla; 

É apresentada a seguir a respectiva finalidade de uso para cada ferramenta estatística. 

3.1.1. Amostragem aleatória 
Para se evitar a tendenciosidade de uma determinada amostra, todos os elementos devem ter a mesma 

chance de figurar nessa mesma amostra (WONNACOTT, 1985, p. 4). Sendo assim, foram constituídas 

amostras não tendenciosas de trabalhadores da indústria metalúrgica, escolhidos ao acaso, de modo a 

garantir uma maior confiabilidade dos dados coletados através de questionários; 

3.1.2. Grupos de controle 
São utilizados, para efeitos de comparação, dois grupos de trabalhadores com características 

supostamente idênticas, imunes a influências estranhas, submetendo somente um deles à presença de 

um conjunto de variáveis; 

3.1.3. Intervalos de confiança bilaterais 
A indução ou inferência estatística consiste em se tirar conclusões sobre uma população desconhecida, 

a partir de uma amostra extraída dessa mesma população. Neste caso, a argumentação é feita do 

específico/amostra para o geral/população (WONNACOTT, 1985, p. 109). 

No presente trabalho a indução estatística é utilizada para a previsão do comportamento da população 

estudada diante de um determinado processo físico, a partir das médias amostrais obtidas através dos 

cálculos de intervalos de confiança bilaterais. 
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3.1.4. Diferenças entre médias 
Costuma-se em certos casos comparar duas amostras através da diferença entre suas médias. 

A finalidade na utilização dessa ferramenta estatística é a comparação entre duas amostras 

independentes da população estudada, através da diferença entre suas médias, avaliando os resultados 

obtidos pela respectiva presença / ausência de determinada variável nas duas amostras. 

3.1.5. Amostras emparelhadas 
O emparelhamento de uma amostra consiste em se comparar seus resultados em duas situações 

distintas. 

É realizada, então, uma comparação, a partir das médias de uma mesma amostra, dos efeitos 

provocados pela respectiva presença / ausência de determinada variável no processo físico estudado, 

através do uso de amostras emparelhadas. 

3.1.6. Testes de hipóteses 
Segundo Wonnacott (1985), “uma hipótese estatística é simplesmente uma afirmação acerca de uma 

população, que pode ser testada mediante a extração de uma amostra aleatória”. 

A afirmação acerca da influência ou não de determinada variável no processo físico estudado é 

testada, portanto, através do cálculo de intervalos de confiança bilaterais, a partir dos dados 

correspondentes à afirmação coletados nos questionários dirigidos aos trabalhadores integrantes das 

amostras. 

3.1.7. Regressão simples 
Em certos casos torna-se interessante avaliar não somente a característica isolada de uma determinada 

variável, mas também sua relação com outra variável (WONNACOTT, 1985, p. 175). No presente 

trabalho, a regressão simples é utilizada como ferramenta estatística para investigação de uma possível 

relação linear entre uma variável física independente (temperatura, metabolismo, vestimenta), atuando 

sobre uma variável dependente (índice de sensação térmica). 

3.1.8. Regressão múltipla 
A regressão múltipla é a ferramenta estatística adequada quando se deseja pesquisar a influência 

simultânea de diversas variáveis independentes sobre uma variável dependente (WONNACOTT, 

1985, p. 198). 

No presente trabalho a regressão múltipla é utilizada, portanto, para apurar o efeito simultâneo de duas 

ou mais variáveis independentes sobre uma variável dependente, com verificação de uma possível 

relação linear entre essas mesmas variáveis. 
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3.2. Ferramentas difusas 

3.2.1. O software Matlab v. 7.1 

O software Matlab V. 7.1  é adotado como ferramenta de apoio neste trabalho para análise difusa do 

grau de conforto térmico, por se tratar de um programa específico para elaboração de rotinas difusas. 

Esse software admite o uso de diversas ‘toolbox’, que são módulos destinados ao tratamento de 

problemas científicos específicos. No caso específico deste trabalho, o módulo adotado é o Fuzzy 

Logical Toolbox , por ser o módulo específico para a modelagem difusa de processos físicos. 

A utilização deste módulo consiste na definição de variáveis de entrada, com suas respectivas funções 

associadas, que uma vez submetidas ao processo de defuzificação, geram uma ou mais variáveis de 

saída. 

A figura a seguir apresenta a tela inicial do Fuzzy Logical Toolbox : 

 

Figura 3.1 – Tela inicial do Fuzzy Logical Toolbox 
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3.2.2. Variáveis de entrada 
Definiu-se um número reduzido e suficiente de variáveis de entrada para geração da variável de saída 

através do processo de defuzificação. O número restrito e suficiente de variáveis de entrada 

proporciona uma modelagem difusa mais simplificada do processo físico. As variáveis de entrada, a 

exemplo da modelagem difusa proposta por HAMDI, LACHIVER e MICHAUD, subdividem-se em 

dois grupos: as variáveis ambientais, e as variáveis pessoais: 

•  Variável ambiental: 

o Temperatura efetiva corrigida (Tef); 

•  Variáveis pessoais: 

o Taxa de metabolismo (MADu); 

o Isolamento térmico da vestimenta (Icl); 

3.2.2.1. Variável ambiental 

É definida como variável ambiental de entrada no Fuzzy Logical Toolbox  a temperatura efetiva 

corrigida (Tef), por ela traduzir os efeitos de sensação térmica provocados pela atuação conjunta da 

temperatura do ar, temperatura radiante, velocidade relativa do ar e umidade relativa do ar. 

3.2.2.2. Variáveis pessoais 

São definidas como variáveis pessoais de entrada no Fuzzy Logical Toolbox  a taxa de metabolismo 

(MADu) e o isolamento térmico da vestimenta (Icl), a serem submetidas ao processo conjunto de 

defuzificação com a variável ambiental de entrada temperatura efetiva corrigida. 

3.2.2.3. Variáveis lingüísticas 
Na modelagem fuzzy são definidas variáveis lingüísticas, associadas às variáveis pessoais e 

ambientais de entrada, conforme resumo mostrado abaixo: 

•  Temperatura efetiva corrigida → Muito fria, fria, pouco fria, confortável, pouco quente, 

quente, muito quente; 

•  Atividade → Baixa, média, alta; 

•  Vestimenta → Leve, média, pesada, muito pesada. 

3.2.3. Variável de saída 

A variável de saída definida no Fuzzy Logical Toolbox  é o Índice Difuso de Sensação Térmica 

(ISTD), a ser utilizado para análise quantitativa e qualitativa do processo físico pesquisado (conforto 

higrotérmico). 
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3.3. Método de avaliação das variáveis ambientais 
Como literatura de apoio ao método de avaliação das variáveis ambientais adotou-se a norma ISO 

7726 (1998), que estabelece as características mínimas dos instrumentos e os métodos a serem 

adotados. Os instrumentos utilizados nas medições são descritos a seguir. 

3.3.1. Instrumental utilizado na medição das variáveis ambientais 

3.3.1.1. Termo-higrômetro 
Para as medições das umidades relativas e das temperaturas do ar (temperaturas de bulbo seco), foi 

utilizado um termo-higrômetro digital, com leitura direta e simultânea no visor da temperatura do ar e 

da umidade relativa. 

 
Figura 3.2 – Termo-higrômetro utilizado nas medições 

3.3.1.2. Termômetro de globo 
Para medição da temperatura de globo foi utilizado um termômetro de globo, composto de um 

termômetro de mercúrio graduado em °C, e de uma esfera oca sintética na cor preta, com diâmetro 

externo em torno de 15 cm. As temperaturas de bulbo seco foram medidas com emprego de um 

termômetro de mercúrio comum, embebendo-se esse mesmo termômetro em água para obtenção das 

temperaturas de bulbo úmido. 

 
Figura 3.3 – Termômetro de globo utilizado nas medições 
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3.3.1.3. Anemômetro de ventoinha 
Para medição da velocidade do ar foi utilizado um anemômetro de ventoinha, com leitura digital 

através de um visor da velocidade do ar incidente sobre a ventoinha. 

 
Figura 3.4 – Anemômetro de ventoinha utilizado nas medições 
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3.4. Métodos de avaliação das variáveis pessoais 

3.4.1. Métodos de avaliação da carga metabólica 
A literatura adotada para a obtenção da taxa de metabolismo é a norma ISO 8996 (1990). Nesta norma 

são propostas três alternativas para avaliação da carga metabólica, que diferem entre si quanto à 

precisão nos dados obtidos e quanto à aplicabilidade em situações reais. 

O primeiro método, de maior exatidão, consiste em se determinar a taxa de metabolismo em função do 

consumo de oxigênio e da produção de gás carbônico pelo organismo humano. Para tanto é executada 

uma coleta do ar expirado com auxílio de ferramentas específicas para esse fim. Em atividades leves e 

moderadas, a coleta é iniciada cinco minutos após o seu início, com duração aproximada de quinze 

minutos. Já nas tarefas pesadas, a coleta é executada concomitantemente ao início da atividade, 

continuando por um período de tempo em torno de cinco minutos, após o que o trabalhador senta, com 

a coleta terminando logo após a recuperação do débito de oxigênio em virtude do serviço realizado. 

A inviabilidade desse método reside no fato dos instrumentos para os trabalhos de campo serem 

extremamente caros, e na veracidade da medição das taxas metabólicas, que apesar de fisicamente 

precisas, não são representativas das reações fisiológicas ao longo de um dia de trabalho, devido ao 

curto período de tempo adotado nas medições. 

O segundo método proposto na norma ISO 8996 (1990), menos preciso que o primeiro, avalia a carga 

metabólica em função da freqüência cardíaca medida durante a realização da atividade, cuja 

linearidade com o consumo de oxigênio varia de pessoa pra pessoa. O procedimento adotado se baseia 

na realização de testes físicos individuais sobre uma esteira ou bicicleta ergométrica, em etapas 

crescentes de solicitação física a intervalos de três minutos, com as medições sendo executadas 

continuamente ou no último minuto de cada etapa. A partir das medições são calculadas as relações 

lineares entre a freqüência cardíaca e o consumo de oxigênio, a ser então adotado para o cálculo da 

taxa de metabolismo. 

Segundo ASTRAND & RODHAL (1977) a exatidão desse método é influenciada por alguns fatores, 

tais como temperatura do ambiente, estado emocional, posição do corpo, grupo de músculos 

submetidos a esforço e trabalho muscular estático. 
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Por fim o terceiro método relacionado na norma ISO 8996 (1990) consiste na estimativa da taxa de 

metabolismo através do uso de quatro tipos de tabelas. As duas primeiras tabelas, com alto desvio-

padrão, permitem a obtenção da taxa de metabolismo ou de acordo com o tipo de atividade 

desempenhada (baixa, moderada, alta e muito alta), ou conforme a ocupação do trabalhador 

(carpintaria, agricultura, trabalho em escritório, etc.). As outras duas tabelas, com menor desvio-

padrão, apresentam as taxas de metabolismo ou para atividades específicas (assentamento de tijolos, 

trabalho em máquina-ferramenta, datilografia, etc.), ou para as atividades decompostas em 

movimentos e esforços. 

Todos os valores relativos às taxas de metabolismo apresentados nas tabelas da norma ISO 8996 

baseiam-se num indivíduo de 35 anos (homem de 70 kg e 1,70 m de altura e mulher de 60 kg e 1,60 m 

de altura), com 44 W/m² de taxa de metabolismo basal5 para homens e 41 W/m² para mulheres. 

Visto que a obtenção da taxa de metabolismo através dos dois primeiro métodos (medição do consumo 

de oxigênio e da freqüência cardíaca) só é possível mediante o emprego de equipamentos adequados, 

condicionado à disponibilidade de tempo para os devidos estudos, torna-se portanto inviável a opção 

por um dos dois métodos para a execução de trabalhos de campo. Adotou-se para o presente trabalho, 

então, o terceiro método, como fonte de avaliação das taxas de metabolismo dos trabalhadores 

submetidos a estudo. 

As cargas metabólicas foram obtidas a partir da combinação das respectivas cargas metabólicas de 

cada movimento necessário ao desempenho de determinada tarefa. Para tanto foram utilizadas as 

tabelas a seguir, que apresentam as parcelas de metabolismo correspondentes ao metabolismo basal, à 

postura e aos movimentos corporais. 

Características Homens Mulheres 
Altura (m) 1,7 1,6 
Peso (kgf) 70 60 
Área superficial (m²) 1,8 1,6 
Idade (anos) 35 35 
Taxa de metabolismo basal (W/m²) 44 41 

Tabela 3.1 – Metabolismo basal para indivíduo padrão 
Fonte: Norma ISO 8996 (1990), p. 11 

Postura do corpo Taxa de metabolismo (W/m²) 
Sentado 10 
Ajoelhado 20 
Agachado 20 
Em pé 25 
Em pé imóvel (posição de sentido) 30 

Tabela 3.2 – Taxa de metabolismo devido à postura corporal, excluindo metabolismo basal 
Fonte: Norma ISO 8996 (1990), p. 12

                                                
5 O metabolismo basal é a energia gasta pelo corpo no descanso para manter as funções normais. 
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Tipo de trabalho Taxa de metabolismo (W/m²) 

Trabalho manual  
 leve 15 
 mediano 30 
 pesado 40 
Trabalho de um braço  
 leve 35 
 mediano 55 
 pesado 75 
Trabalho com dois braços  
 leve 65 
 mediano 85 
 pesado 105 
Trabalho do tronco  
 leve 125 
 mediano 190 
 pesado 280 
 muito pesado 390 

Tabela 3.3 – Taxa de metabolismo devido a diferentes tipos de trabalho, excluindo metabolismo basal 
Fonte: Norma ISO 8996 (1990), p. 12 

Tipo de trabalho Taxa de metabolismo relacionada à 
velocidade do trabalho (W/m²)/(m.s-1) 

Andando, 2 km/h a 5 km/h 110 
Subindo, andando, 2 km/h a 5 km/h  
 inclinação 5° 210 
 inclinação 10° 360 
Descendo, andando, 2 km/h a 5 km/h  
 inclinação 5° 60 
 inclinação 10° 50 
Andando com carga nas costas, 4 km/h  
 carga 10 kg 125 
 carga 30 kg 185 
 carga 50 kg 285 
Subindo escada 1725 
Descendo escada 480 
Subindo escada inclinada  
 sem carga 1660 
 carga 10 kg 1870 
 carga 50 kg 3320 
Subindo escada vertical  
 sem carga 2030 
 carga 10 kg 2335 
 carga 50 kg 4750 

Tabela 3.4 – Taxa de metabolismo relacionada ao movimento do corpo, valores excluindo metabolismo basal, porém 
incluindo metabolismo devido à postura em pé 

Fonte: Norma ISO 8996 (1990), p. 12 
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3.4.2. Método de avaliação do isolamento térmico da vestimenta 
Para avaliação do isolamento térmico das vestimentas dos trabalhadores utilizou-se a tabela presente 

na norma ISO 7730 (1994), que fornece separadamente os valores de isolamento térmico para cada 

peça de roupa. 

Peças de roupa Isolamento térmico (clo) 
Roupa de baixo 
calcinha 
ceroula longa 
camiseta sem manga 
camiseta com manga curta 
camiseta com manga longa 
calcinha e sutiã 

 
0,03 
0,10 
0,04 
0,09 
0,12 
0,03 

Camisa-blusa 
mangas curtas 
leve, mangas longas 
normal, mangas longas 
camisa de flanela, mangas longas 
blusa leve, mangas longas 

 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,15 

Calça 
leve 
normal 
flanela 
shorts 

 
0,20 
0,25 
0,28 
0,06 

Vestido-saia 
saia leve (verão) 
saia pesada (inverno) 
vestido leve, mangas curtas 
vestido de inverno, mangas longas 

 
0,15 
0,25 
0,20 
0,40 

Sueter 
colete sem manga 
suéter leve 
suéter 
suéter pesado 

 
0,12 
0,20 
0,28 
0,35 

Paletó 
leve, paletó de verão 
paletó 
guarda pó 

 
0,25 
0,35 
0,30 

Alto isolamento, fibra-pele 
calça 
paletó 
colete 

 
0,35 
0,40 
0,20 

Roupa para ambientes externos 
casaco 
jaqueta 
casaco com capuz 
macacão, fibra-pele 

 
0,60 
0,55 
0,70 
0,55 

Diversos 
meias 
meias grossas, altura do tornozelo 
meias grossas, longas 
meias femininas de nylon 
sapatos (sola fina) 
sapatos (sola grossa) 
botas 
luvas 

 
0,02 
0,05 
0,10 
0,03 
0,02 
0,04 
0,10 
0,05 

Tabela 3.5 – Isolamento térmico para as peças de roupa 
Fonte: Norma ISO 7730 (1994), p. 26 
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CAPÍTULO 4 – TRABALHO DE CAMPO 

4.1. Estudo de caso 
Adotou-se como estudo de caso uma indústria metalúrgica sediada no município de Mauá, interior de 

SP. 

 

Figura 4.1 – Foto do edifício-sede da empresa 

4.1.1. Recorte espacial 
Foi escolhido como recorte espacial para as medições e coletas de dados o galpão de produção da 

empresa, onde supostamente estão presentes as condições de trabalho mais severas. 

4.1.2. Recorte social 
O recorte social abrange somente os trabalhadores da empresa, que desempenham suas atividades em 

horário integral no galpão de produção. 

4.1.3. Descrição física 
O galpão de produção da metalúrgica é todo constituído de blocos pré-moldados de concreto, tanto nas 

paredes externas que envolvem o espaço de produção, como nos apoios de sustentação e vigas que 

compõem a cobertura. Nas três fachadas delimitadoras do espaço interno encontram-se janelas 

basculantes eqüidistantes entre si, que auxiliam na iluminação e ventilação do espaço interno, havendo 

também quatro portões de acesso, todos de mesma dimensão, como pode ser observado na figura 4.2. 

A cobertura, por sua vez, conforme mostra a figura 4.3, é constituída pelas vigas em pré-moldados de 

concreto, havendo pequenos interstícios compondo “sheds”, vedados entre si com o emprego de fibra 

de vidro. 

Já o piso é cimentado em toda área útil do galpão, não havendo desníveis ou transições de material, 

estando todo o maquinário de produção assentado diretamente sobre o piso cimentado. 

São apresentadas a seguir as duas fotos do galpão de produção, uma externa, da fachada frontal, e 

outra interna. É apresentada também uma planta do galpão, com representação dos acessos, do 

maquinário, das faixas de circulação e dos setores, bem como dos pontos de medição das variáveis. 
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Figura 4.2 - Fachada frontal do galpão em pré-moldados de concreto 

 
Figura 4.3 - Interior do galpão de produção – detalhe dos sheds e da estrutura pré-moldada em concreto 
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Figura 4.4 – Planta baixa do galpão de produção da indústria metalúrgica 
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4.2. Composição das amostras 
Wonnacott define estatística como sendo ‘a arte de tomar decisões acertadas em face da incerteza’. 

Sendo, portanto, um método científico de análise baseado na coleta de dados e/ou informações a partir 

de uma determinada população com um número considerável de indivíduos / ocorrências, as 

informações constituídas através de amostras devem representar o mais fielmente possível o 

comportamento da população estudada, sem qualquer tipo de tendenciosidade. 

O conceito de “amostragem aleatória” parte do princípio de que, para se constituir amostras não 

tendenciosas, todo e qualquer elemento deve ter a mesma chance de figurar na amostra 

(WONNACOTT, 1985, p. 4). Partindo desse conceito, as amostras para análise do galpão de produção 

foram constituídas através de elementos do recorte social escolhidos ao acaso, para análise de diversas 

situações reais de combinações de variáveis físicas e pessoais responsáveis pelo grau de conforto 

térmico dos indivíduos na metalúrgica. 

Foram compostas, então, nove amostras não tendenciosas, a partir da população de 50 trabalhadores 

relacionados na tabela abaixo6: 

Postos de trabalho para composição das amostras aleatórias 
Elemento Ident. Função Setor Idade Sexo Altura Peso Amostra

Funcionário 01 1011 Prensista Estampagem 36 M 1,67 69 8 
Funcionário 02 848 Prensista Estampagem 28 M 1,68 71 8 
Funcionário 03 1115 Prensista Estampagem 38 M 1,66 68 9 
Funcionário 04 917 Prensista Estampagem 38 M 1,70 72 8 
Funcionário 05 326 Líder estampagem Estampagem 41 M 1,66 67 6 
Funcionário 06 1174 Auxiliar estampagem Estampagem 32 M 1,73 72 6 
Funcionário 07 1107 Prensista Estampagem 25 M 1,74 78 8 
Funcionário 08 692 Prensista Estampagem 29 M 1,78 90 8 
Funcionário 09 270 Prensista Estampagem 30 M 1,69 75 6 
Funcionário 10 1169 Auxiliar estampagem Estampagem 47 M 1,67 65 6 
Funcionário 11 1058 Prensista Estampagem 32 M 1,77 81 9 
Funcionário 12 1175 Auxiliar estampagem Estampagem 42 M 1,72 74 8 
Funcionário 13 784 Prensista Estampagem 33 M 1,71 75 9 
Funcionário 14 371 Encarregado estampagem Estampagem 31 M 1,67 71 4 
Funcionário 15 844 Prensista Estampagem 27 M 1,80 82 9 
Funcionário 16 1165 Auxiliar estampagem Estampagem 29 M 1,74 78 9 
Funcionário 17 849 Prensista Estampagem 35 M 1,68 66 9 
Funcionário 18 979 Laminador Laminação 24 M 1,82 74 7 
Funcionário 19 898 Laminador Laminação 26 M 1,77 78 7 
Funcionário 20 1060 Laminador Laminação 30 M 1,69 72 7 
Funcionário 21 1040 Laminador Laminação 39 M 1,72 73 7 

                                                
6 A pedido da diretoria da empresa, os nomes dos trabalhadores não foram divulgados. 
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Funcionário 22 1073 Laminador Laminação 36 M 1,67 68 7 
Funcionário 23 1125 Laminador Laminação 39 M 1,65 68 7 
Funcionário 24 1102 Ajudante Laminação 40 M 1,73 72 4 
Funcionário 25 1064 Ajudante Laminação 27 M 1,71 77 4 
Funcionário 26 970 Encarregado laminação Laminação 33 M 1,68 71 4 
Funcionário 27 1061 Operador TT (gás) Tratamento térmico 31 M 1,73 70 1 
Funcionário 28 1020 Líder TT (gás) Tratamento térmico 29 M 1,67 71 1 
Funcionário 29 1181 Operador TT (gás) Tratamento térmico 34 M 1,75 69 1 
Funcionário 30 1015 Operador TT (gás) Tratamento térmico 32 M 1,69 74 1 
Funcionário 31 1071 Operador TT (gás) Tratamento térmico 35 M 1,71 73 1 
Funcionário 32 1019 Líder TT (gás) Tratamento térmico 42 M 1,66 70 1 
Funcionário 33 570 Retificador Ferramentaria 38 M 1,82 85 2 
Funcionário 34 1119 Operador ferrament. Ferramentaria 36 M 1,76 84 2 
Funcionário 35 1166 Operador ferrament. Ferramentaria 33 M 1,72 76 2 
Funcionário 36 1170 Operador ferrament. Ferramentaria 36 M 1,77 78 2 
Funcionário 37 957 Fresador Ferramentaria 38 M 1,68 70 2 
Funcionário 38 662 Prog. ferram. manut. Ferramentaria 31 M 1,69 68 2 
Funcionário 39 947 Torneiro mecânico Ferramentaria 37 M 1,72 71 3 
Funcionário 40 1099 Operador ferrament. Ferramentaria 28 M 1,78 86 3 
Funcionário 41 794 Ferramenteiro Ferramentaria 47 M 1,69 68 3 
Funcionário 42 1098 Torneiro mecânico Ferramentaria 42 M 1,71 74 3 
Funcionário 43 759 Ferramenteiro Ferramentaria/est. 34 M 1,76 81 3 
Funcionário 44 378 Líder ferr. estamp. Ferramentaria/est. 37 M 1,84 88 3 
Funcionário 45 1195 Controle de qualidade Estampagem 39 M 1,70 107 5 
Funcionário 46 1196 Controle de qualidade Estampagem 41 M 1,73 92 5 
Funcionário 47 1209 Controle de qualidade Laminação 25 M 1,84 84 5 
Funcionário 48 1210 Controle de qualidade Laminação 30 M 1,69 67 5 
Funcionário 49 1198 Op. de empilhadeira Matéria prima 35 M 1,68 76 6 
Funcionário 50 1199 Embalador Expedição 27 M 1,71 70 6 

Tabela 4.1 – Relação dos postos de trabalho da população estudada 

4.3. Medições e coletas de dados (MCD) 
Foi executada uma série de 5 (cinco) medições, abordando várias situações reais de combinações de 

variáveis, adotando-se para tal 9 (nove) amostras não tendenciosas de trabalhadores para análise 

estatística do conforto térmico presente no galpão. 

As cinco medições executadas encontram-se descritas a seguir: 
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1ª MCD: Para uma dada temperatura de bulbo seco t1 (dia fresco), e mantidas constantes todas as 

outras variáveis presentes no processo, foram submetidas três amostras não tendenciosas de 6 

trabalhadores a um teste (amostras 1, 2 e 3), onde somente as duas primeiras amostras estavam sujeitas 

à influência direta da temperatura radiante proveniente de equipamentos localizados no setor de 

tratamento térmico no galpão de produção; numa segunda etapa, foi realizado o mesmo teste, porém, 

sob efeito de uma temperatura de bulbo seco t2 (dia quente); 

2ª MCD: Submissão da amostra 1 às mesmas variáveis presentes na amostra 3 do primeiro teste, ou 

seja, sem influência da temperatura radiante proveniente dos equipamentos, tanto para a temperatura 

de bulbo seco t1 (dia fresco), como para a temperatura de bulbo seco t2 (dia quente);  

3ª MCD: Mantidas constantes todas as outras variáveis atuantes no processo, foram apurados os votos 

de outras duas amostras de 4 trabalhadores cada (amostras 4 e 5) para dois níveis distintos de atividade 

(met), numa dada temperatura de bulbo seco t1 (dia fresco); o mesmo teste foi realizado para uma dada 

temperatura de bulbo seco t2 (dia quente); 

4ª MCD: Mantidas constantes todas as outras variáveis atuantes no processo, foram apurados os votos 

de mais duas amostras de 6 trabalhadores cada (amostras 6 e 7) para dois níveis distintos de 

velocidade relativa do ar, numa dada temperatura de bulbo seco t1 (dia fresco); o mesmo teste foi 

realizado para uma dada temperatura de bulbo seco t2 (dia quente);  

5ª MCD: Mantidas constantes todas as outras variáveis atuantes no processo, foram apurados os votos 

de duas amostras de 6 trabalhadores cada (amostras 8 e 9) para duas possibilidades de vestimenta, 

numa dada temperatura de bulbo seco t1 (dia fresco); o mesmo teste foi realizado para uma dada 

temperatura de bulbo seco t2 (dia quente);  

As tabelas 4.2 e 4.3 apresentam as medições com as respectivas coletas de dados para cada amostra, 

separadamente para os dias fresco e quente, relacionando os seguintes dados e suas respectivas 

unidades: 

•  Número seqüencial; 

•  Especificação do funcionário; 

•  Função desempenhada no galpão de produção; 

•  Setor do galpão onde foram realizadas as medições das variáveis físicas; 

•  Ponto exato no galpão das medições das variáveis físicas; 

•  Temperatura de bulbo seco (Tbs - °C); 

•  Temperatura de globo (Tg - °C); 

•  Temperatura de bulbo úmido (Tbu - °C); 
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•  Temperatura efetiva corrigida (Tef - °C); 

•  Temperatura radiante média (Trm - °C); 

•  Velocidade do ar (Var – m/s); 

•  Umidade relativa do ar (UR - %); 

•  Taxa de metabolismo (MADu – met); 

•  Isolamento térmico da vestimenta (Icl – clo); 

•  Sensação térmica (escala de -3 a +3). 

Durante a execução das medições das variáveis ambientais (temperatura de bulbo seco, temperatura de 

globo, temperatura de bulbo úmido, velocidade relativa do ar, umidade relativa do ar), os 

equipamentos de medição foram posicionados a uma altura de 1,10 m a partir do piso, conforme 

recomendação da norma ISO 7726 (1998) para pessoas em pé. Constatou-se a inexistência no sentido 

vertical e em todas as medições de fatores causadores de heterogeneidade nos valores das variáveis 

ambientais. Os valores das temperaturas de bulbo seco, de globo e de bulbo úmido foram apurados 

com grau de precisão de 0,5 °C, conforme recomenda a norma ISO 7726 (1998). 

A temperatura efetiva corrigida foi obtida com auxílio do ábaco de temperatura efetiva normal         

(fig. 1.2), mediante o cruzamento, a partir da escala esquerda, da temperatura de globo, com a 

temperatura de bulbo úmido na escala direita, e posterior leitura no ábaco da temperatura efetiva 

corrigida correspondente à velocidade relativa do ar. 

A respectiva temperatura radiante média de cada elemento das amostras foi calculada aplicando-se a 

seguinte fórmula7: 

( ) ( )[ ] 273ttv105,2273tt
25,0

ag
6,084

grm −−⋅⋅⋅++=  

As taxas metabólicas foram estimadas mediante o emprego do método proposto na norma ISO 8996 

(1990), conforme indicado na metodologia. A tabela 4.4 apresenta a composição das respectivas taxas 

metabólicas para cada atividade desempenhada no galpão de produção. 

O valor correspondente ao isolamento térmico do uniforme utilizado pela população de trabalhadores 

foi estimado a partir das indicações coletadas nos questionários individuais e mediante a soma dos 

respectivos valores de cada peça de roupa constantes na tabela 3.5. 

Finalmente os votos referentes às sensações térmicas experimentadas pelos elementos constituintes 

das amostras foram coletados através da aplicação dos questionários individuais, simultaneamente à 

apuração dos valores das variáveis ambientais. O modelo do questionário está incluso no anexo B. 

                                                
7 Fórmula utilizada para cálculo da temperatura radiante média, para d = 0,15 m (diâmetro do globo) e ε = 0,95 
(emissividade do globo). 
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DADOS COLETADOS EM CAMPO PARA DIA FRESCO 

Seq. Elemento Função Setor 
avaliado 

Ponto de
medição 

Tbs 
(°C) 

Tg 
(°C) 

Tbu
(°C)

Tef
(°C)

Trm
(°C)

Var 
(m/s)

UR
(%)

MADu
(met) 

Icl 
(clo)

Sensação
térmica 

1 Funcionário 27 Operador TT (gás) Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,6 0,70 1 
2 Funcionário 28 Líder TT (gás) Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,6 0,70 2 
3 Funcionário 29 Operador TT (gás) Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,6 0,70 2 
4 Funcionário 30 Operador TT (gás) Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,6 0,70 2 
5 Funcionário 31 Operador TT (gás) Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,6 0,70 3 
6

A
1 

Funcionário 32 Líder TT (gás) Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,6 0,70 1 
7 Funcionário 33 Retificador Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,6 0,70 2 
8 Funcionário 34 Operador ferrament. Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,3 0,65 2 
9 Funcionário 35 Operador ferrament. Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,4 0,65 2 

10 Funcionário 36 Operador ferrament. Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,4 0,65 3 
11 Funcionário 37 Fresador Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,4 0,65 2 
12

A
2 

Funcionário 38 Prog. ferram. manut. Trat. térmico P1 26,0 30,0 21,5 25,0 32,0 0,3 67 2,4 0,65 3 
13 Funcionário 39 Torneiro mecânico Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,5 24,0 26,7 0,1 66 2,4 0,65 2 
14 Funcionário 40 Operador ferrament. Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,5 24,0 26,7 0,2 66 2,6 0,65 1 
15 Funcionário 41 Ferramenteiro Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,5 24,0 26,7 0,1 66 2,3 0,65 0 
16 Funcionário 42 Torneiro mecânico Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,5 24,0 26,7 0,1 66 2,4 0,65 1 
17 Funcionário 43 Ferramenteiro Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,5 24,0 26,7 0,1 66 2,3 0,65 2 
18

A
3 

Funcionário 44 Líder ferr. estamp. Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,5 24,0 26,7 0,1 66 2,6 0,65 1 
19 Funcionário 27 Operador TT (gás) Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,0 23,5 26,7 0,1 64 2,6 0,70 1 
20 Funcionário 28 Líder TT (gás) Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,0 23,5 26,7 0,1 64 2,6 0,70 1 
21 Funcionário 29 Operador TT (gás) Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,0 23,5 26,7 0,1 64 2,6 0,70 1 
22 Funcionário 30 Operador TT (gás) Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,0 23,5 26,7 0,1 64 2,6 0,70 2 
23 Funcionário 31 Operador TT (gás) Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,0 23,5 26,7 0,1 64 2,6 0,70 2 
24

A
1 

Funcionário 32 Líder TT (gás) Ferramentaria P2 26,0 26,5 21,0 23,5 26,7 0,1 64 2,6 0,70 1 
25 Funcionário 14 Encarregado estampagem Estampagem P3 23,0 25,0 18,5 22,0 25,9 0,2 64 2,6 0,65 2 
26 Funcionário 24 Ajudante Estampagem P3 23,0 25,0 18,5 22,0 25,9 0,2 64 2,6 0,65 1 
27 Funcionário 25 Ajudante Estampagem P3 23,0 25,0 18,5 22,0 25,9 0,2 64 2,6 0,65 2 
28

A
4 

Funcionário 26 Encarregado laminação Estampagem P3 23,0 25,0 18,5 22,0 25,9 0,2 65 2,6 0,65 2 
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29 Funcionário 45 Controle de qualidade Estampagem P3 23,0 25,0 18,5 22,0 25,9 0,1 64 1,2 0,65 1 
30 Funcionário 46 Controle de qualidade Estampagem P3 23,0 25,0 18,5 22,0 25,9 0,1 64 1,2 0,65 0 
31 Funcionário 47 Controle de qualidade Estampagem P3 23,0 25,0 18,5 22,0 25,9 0,1 64 1,2 0,65 1 
32

A
5 

Funcionário 48 Controle de qualidade Estampagem P3 23,0 25,0 18,5 22,0 25,9 0,1 64 1,2 0,65 1 
33 Funcionário 05 Líder estampagem Matéria prima P4 22,5 23,0 18,0 17,0 23,2 3,0 65 2,6 0,65 -1 
34 Funcionário 06 Auxiliar estampagem Matéria prima P4 22,5 23,0 18,0 17,0 23,2 3,0 65 2,6 0,65 0 
35 Funcionário 09 Prensista Matéria prima P4 22,5 23,0 18,0 17,0 23,2 3,0 65 2,6 0,65 -1 
36 Funcionário 10 Auxiliar estampagem Matéria prima P4 22,5 23,0 18,0 17,0 23,2 3,0 65 2,6 0,65 -1 
37 Funcionário 49 Op. de empilhadeira Matéria prima P4 22,5 23,0 18,0 17,0 23,2 3,0 65 2,6 0,65 0 
38

A
6 

Funcionário 50 Embalador Matéria prima P4 22,5 23,0 18,0 17,0 23,2 3,0 65 2,6 0,65 -1 
39 Funcionário 18 Laminador Laminação P5 23,0 23,5 18,0 21,0 23,7 0,1 62 2,6 0,65 1 
40 Funcionário 19 Laminador Laminação P5 23,0 23,5 18,0 21,0 23,7 0,1 62 2,6 0,65 1 
41 Funcionário 20 Laminador Laminação P5 23,0 23,5 18,0 21,0 23,7 0,1 62 2,6 0,65 2 
42 Funcionário 21 Laminador Laminação P5 23,0 23,5 18,0 21,0 23,7 0,1 62 2,6 0,65 1 
43 Funcionário 22 Laminador Laminação P5 23,0 23,5 18,0 21,0 23,7 0,1 62 2,6 0,65 1 
44

A
7 

Funcionário 23 Laminador Laminação P5 23,0 23,5 18,0 21,0 23,7 0,1 62 2,6 0,65 2 
45 Funcionário 01 Prensista Estampagem P6 23,5 24,5 18,0 21,0 24,9 0,3 60 2,6 0,65 1 
46 Funcionário 02 Prensista Estampagem P7 23,5 24,5 17,5 21,0 24,9 0,2 56 2,6 0,65 1 
47 Funcionário 04 Prensista Estampagem P7 23,5 24,5 17,5 21,0 24,9 0,1 54 2,6 0,65 2 
48 Funcionário 07 Prensista Estampagem P6 23,5 24,5 18,0 21,5 24,9 0,2 60 2,6 0,65 2 
49 Funcionário 08 Prensista Estampagem P7 23,5 24,5 18,0 21,5 24,9 0,2 60 2,6 0,65 1 
50

A
8 

Funcionário 12 Auxiliar estampagem Estampagem P6 24,0 25,0 18,0 22,0 25,4 0,2 56 2,6 0,65 2 
51 Funcionário 03 Prensista Estampagem P8 23,5 24,0 17,5 21,0 24,2 0,2 57 2,6 1,20 2 
52 Funcionário 11 Prensista Estampagem P8 23,5 24,0 17,5 21,0 24,2 0,2 57 2,6 1,20 2 
53 Funcionário 13 Prensista Estampagem P9 24,0 24,5 17,5 21,5 24,7 0,2 57 2,6 1,20 3 
54 Funcionário 15 Prensista Estampagem P9 24,0 24,5 18,0 21,0 24,7 0,2 56 2,6 1,20 3 
55 Funcionário 16 Auxiliar estampagem Estampagem P10 24,0 24,5 18,0 21,0 24,7 0,2 56 2,6 1,20 2 
56

A
9 

Funcionário 17 Prensista Estampagem P10 23,5 24,0 17,5 21,0 24,2 0,2 56 2,6 1,20 2 

Tabela 4.2 – Medições e coletas de dados realizadas em dia fresco 
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DADOS COLETADOS EM CAMPO PARA DIA QUENTE 

Seq. Elemento Função Setor 
avaliado 

Ponto de
medição 

Tbs 
(°C) 

Tg 
(°C) 

Tbu
(°C)

Tef
(°C)

Trm
(°C)

Var 
(m/s)

UR
(%)

MADu
(met) 

Icl 
(clo)

Sensação
térmica 

1 Funcionário 27 Operador TT (gás) Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 60 2,6 0,70 2 
2 Funcionário 28 Líder TT (gás) Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 60 2,6 0,70 3 
3 Funcionário 29 Operador TT (gás) Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 60 2,6 0,70 3 
4 Funcionário 30 Operador TT (gás) Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 60 2,6 0,70 2 
5 Funcionário 31 Operador TT (gás) Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 60 2,6 0,70 3 
6

A
1 

Funcionário 32 Líder TT (gás) Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 60 2,6 0,70 3 
7 Funcionário 33 Retificador Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 62 2,6 0,70 3 
8 Funcionário 34 Operador ferrament. Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 62 2,3 0,65 3 
9 Funcionário 35 Operador ferrament. Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 62 2,4 0,65 3 

10 Funcionário 36 Operador ferrament. Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 62 2,4 0,65 3 
11 Funcionário 37 Fresador Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 62 2,4 0,65 2 
12

A
2 

Funcionário 38 Prog. ferram. manut. Trat. térmico P1 33,5 38,0 27,0 30,0 40,2 0,3 62 2,4 0,65 3 
13 Funcionário 39 Torneiro mecânico Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,0 29,0 34,1 0,2 61 2,4 0,65 3 
14 Funcionário 40 Operador ferrament. Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,0 29,0 34,1 0,2 61 2,6 0,65 2 
15 Funcionário 41 Ferramenteiro Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,0 29,0 34,1 0,2 61 2,3 0,65 2 
16 Funcionário 42 Torneiro mecânico Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,0 29,0 34,1 0,2 61 2,3 0,65 2 
17 Funcionário 43 Ferramenteiro Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,0 29,0 34,1 0,2 61 2,3 0,65 3 
18

A
3 

Funcionário 44 Líder ferr. estamp. Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,0 29,0 34,1 0,2 61 2,6 0,65 2 
19 Funcionário 27 Operador TT (gás) Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,5 29,5 34,1 0,2 63 2,6 0,70 1 
20 Funcionário 28 Líder TT (gás) Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,5 29,5 34,1 0,2 63 2,6 0,70 2 
21 Funcionário 29 Operador TT (gás) Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,5 29,5 34,1 0,2 63 2,6 0,70 2 
22 Funcionário 30 Operador TT (gás) Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,5 29,5 34,1 0,2 63 2,6 0,70 3 
23 Funcionário 31 Operador TT (gás) Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,5 29,5 34,1 0,2 63 2,6 0,70 2 
24

A
1 

Funcionário 32 Líder TT (gás) Ferramentaria P2 33,5 34,0 27,5 29,5 34,1 0,2 63 2,6 0,70 2 
25 Funcionário 14 Encarregado estampagem Estampagem P3 31,5 32,0 25,0 27,5 32,1 0,2 58 2,6 0,65 3 
26 Funcionário 24 Ajudante Estampagem P3 31,5 32,0 25,0 27,5 32,1 0,2 58 2,6 0,65 3 
27 Funcionário 25 Ajudante Estampagem P3 31,5 32,0 25,0 27,5 32,1 0,2 58 2,6 0,65 2 
28

A
4 

Funcionário 26 Encarregado laminação Estampagem P3 31,5 32,0 25,0 27,5 32,1 0,2 58 2,6 0,65 3 
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29 Funcionário 45 Controle de qualidade Estampagem P3 32,0 32,5 26,0 28,0 32,6 0,1 57 1,2 0,65 2 
30 Funcionário 46 Controle de qualidade Estampagem P3 32,0 32,5 26,0 28,0 32,6 0,1 57 1,2 0,65 2 
31 Funcionário 47 Controle de qualidade Estampagem P3 32,0 32,5 26,0 28,0 32,6 0,1 57 1,2 0,65 3 
32

A
5 

Funcionário 48 Controle de qualidade Estampagem P3 32,0 32,5 26,0 28,0 32,6 0,1 57 1,2 0,65 2 
33 Funcionário 05 Líder estampagem Matéria prima P4 31,0 31,5 24,5 24,0 31,6 5,0 59 2,6 0,65 1 
34 Funcionário 06 Auxiliar estampagem Matéria prima P4 31,0 31,5 24,5 24,0 31,6 5,0 59 2,6 0,65 2 
35 Funcionário 09 Prensista Matéria prima P4 31,0 31,5 24,5 24,0 31,6 5,0 59 2,6 0,65 1 
36 Funcionário 10 Auxiliar estampagem Matéria prima P4 31,0 31,5 24,5 24,0 31,6 5,0 59 2,6 0,65 2 
37 Funcionário 49 Op. de empilhadeira Matéria prima P4 31,0 31,5 24,5 24,0 31,6 5,0 59 2,6 0,65 1 
38

A
6 

Funcionário 50 Embalador Matéria prima P4 31,0 31,5 24,5 24,0 31,6 5,0 59 2,6 0,65 1 
39 Funcionário 18 Laminador Laminação P5 30,5 31,5 23,5 27,0 31,9 0,2 56 2,6 0,65 2 
40 Funcionário 19 Laminador Laminação P5 30,5 31,5 23,5 27,0 31,9 0,2 56 2,6 0,65 2 
41 Funcionário 20 Laminador Laminação P5 30,5 31,5 23,5 27,0 31,9 0,1 56 2,6 0,65 3 
42 Funcionário 21 Laminador Laminação P5 30,5 31,5 23,5 27,0 31,9 0,2 56 2,6 0,65 3 
43 Funcionário 22 Laminador Laminação P5 30,5 31,5 23,5 27,0 31,9 0,1 56 2,6 0,65 2 
44

A
7 

Funcionário 23 Laminador Laminação P5 30,5 31,5 23,5 27,0 31,9 0,2 56 2,6 0,65 3 
45 Funcionário 01 Prensista Estampagem P6 31,5 32,0 24,0 27,0 32,1 0,3 54 2,6 0,65 2 
46 Funcionário 02 Prensista Estampagem P7 31,5 32,0 24,0 27,0 32,1 0,2 54 2,6 0,65 1 
47 Funcionário 04 Prensista Estampagem P7 31,5 32,0 24,0 27,0 32,1 0,1 54 2,6 0,65 2 
48 Funcionário 07 Prensista Estampagem P6 31,5 32,0 24,0 27,0 32,1 0,2 54 2,6 0,65 2 
49 Funcionário 08 Prensista Estampagem P7 31,5 32,0 24,0 27,0 32,1 0,2 54 2,6 0,65 2 
50

A
8 

Funcionário 12 Auxiliar estampagem Estampagem P6 31,5 32,0 24,0 27,0 32,1 0,2 54 2,6 0,65 3 
51 Funcionário 03 Prensista Estampagem P8 32,0 32,5 25,0 27,5 32,6 0,2 59 2,6 1,20 3 
52 Funcionário 11 Prensista Estampagem P8 32,0 32,5 25,0 27,5 32,6 0,2 59 2,6 1,20 3 
53 Funcionário 13 Prensista Estampagem P9 32,0 32,5 25,0 27,5 32,6 0,2 59 2,6 1,20 3 
54 Funcionário 15 Prensista Estampagem P9 32,0 32,5 25,0 27,5 32,6 0,2 59 2,6 1,20 2 
55 Funcionário 16 Auxiliar estampagem Estampagem P10 32,0 32,5 25,0 27,5 32,6 0,2 59 2,6 1,20 3 
56

A
9 

Funcionário 17 Prensista Estampagem P10 32,0 32,5 25,0 27,5 32,6 0,2 59 2,6 1,20 3 

Tabela 4.3 - Medições e coletas de dados realizadas em dia quente 
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Taxa metabólica por atividade 
Atividade 

basal (homem) postura corporal tipo de trabalho movimento do corpo total (W/m²) total (met)

Ajudante 44 25  280 0  349 6,0 
Auxiliar estampagem 44 25  85 0  154 2,6 
Contr. de qualidade 44 10  15 0  69 1,2 
Embalador 44 25  85 0  154 2,6 
Encarregado 44 25  280 0  349 6,0 
Ferramenteiro 44 30  65 0  139 2,4 
Fresador 44 30  65 0  139 2,4 
Laminador 44 25  85 0  154 2,6 
Op de empilhadeira 44 25  85 0  154 2,6 
Op de ponte rolante 44 25  85 0  154 2,6 
Op ferrament. 44 25  65 0  134 2,3 
Op tratamento térmico 44 25  85 0  154 2,6 
Prensista 44 25  85 0  154 2,6 
Torneiro mecânico 44 25  85 0  154 2,6 

Tabela 4.4 – Taxa metabólica por atividade composta segundo método proposto na norma ISO 8996 (1990) 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS 

5.1. Análise estatística 

5.1.1. Caracterização estatística da amostra geral de trabalhadores avaliada 
Conforme observação de IIDA (1990), a população de trabalhadores brasileira apresenta em média as 

seguintes características físicas: 

- Idade: 26 anos; 

- Estatura: 1,67 m; 

- Massa corporal: 63 kg. 

A população de trabalhadores do galpão de produção da metalúrgica, representada pela tabela 4.1, 

composta de 50 pessoas, apresenta, por sua vez, as seguintes características físicas, como mostra a 

tabela abaixo: 

Características físicas da população de trabalhadores 
Idade (anos) 
média desvio padrão mínimo máximo 
34,1 5,6 24 47 
Altura (m) 
média desvio padrão mínimo máximo 
1,72 0,05 1,65 1,84 
Peso (kg) 
média desvio padrão mínimo máximo 
75,18 7,96 65 107 

Tabela 5.1 – Características físicas da população de trabalhadores 

Percebe-se, pela observação dos cálculos, uma certa uniformidade na população de trabalhadores do 

galpão quanto à altura, devido ao desvio padrão reduzido, o mesmo não ocorrendo com a idade e o 

peso. Em comparação aos dados de IIDA (1990), todos os valores estatísticos calculados a partir da 

população considerada são superiores àqueles, o que, por sua vez, não difere de modo significativo dos 

dados estatísticos da população de trabalhadores brasileira como um todo. 

Quanto ao sexo, toda a amostra avaliada é do sexo masculino. No presente trabalho, admite-se, a partir 

de estudos anteriormente realizados, como o de GONÇALVES (2000), cujos resultados demonstraram 

não haver influência significativa do ciclo menstrual feminino sobre as respostas de sensação térmica e 

de preferência térmica, que o sexo não acarreta em diferenças nos cálculos dos votos de sensação e de 

preferência térmica. 
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5.1.2. Cálculos estatísticos sobre as variáveis da população 
As tabelas seguintes apresentam os cálculos estatísticos efetuados sobre toda a população, com base 

nos dados coletados em campo para as seguintes variáveis: 

•  Variáveis ambientais: temperatura de bulbo seco (Tbs), temperatura de globo (Tg), 

temperatura de bulbo úmido (Tbu), temperatura efetiva corrigida (Tef), temperatura radiante 

média (Trm), velocidade relativa do ar (Var) e umidade relativa do ar (UR); 

•  Variáveis pessoais: metabolismo (MADu) e isolamento térmico da vestimenta (Icl). 

Cálculos estatísticos sobre as variáveis para dia fresco 

Variáveis Média Desvio 
padrão Mínimo Máximo Intervalo

Temp. de bulbo seco (°C) 24,38 1,46 22,50 26,00 3,50 

Temp. de globo (°C) 25,89 2,43 23,00 30,00 7,00 

Temp. de bulbo úmido (°C) 19,46 1,69 17,50 21,50 4,00 

Temp. efetiva (°C) 22,21 2,37 17,00 25,00 8,00 

Temp. rad. média (°C) 26,58 3,09 23,16 32,01 8,85 

Umid. rel. do ar (%) 63,29 3,69 54,00 67,00 13,00 

Variáveis  
ambientais 

Vel. relativa do ar (m/s) 0,48 0,88 0,10 3,00 2,90 

Metabolismo (met) 2,50 0,40 1,20 2,60 1,50 Variáveis 
pessoais Isol. térmico da vest. (clo) 0,72 0,17 0,65 1,20 0,55 

Tabela 5.2 – Cálculos estatísticos sobre as variáveis da população para dia fresco 

Cálculos estatísticos sobre as variáveis para dia quente 

Variáveis Média Desvio 
padrão Mínimo Máximo Intervalo

Temp. de bulbo seco (°C) 32,29 1,14 30,50 33,50 3,00 

Temp. de globo (°C) 33,70 2,43 31,50 38,00 6,50 

Temp. de bulbo úmido (°C) 25,30 1,39 23,50 27,50 4,00 

Temp. efetiva (°C) 27,41 1,63 24,00 29,50 5,50 

Temp. rad. média (°C) 32,70 0,95 31,65 34,15 2,50 

Umid. rel. do ar (%) 59,00 2,71 54,00 63,00 9,00 

Variáveis 
ambientais 

Vel. relativa do ar (m/s) 0,73 1,50 0,10 5,00 4,90 

Metabolismo (met) 2,50 0,40 1,20 2,60 1,50 Variáveis 
pessoais Isol. térmico da vest. (clo) 0,72 0,17 0,65 1,20 0,55 

Tabela 5.3 - Cálculos estatísticos sobre as variáveis da população para dia quente 
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5.1.3. Gráficos das distribuições de freqüência dos votos coletados 

5.1.3.1. População 
Considerando a população de trabalhadores do galpão como um todo, com N = 56 ocorrências (e não 

50, devido à dupla ocorrência da amostra 01), a distribuição de freqüências dos votos coletados para 

cada sensação térmica é representada nas tabelas e seus respectivos gráficos abaixo, para os dias fresco 

e quente: 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da população 
(dia fresco) 

Sensação térmica Escala Freqüência (f) 
Muito frio  -3  0 
Frio  -2  0 
Pouco Frio  -1  4 
Neutro  0  4 
Pouco calor  1  20 
Calor  2  23 
Muito calor  3  5 

Tabela 5.4 - Distribuições de freqüência da população – dia fresco 
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Figura 5.1 – Gráfico das distrib. de freq. da população – dia fresco 

 



 

- 61 - 

 
Distribuições de freqüência das sensações térmicas da população 

(dia quente) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3  0 
Frio  -2  0 
Pouco Frio  -1  0 
Neutro  0  0 
Pouco calor  1  6 
Calor  2  25 
Muito calor  3  25 

Tabela 5.5 - Distribuições de freqüência da população – dia quente 
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(dia quente)
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Figura 5.2- Gráfico das distrib. de freq. da população – dia quente 
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5.1.3.2. Amostras 
Os gráficos seguintes apresentam as distribuições de freqüência dos votos coletados para as sensações 

térmicas, separadamente para cada amostra: 

Amostra 01: 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 01 
(dia fresco – com radiação) 

Sensação térmica Escala Freqüência (f) 
Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 2 
Calor  2 3 
Muito calor  3 1 

Tabela 5.6 - Distribuições de freqüência da amostra 01 – dia fresco – com radiação 
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Figura 5.3 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 01 – dia fresco – com radiação 
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Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 01 

(dia fresco – sem radiação) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 4 
Calor  2 2 
Muito calor  3 0 

Tabela 5.7 - Distribuições de freqüência da amostra 01 – dia fresco – sem radiação 
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(dia fresco - sem radiação)
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Figura 5.4 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 01 – dia fresco – sem radiação 
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Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 01 

(dia quente – com radiação) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 0 
Calor  2 2 
Muito calor  3 4 

Tabela 5.8 - Distribuições de freqüência da amostra 01 – dia quente – com radiação 
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Figura 5.5 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 01 – dia quente – com radiação 
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Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 01 

(dia quente – sem radiação) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 1 
Calor  2 4 
Muito calor  3 1 

Tabela 5.9 - Distribuições de freqüência da amostra 01 – dia quente – sem radiação 

Distribuições de freqüência dos votos da amostra 01
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Figura 5.6 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 01 – dia quente – sem radiação 
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Amostra 02: 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 02 
(dia fresco) 

Sensação térmica Escala Freqüência (f) 
Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 0 
Calor  2 4 
Muito calor  3 2 

Tabela 5.10 - Distribuições de freqüência da amostra 02 – dia fresco 

Distribuições de freqüência dos votos da amostra 02
(dia fresco)
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Figura 5.7 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 02 – dia fresco 
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Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 02 

(dia quente) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 0 
Calor  2 1 
Muito calor  3 5 

Tabela 5.11 - Distribuições de freqüência da amostra 02 – dia quente 

Distribuições de freqüência dos votos da amostra 02
(dia quente)
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Figura 5.8 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 02 – dia quente 



 

- 68 - 

Amostra 03: 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 03 
(dia fresco) 

Sensação térmica Escala Freqüência (f) 
Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 1 
Pouco calor  1 3 
Calor  2 2 
Muito calor  3 0 

Tabela 5.12 - Distribuições de freqüência da amostra 03 – dia fresco 
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Figura 5.9 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 03 – dia fresco 



 

- 69 - 

 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 03 
(dia quente) 

Sensação térmica Escala Freqüência (f) 
Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 0 
Calor  2 4 
Muito calor  3 2 

Tabela 5.13 - Distribuições de freqüência da amostra 03 – dia quente 
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Figura 5.10 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 03 – dia quente 
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Amostra 04: 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 04 
(dia fresco) 

Sensação térmica Escala Freqüência (f) 
Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 1 
Calor  2 3 
Muito calor  3 0 

Tabela 5.14 - Distribuições de freqüência da amostra 04 – dia fresco 

Distribuições de freqüência dos votos da amostra 04
(dia fresco)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Muito frio Frio Pouco Frio Neutro Pouco
calor

Calor Muito calor

Sensação térmica

Fr
eq

üê
nc

ia

 
Figura 5.11 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 04 – dia fresco 
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Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 04 

(dia quente) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Fri  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 0 
Calor  2 1 
Muito calor  3 3 

Tabela 5.15 - Distribuições de freqüência da amostra 04 – dia quente 
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(dia quente)
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Figura 5.12 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 04 – dia quente 
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Amostra 05: 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 05 
(dia fresco) 

Sensação térmica Escala Freqüência (f) 
Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 1 
Pouco calor  1 3 
Calor  2 0 
Muito calor  3 0 

Tabela 5.16 - Distribuições de freqüência da amostra 05 – dia fresco 
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Figura 5.13 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 05 – dia fresco 
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Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 05 

(dia quente) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 0 
Calor  2 3 
Muito calor  3 1 

Tabela 5.17 - Distribuições de freqüência da amostra 05 – dia quente 
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(dia quente)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Muito frio Frio Pouco Frio Neutro Pouco
calor

Calor Muito calor

Sensação térmica

Fr
eq

üê
nc

ia

 
Figura 5.14 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 05 – dia quente 
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Amostra 06: 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 06 
(dia fresco) 

Sensação térmica Escala Freqüência (f) 
Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 4 
Neutro  0 2 
Pouco calor  1 0 
Calor  2 0 
Muito calor  3 0 

Tabela 5.18 - Distribuições de freqüência da amostra 06 – dia fresco 
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Figura 5.15 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 06 – dia fresco 
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Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 06 

(dia quente) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 4 
Calor  2 2 
Muito calor  3 0 

Tabela 5.19 - Distribuições de freqüência da amostra 06 – dia quente 
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Figura 5.16 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 06 – dia quente 
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Amostra 07: 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 07 
(dia fresco) 

Sensação térmica Escala Freqüência (f) 
Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 4 
Calor  2 2 
Muito calor  3 0 

Tabela 5.20 - Distribuições de freqüência da amostra 07 – dia fresco 
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Figura 5.17 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 07 – dia fresco 



 

- 77 - 

 
Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 07 

(dia quente) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 0 
Calor  2 3 
Muito calor  3 3 

Tabela 5.21 - Distribuições de freqüência da amostra 07 – dia quente 
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Figura 5.18 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 07 – dia quente 
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Amostra 08: 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 08 
(dia fresco) 

Sensação térmica Escala Freqüência (f) 
Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 3 
Calor  2 3 
Muito calor  3 0 

Tabela 5.22 - Distribuições de freqüência da amostra 08 – dia fresco 
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Figura 5.19 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 08 – dia fresco 
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Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 08 

(dia quente) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 1 
Calor  2 4 
Muito calor  3 1 

Tabela 5.23 - Distribuições de freqüência da amostra 08 – dia quente 
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Figura 5.20 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 08 – dia quente 
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Amostra 09: 

Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 09 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 0 
Calor  2 4 
Muito calor  3 2 

Tabela 5.24 - Distribuições de freqüência da amostra 09 – dia fresco 
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Figura 5.21 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 09 – dia fresco 
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Distribuições de freqüência das sensações térmicas da amostra 09 

(dia quente) 
Sensação térmica Escala Freqüência (f) 

Muito frio  -3 0 
Frio  -2 0 
Pouco Frio  -1 0 
Neutro  0 0 
Pouco calor  1 0 
Calor  2 1 
Muito calor  3 5 

Tabela 5.25 - Distribuições de freqüência da amostra 09 – dia quente 
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Figura 5.22 - Gráfico das distrib. de freq. da amostra 09 – dia quente 
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5.1.4. Análise estatística dos dados coletados a partir das medições 
Procedeu-se à análise estatística dos dados coletados a partir das medições, segundo o roteiro 

apresentado a seguir: 

Análise estatística da população: 

•  Cálculo da sensação térmica média para N = 56 ocorrências para os dias fresco e quente; 

•  Cálculo da variância σ² da sensação térmica média para N = 56 ocorrências para os dias 

fresco e quente; 

•  Cálculo do desvio padrão σ da sensação térmica média para N = 56 ocorrências para os dias 

fresco e quente; 

•  Cálculo da regressão linear simples entre a variável independente temperatura efetiva 

corrigida (Tef) e a variável dependente sensação térmica (ST); 

•  Cálculo da regressão linear múltipla entre as variáveis independentes temperatura efetiva 

corrigida (Tef), nível de atividade (MADu), vestimenta (Icl) e a variável dependente sensação 

térmica (ST); 

Análise 1ª MCD: 

•  Cálculo do intervalo bilateral com 95% de confiança da sensação térmica média para as 

amostras 1, 2 e 3 para os dias fresco e quente; 

•  Cálculo com 95% de confiança da diferença entre as médias das amostras 1 e 2 para os dias 

fresco e quente; 

•  Cálculo com 95% de confiança da diferença entre as médias das amostras 1 e 3 / 2 e 3 para 

os dias fresco e quente; 

•  Cálculo com 95% de confiança da hipótese nula H0: a variável temperatura radiante média 

não influencia na sensação térmica, nos dias fresco e quente; 

Análise 2ª MCD: 

•  Emparelhamento, com 95% de confiança, dos dados da amostra 1 coletados na 2ª MCD, 

com os dados da 1ª MCD;  

Análise 3ª MCD: 

•  Cálculo do intervalo bilateral com 95% de confiança da sensação térmica média para as 

amostras 4 e 5 para os dias fresco e quente; 

•  Cálculo com 95% de confiança da diferença entre as médias das amostras 4 e 5 em função 

da diferença de atividade para os dias fresco e quente; 
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•  Cálculo com 95% de confiança da hipótese nula H0: a variável metabolismo não influencia 

na sensação térmica, nos dias fresco e quente; 

Análise 4ª MCD: 

•  Cálculo do intervalo bilateral com 95% de confiança da sensação térmica para as amostras 6 

e 7 para os dias fresco e quente; 

•  Cálculo com 95% de confiança da diferença entre as médias das amostras 6 e 7 em função 

da diferença da velocidade relativa do ar para os dias fresco e quente; 

•  Cálculo com 95% de confiança da hipótese nula H0: a variável velocidade relativa do ar não 

influencia na sensação térmica, nos dias fresco e quente; 

Análise 5ª MCD: 

•  Cálculo do intervalo bilateral com 95% de confiança da sensação térmica para as amostras 8 

e 9 para os dias fresco e quente; 

•  Cálculo com 95% de confiança da diferença entre as médias das amostras 8 e 9 em função 

da vestimenta para os dias fresco e quente; 

•  Cálculo com 95% de confiança da hipótese nula H0: a vestimenta não influencia na 

sensação térmica, nos dias fresco e quente; 

5.1.4.1. Análise estatística da população 
Média, variância e desvio padrão da sensação térmica da população: 

A sensação térmica média (STM) de N = 56 ocorrências pode ser calculada pela fórmula: 








⋅∑=
N
fSTSTM   

onde: 

STM Sensação térmica média populacional; 

ST Sensação térmica individual; 

f Freqüência; 

N Tamanho da amostra. 

A variância populacional, por sua vez, é dada pela fórmula: 

( )∑ ⋅−
−

=σ fSTMST
1N

1 22  
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O desvio padrão populacional é calculado através da raiz da variância populacional: 

2σ=σ  

Sendo, portanto, a sensação térmica média representada por STM, a variância populacional por σ² e o 

desvio padrão populacional por σ, as tabelas seguintes apresentam os cálculos estatísticos sobre as 

variáveis da população, respectivamente para os dias fresco e quente: 

 

Cálculos estatísticos da população para dia fresco 

ST f ST × f (ST-STM) (ST-STM)² (ST-STM)² x f 
 -3 0  0  4,38 19,14 0,00 

 -2 0  0 -3,38 11,39 0,00 

 -1 4  -4 -2,38 5,64 22,56 
 0 4  0 -1,38 1,89 7,56 
 1 20  20 -0,38 0,14 2,81 
 2 23  46 0,63 0,39 8,98 
 3 5  15 1,63 2,64 13,20 
soma    77     55,13 
       
Valor de N   56    
sensação térmica média (STMf)     1,38 
variância (σ(σ(σ(σ²))))      1,00 
desvio padrão (σ)(σ)(σ)(σ) 

  

 

    1,00 

Tabela 5.26 – Cálculos estatísticos da população para dia fresco 
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Cálculos estatísticos da população para dia quente 

ST f ST × f (ST-STM) (ST-STM)² (ST-STM)² x f 
 -3 0  0 -5,34 28,51 0,00 
 -2 0  0 -4,34 18,83 0,00 
 -1 0  0 -3,34 11,15 0,00 
 0 0  0 -2,34 5,47 0,00 
 1 6  6 -1,34 1,79 10,76 
 2 25  50 -0,34 0,12 2,88 
 3 25  75 0,66 0,44 10,91 
soma    131     24,55 
       
Valor de N   56    
sensação térmica média (STMq)     2,34 
variância (σ(σ(σ(σ²))))      0,45 
desvio padrão (σ)(σ)(σ)(σ) 

  

 

    0,67 

Tabela 5.27 - Cálculos estatísticos da população para dia quente 

Regressão linear simples da sensação térmica sobre a temperatura efetiva corrigida: 

Efetuou-se a partir das 112 temperaturas efetivas corrigidas coletadas em campo para a população de 

trabalhadores do galpão uma regressão linear simples, prevendo o comportamento da variável 

dependente sensação térmica (ST) em função da variável independente temperatura efetiva corrigida 

(Tef), através de uma equação linear, aplicada ao gráfico de dispersão abaixo, com o auxílio da 

ferramenta linha de tendência, encontrada no editor de planilhas Microsoft Excel : 

Regressão linear simples da temperatura efetiva
y = 0,1869x - 2,8312
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Figura 5.23 – Regressão linear simples sensação térmica ×××× temperatura efetiva 
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Regressão linear múltipla entre as variáveis independentes Tef, MADu e Icl e a variável dependente ST: 

A partir das 112 observações coletadas em campo para as variáveis independentes temperatura efetiva 

corrigida, taxa de metabolismo e isolamento térmico da vestimenta calculou-se, com o auxílio da 

ferramenta de análise estatística regressão, presente no editor de planilhas Microsoft Excel , os 

coeficientes lineares A, B e C da equação ST = D + A⋅ Tef + B ⋅ MADu + C ⋅ Icl, representando o efeito 

simultâneo dessas mesmas variáveis independentes sobre a variável dependente sensação térmica: 

RESUMO DOS RESULTADOS 
Estatística de regressão 

  Coeficientes
Interseção -4,4553
Tef (A) 0,1909
MADu (B) 0,1178
Icl (C) 1,7058

Tabela 5.28 – Regressão linear múltipla 

Obteve-se, portanto, a equação linear: 

ST=-4,4453+0,1909⋅Tef+0,1178⋅MADu+1,7058⋅Icl 

5.1.4.2. Análise estatística das amostras: 
A dedução estatística se fundamenta na argumentação do geral para o específico, quando a partir dos 

dados de uma população específica calcula-se o comportamento de uma amostra. A indução 

estatística, por sua vez, se fundamenta na argumentação do específico para o geral, quando se dispõe 

somente dos dados de uma amostra para prever o comportamento estatístico de determinada população 

(WONNACOTT, 1985, p. 109). 

No caso das amostras compostas a partir da população, os respectivos dados físicos e pessoais 

coletados em campo correspondem a situações específicas analisadas separadamente para cada 

amostra, e não para a população de trabalhadores como um todo. Sendo assim, os cálculos estatísticos 

efetuados para cada amostra têm por objetivo prever o comportamento de toda a população em cada 

caso particular. Daí a necessidade de se calcular, para cada sensação térmica média amostral, um grau 

de aproximação, tanto para mais, como para menos, que preveja, com um grau de confiabilidade de 

95% (intervalo de confiança), a sensação térmica média populacional. 

A sensação térmica média populacional calculada para cada caso específico a partir dos dados de cada 

amostra foi obtida, então, com 95% de confiança, utilizando-se a fórmula: 
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EPtMTSSTM 025,0 ⋅±=  

onde: 

STM Sensação térmica média populacional; 

MTS  Sensação térmica média amostral; 

025,0t  Coeficiente do grau de confiança, quando o desvio padrão populacional σ é 

desconhecido, para um grau de confiança de 95%; 

EP Erro padrão amostral; 

 

Com MTS  dado por: 

fST
n
1MTS ⋅⋅=  

 

e o erro padrão amostral dado por: 

n
sEP =  

onde: 

s Desvio padrão amostral 
( )

1n
fSTMST

s
2

−
⋅−

= ∑ ;  

n Número de elementos da amostra. 

 

Para o cálculo das diferenças entre as médias na 1ª, 3ª, 4ª e 5ª MCD, empregou-se a fórmula abaixo: 

( ) ( ) EPtMTSMTS 025,02121 ⋅±−=µ−µ  

sendo o erro padrão na diferença entre as duas médias amostrais dado por: 

( ) ( )
( ) ( ) 2121

2
22

2
11

n
1

n
1

1n1n
fMTSSTfMTSST

EP +⋅
−+−

⋅−+⋅−
= ∑ ∑  



 

- 88 - 

As hipóteses nulas levantadas para a 1ª, 3ª, 4ª e 5ª MCD foram calculadas a partir do valor-p, obtido 

através da seguinte fórmula: 

( )
EP

MTSMTS
padrão_erro

estimativat 21 −== ; 

com a probabilidade de rejeição da hipótese nula H0 definida a partir do valor-p para o respectivo grau 

de liberdade, consultado na tabela de valores críticos de t, presente no anexo C, para o respectivo valor 

de t calculado. 

Quanto ao emparelhamento proposto na 2ª MCD, utilizou-se a seguinte fórmula para cálculo da 

diferença média da sensação térmica da amostra 01, antes e após submetê-la à presença da radiação: 

n
stD D

025,0 ⋅±=∆  

onde: 

∆ Diferença média populacional 

D  Diferença média amostral 

025,0t  Coeficiente para um grau de confiança de 95%; 

Ds  Variância da diferença entre as amostras; 

n Número de elementos da amostra. 

5.1.4.2.1. Análise estatística da 1ª MCD: 
•  Intervalo bilateral com 95% de confiança da sensação térmica média para as amostras 1, 2 e 3: 

Cálculos estatísticos da amostra 01 
(dia fresco – com radiação) 

ST f ST × f (ST-STM1) (ST-STM1)² (ST-STM1)² x f 
 -3 0 0 -4,83 23,36 0,00 
 -2 0 0 -3,83 14,69 0,00 
 -1 0 0 -2,83 8,03 0,00 
 0 0 0 -1,83 3,36 0,00 
 1 2 2 -0,83 0,69 1,39 
 2 3 6 0,17 0,03 0,08 
 3 1 3 1,17 1,36 1,36 
soma   11     2,83 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)   0,75
sensação térmica média (STM1)   1,83 ±±±± 0,79

Tabela 5.29 – Cálculos estatísticos – amostra 01 (dia fresco – com radiação)
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Cálculos estatísticos da amostra 01 

(dia fresco - sem radiação) 
ST f ST × f (ST-STM1) (ST-STM1)² (ST-STM1)² x f 

 -3 0 0 -4,33 18,78 0,00 
 -2 0 0 -3,33 11,11 0,00 
 -1 0 0 -2,33 5,44 0,00 
 0 0 0 -1,33 1,78 0,00 
 1 4 4 -0,33 0,11 0,44 
 2 2 4 0,67 0,44 0,89 
 3 0 0 1,67 2,78 0,00 
soma   8     1,33 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)   0,52
sensação térmica média (STM1)   1,33 ±±±± 0,54

Tabela 5.30 - Cálculos estatísticos – amostra 01 (dia fresco – sem radiação) 

Cálculos estatísticos da amostra 01 
(dia quente – com radiação) 

ST f ST × f (ST-STM1) (ST-STM1)² (ST-STM1)² x f 
 -3 0 0 -5,67 32,11 0,00 
 -2 0 0 -4,67 21,78 0,00 
 -1 0 0 -3,67 13,44 0,00 
 0 0 0 -2,67 7,11 0,00 
 1 0 0 -1,67 2,78 0,00 
 2 2 4 -0,67 0,44 0,89 
 3 4 12 0,33 0,11 0,44 
soma   16     1,33 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,52
sensação térmica média (STM1)   2,67 ±±±± 0,55

Tabela 5.31 - Cálculos estatísticos – amostra 01 (dia quente – com radiação) 
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Cálculos estatísticos da amostra 01 

(dia quente - sem radiação) 
ST f ST × f (ST-STM1) (ST-STM1)² (ST-STM1)² x f 

 -3 0 0 -5,00 25,00 0,00 
 -2 0 0 -4,00 16,00 0,00 
 -1 0 0 -3,00 9,00 0,00 
 0 0 0 -2,00 4,00 0,00 
 1 1 1 -1,00 1,00 1,00 
 2 4 8 0,00 0,00 0,00 
 3 1 3 1,00 1,00 1,00 
soma   12     2,00 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)   2,571
desvio padrão amostral (s)   0,63
sensação térmica média (STM1)   2,00 ±±±± 0,66

Tabela 5.32 - Cálculos estatísticos – amostra 01 (dia quente – sem radiação) 

Cálculos estatísticos da amostra 02 
(dia fresco) 

ST f ST × f (ST-STM2) (ST-STM2)² (ST-STM2)² x f 
 -3 0 0 -5,33 28,44 0,00 
 -2 0 0 -4,33 18,78 0,00 
 -1 0 0 -3,33 11,11 0,00 
 0 0 0 -2,33 5,44 0,00 
 1 0 0 -1,33 1,78 0,00 
 2 4 8 -0,33 0,11 0,44 
 3 2 6 0,67 0,44 0,89 
soma   14     1,33 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,52
sensação térmica média (STM2)   2,33 ±±±± 0,54

Tabela 5.33 - Cálculos estatísticos – amostra 02 (dia fresco) 
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Cálculos estatísticos da amostra 02 

(dia quente) 
ST f ST × f (ST-STM2) (ST-STM2)² (ST-STM2)² x f 

 -3 0 0 -5,83 34,03 0,00 
 -2 0 0 -4,83 23,36 0,00 
 -1 0 0 -3,83 14,69 0,00 
 0 0 0 -2,83 8,03 0,00 
 1 0 0 -1,83 3,36 0,00 
 2 1 2 -0,83 0,69 0,69 
 3 5 15 0,17 0,03 0,14 
soma   17     0,83 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,41
sensação térmica média (STM2)   2,83 ±±±± 0,43

Tabela 5.34 - Cálculos estatísticos – amostra 02 (dia quente) 

Cálculos estatísticos da amostra 03 
(dia fresco) 

ST f ST × f (ST-STM3) (ST-STM3)² (ST-STM3)² x f 
 -3 0 0 -4,17 17,36 0,00 
 -2 0 0 -3,17 10,03 0,00 
 -1 0 0 -2,17 4,69 0,00 
 0 1 0 -1,17 1,36 1,36 
 1 3 3 -0,17 0,03 0,08 
 2 2 4 0,83 0,69 1,39 
 3 0 0 1,83 3,36 0,00 
soma   7     2,83 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,75
sensação térmica média (STM3)   1,17 ±±±± 0,79

Tabela 5.35 - Cálculos estatísticos – amostra 03 (dia fresco) 
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Cálculos estatísticos da amostra 03 

(dia quente) 
ST f ST × f (ST-STM3) (ST-STM3)² (ST-STM3)² x f 

 -3 0 0 -5,33 28,44 0,00 
 -2 0 0 -4,33 18,78 0,00 
 -1 0 0 -3,33 11,11 0,00 
 0 0 0 -2,33 5,44 0,00 
 1 0 0 -1,33 1,78 0,00 
 2 4 8 -0,33 0,11 0,44 
 3 2 6 0,67 0,44 0,89 
soma   14     1,33 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,52
sensação térmica média (STM3)   2,33 ±±±± 0,54

Tabela 5.36 - Cálculos estatísticos – amostra 03 (dia quente) 

•  Diferenças entre médias, com 95% de confiança, entre as amostras 1 e 2: 

Diferença entre as médias das amostras 01 e 02 – dia fresco 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=10)  2,228
erro padrão  0,37
diferença entre as médias  -0,50 ±±±± 0,83

Tabela 5.37 – Diferença entre as médias das amostras 01 e 02 (dia fresco) 

Diferença entre as médias das amostras 01 e 02 – dia quente 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=10)  2,228
erro padrão  0,27
diferença entre as médias  -0,17 ±±±± 0,60

Tabela 5.38 - Diferença entre as médias das amostras 01 e 02 (dia quente) 
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•  Diferenças entre médias, com 95% de confiança, entre as amostras 1 e 3 / 2 e 3: 

Diferença entre as médias das amostras 01 e 03 – dia fresco 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=10)  2,228
erro padrão  0,43
diferença entre as médias  0,67 ±±±± 0,97

Tabela 5.39 - Diferença entre as médias das amostras 01 e 03 (dia fresco) 

Diferença entre as médias das amostras 01 e 03 – dia quente 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=10)  2,228
erro padrão  0,30
diferença entre as médias  0,33 ±±±± 0,66

Tabela 5.40 - Diferença entre as médias das amostras 01 e 03 (dia quente) 

Diferença entre as médias das amostras 02 e 03 – dia fresco 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=10)  2,228
erro padrão  0,37
diferença entre as médias  1,17 ±±±± 0,83

Tabela 5.41 - Diferença entre as médias das amostras 02 e 03 (dia fresco) 

Diferença entre as médias das amostras 02 e 03 – dia quente 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=10)  2,228
erro padrão  0,27
diferença entre as médias  0,50 ±±±± 0,60

Tabela 5.42 - Diferença entre as médias das amostras 02 e 03 (dia quente) 
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•  Cálculo com 95% de confiança da hipótese nula H0: 

Hipótese nula 1ª MCD – dia fresco 

IC adotado   95%
g.l.  10
estimativa  0,67
erro padrão  0,43
t  1,53
valor-p   < 0,10

hipótese nula rejeitada ao nível de 90% 

Tabela 5.43 – Hipótese nula 1ª MCD (dia fresco) 

Hipótese nula 1ª MCD – dia quente 

IC adotado   95%
g.l.  10
estimativa  0,33
erro padrão  0,30
t  1,12
valor-p   < 0,25

hipótese nula rejeitada ao nível de 75% 

Tabela 5.44 - Hipótese nula 1ª MCD (dia quente) 

5.1.4.2.2. Análise estatística da 2ª MCD 
•  Emparelhamento, com 95% de confiança, dos dados da amostra 1: 

Emparelhamento da amostra 01 para dia fresco 

Medições Diferença 
Trabalhador MCD1 MCD2 D=MCD1-MCD2 D-DIF (D-DIF)² 

Funcionário 27 1 1 0,00 -0,50 0,25 
Funcionário 28 2 1 1,00 0,50 0,25 
Funcionário 29 2 1 1,00 0,50 0,25 
Funcionário 30 2 2 0,00 -0,50 0,25 
Funcionário 31 3 2 1,00 0,50 0,25 
Funcionário 32 1 1 0,00 -0,50 0,25 
soma     3,00   1,50 
Valor de N  6    
variância amostral (sd²)     0,30
desvio padrão amostral (sd)   0,55
valor de t   2,57
diferença entre as médias (DIF)   0,50 ±±±± 0,57

Tabela 5.45 – Emparelhamento da amostra 01 (dia fresco) 
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Emparelhamento da amostra 01 para dia quente 

Medições Diferença 
Trabalhador MCD1 MCD2 D=MCD1-MCD2 D-DIF (D-DIF)² 

Funcionário 27 2 1 1,00 0,33 0,11 
Funcionário 28 3 2 1,00 0,33 0,11 
Funcionário 29 3 2 1,00 0,33 0,11 
Funcionário 30 2 3 -1,00 -1,67 2,78 
Funcionário 31 3 2 1,00 0,33 0,11 
Funcionário 32 3 2 1,00 0,33 0,11 
soma     4,00   3,33 
Valor de N  6    
variância amostral (sd²)     0,67
desvio padrão amostral (sd)   0,82
valor de t   2,57
diferença entre médias (DIF)   0,67 ±±±± 0,85

Tabela 5.46 - Emparelhamento da amostra 01 (dia quente) 

5.1.4.2.3. Análise estatística da 3ª MCD 
•  Intervalo bilateral com 95% de confiança da sensação térmica média para as amostras 4 e 5: 

Cálculos estatísticos da amostra 04 
(dia fresco) 

ST f ST × f (ST-STM4) (ST-STM4)² (ST-STM4)² x f 
 -3 0 0 -4,75 22,56 0,00 
 -2 0 0 -3,75 14,06 0,00 
 -1 0 0 -2,75 7,56 0,00 
 0 0 0 -1,75 3,06 0,00 
 1 1 1 -0,75 0,56 0,56 
 2 3 6 0,25 0,06 0,19 
 3 0 0 1,25 1,56 0,00 
soma   7     0,75 
       
Valor de n  4    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=3)    3,182
desvio padrão amostral (s)    0,50
sensação térmica média (STM4)   1,75 ±±±± 0,80

Tabela 5.47 - Cálculos estatísticos – amostra 04 (dia fresco) 
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Cálculos estatísticos da amostra 04 

(dia quente) 
ST f ST × f (ST-STM4) (ST-STM4)² (ST-STM4)² x f 

 -3 0 0 -5,75 33,06 0,00 
 -2 0 0 -4,75 22,56 0,00 
 -1 0 0 -3,75 14,06 0,00 
 0 0 0 -2,75 7,56 0,00 
 1 0 0 -1,75 3,06 0,00 
 2 1 2 -0,75 0,56 0,56 
 3 3 9 0,25 0,06 0,19 
soma   11     0,75 
       
Valor de n  4    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=3)    3,182
desvio padrão amostral (s)    0,50
sensação térmica média (STM4)   2,75 ±±±± 0,80

Tabela 5.48 - Cálculos estatísticos – amostra 04 (dia quente) 

Cálculos estatísticos da amostra 05 
(dia fresco) 

ST f ST × f (ST-STM5) (ST-STM5)² (ST-STM5)² x f 
 -3 0 0 -4,17 17,36 0,00 
 -2 0 0 -3,17 10,03 0,00 
 -1 0 0 -2,17 4,69 0,00 
 0 1 0 -1,17 1,36 1,36 
 1 3 3 -0,17 0,03 0,08 
 2 0 0 0,83 0,69 0,00 
 3 0 0 1,83 3,36 0,00 
soma   3     1,44 
       
Valor de n  4    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=3)    3,182
desvio padrão amostral (s)    0,50
sensação térmica média (STM5)   0,75 ±±±± 0,80

Tabela 5.49 - Cálculos estatísticos – amostra 05 (dia fresco) 
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Cálculos estatísticos da amostra 05 

(dia quente) 
ST f ST × f (ST-STM5) (ST-STM5)² (ST-STM5)² x f 

 -3 0 0 -5,33 28,44 0,00 
 -2 0 0 -4,33 18,78 0,00 
 -1 0 0 -3,33 11,11 0,00 
 0 0 0 -2,33 5,44 0,00 
 1 0 0 -1,33 1,78 0,00 
 2 3 6 -0,33 0,11 0,33 
 3 1 3 0,67 0,44 0,44 
soma   9     0,78 
       
Valor de n  4    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=3)    3,182
desvio padrão amostral (s)    0,50
sensação térmica média (STM5)   2,25 ±±±± 0,80

Tabela 5.50 - Cálculos estatísticos – amostra 05 (dia quente) 

•  Diferenças entre médias, com 95% de confiança, entre as amostras 4 e 5: 

Diferença entre as médias das amostras 04 e 05 – dia fresco 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=6)  2,447
erro padrão  0,35
diferença entre as médias  1,00 ±±±± 0,87

Tabela 5.51 - Diferença entre as médias das amostras 04 e 05 (dia fresco) 

Diferença entre as médias das amostras 04 e 05 – dia quente 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=6)  2,447
erro padrão  0,35
diferença entre as médias  1,00 ±±±± 0,87

Tabela 5.52 - Diferença entre as médias das amostras 04 e 05 (dia quente) 
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•  Cálculo com 95% de confiança da hipótese nula H0: 

Hipótese nula 3ª MCD – dia fresco 

IC adotado   95%
g.l.  6
estimativa  1,00
erro padrão  0,35
t  2,83
valor-p   < 0,05

hipótese nula rejeitada ao nível de 97,5% 

Tabela 5.53 - Hipótese nula 3ª MCD (dia fresco) 

Hipótese nula 3ª MCD – dia quente 

IC adotado   95%
g.l.  6
estimativa  0,50
erro padrão  0,36
t  1,41
valor-p   < 0,10

hipótese nula rejeitada ao nível de 90% 

Tabela 5.54 - Hipótese nula 3ª MCD (dia quente) 

5.1.4.2.4. Análise estatística da 4ª MCD 
•  Intervalo bilateral com 95% de confiança da sensação térmica média para as amostras 6 e 7: 

Cálculos estatísticos da amostra 06 
(dia fresco) 

ST f ST × f (ST-STM6) (ST-STM6)² (ST-STM6)² x f 
 -3 0 0 -2,33 5,44 0,00 
 -2 0 0 -1,33 1,78 0,00 
 -1 4 -4 -0,33 0,11 0,44 
 0 2 0 0,67 0,44 0,89 
 1 0 0 1,67 2,78 0,00 
 2 0 0 2,67 7,11 0,00 
 3 0 0 3,67 13,44 0,00 
soma   -4     1,33 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,52
sensação térmica média (STM6)   -0,67 ±±±± 0,54

Tabela 5.55 - Cálculos estatísticos – amostra 06 (dia fresco) 
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Cálculos estatísticos da amostra 06 

(dia quente) 
ST f ST × f (ST-STM6) (ST-STM6)² (ST-STM6)² x f 

 -3 0 0 -4,33 18,78 0,00 
 -2 0 0 -3,33 11,11 0,00 
 -1 0 0 -2,33 5,44 0,00 
 0 0 0 -1,33 1,78 0,00 
 1 4 4 -0,33 0,11 0,44 
 2 2 4 0,67 0,44 0,89 
 3 0 0 1,67 2,78 0,00 
soma   8     1,33 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,52
sensação térmica média (STM6)   1,33 ±±±± 0,54

Tabela 5.56 - Cálculos estatísticos – amostra 06 (dia quente) 

Cálculos estatísticos da amostra 07 
(dia fresco) 

ST f ST × f (ST-STM7) (ST-STM7)² (ST-STM7)² x f 
 -3 0 0 -4,17 17,36 0,00 
 -2 0 0 -3,17 10,03 0,00 
 -1 0 0 -2,17 4,69 0,00 
 0 0 0 -1,17 1,36 0,00 
 1 4 4 -0,17 0,03 0,11 
 2 2 4 0,83 0,69 1,39 
 3 0 0 1,83 3,36 0,00 
soma   8     1,50 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,52
sensação térmica média (STM7)   1,33 ±±±± 0,54

Tabela 5.57 - Cálculos estatísticos – amostra 07 (dia fresco) 
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Cálculos estatísticos da amostra 07 

(dia quente) 
ST f ST × f (ST-STM7) (ST-STM7)² (ST-STM7)² x f 

 -3 0 0 -5,33 28,44 0,00 
 -2 0 0 -4,33 18,78 0,00 
 -1 0 0 -3,33 11,11 0,00 
 0 0 0 -2,33 5,44 0,00 
 1 0 0 -1,33 1,78 0,00 
 2 3 6 -0,33 0,11 0,33 
 3 3 9 0,67 0,44 1,33 
soma   15     1,67 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,55
sensação térmica média (STM7)   2,50 ±±±± 0,57

Tabela 5.58 - Cálculos estatísticos – amostra 07 (dia quente) 

•  Diferenças entre médias, com 95% de confiança, entre as amostras 6 e 7: 

Diferença entre as médias das amostras 06 e 07 – dia fresco 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=10)  2,228
erro padrão  0,30
diferença entre as médias  -2,00 ±±±± 0,66

Tabela 5.59 - Diferença entre as médias das amostras 06 e 07 (dia fresco) 

Diferença entre as médias das amostras 06 e 07 – dia quente 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=10)  2,228
erro padrão  0,31
diferença entre as médias  -1,17 ±±±± 0,68

Tabela 5.60 - Diferença entre as médias das amostras 06 e 07 (dia quente) 
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•  Cálculo com 95% de confiança da hipótese nula H0: 

Hipótese nula 4ª MCD – dia fresco 

IC adotado   95%
g.l.  10
estimativa  -2,00
erro padrão  0,30
t  -6,71
valor-p   < 0,005

hipótese nula rejeitada ao nível de 99,5% 

Tabela 5.61 - Hipótese nula 4ª MCD (dia fresco) 

Hipótese nula 4ª MCD – dia quente 

IC adotado   95%
g.l.  10
estimativa  -1,17
erro padrão  0,31
t  -3,80
valor-p   < 0,0025

hipótese nula rejeitada ao nível de 99,75% 

Tabela 5.62 - Hipótese nula 4ª MCD (dia quente) 

5.1.4.2.5. Análise estatística da 5ª MCD 
•  Intervalo bilateral com 95% de confiança da sensação térmica média para as amostras 8 e 9: 

Cálculos estatísticos da amostra 08 
(dia fresco) 

ST f ST × f (ST-STM8) (ST-STM8)² (ST-STM8)² x f 
 -3 0 0 -4,50 20,25 0,00 
 -2 0 0 -3,50 12,25 0,00 
 -1 0 0 -2,50 6,25 0,00 
 0 0 0 -1,50 2,25 0,00 
 1 3 3 -0,50 0,25 0,75 
 2 3 6 0,50 0,25 0,75 
 3 0 0 1,50 2,25 0,00 
soma   9     1,50 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,55
sensação térmica média (STM8)   1,50 ±±±± 0,57

Tabela 5.63 - Cálculos estatísticos – amostra 08 (dia fresco) 



 

- 102 - 

 
Cálculos estatísticos da amostra 08 

(dia quente) 
ST f ST × f (ST-STM8) (ST-STM8)² (ST-STM8)² x f 

 -3 0 0 -4,33 18,78 0,00 
 -2 0 0 -3,33 11,11 0,00 
 -1 0 0 -2,33 5,44 0,00 
 0 0 0 -1,33 1,78 0,00 
 1 1 1 -0,33 0,11 0,11 
 2 4 8 0,67 0,44 1,78 
 3 1 3 1,67 2,78 2,78 
soma   12     4,67 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,63
sensação térmica média (STM8)   2,00 ±±±± 0,66

Tabela 5.64 - Cálculos estatísticos – amostra 08 (dia quente) 

Cálculos estatísticos da amostra 09 
(dia fresco) 

ST f ST × f (ST-STM9) (ST-STM9)² (ST-STM9)² x f 
 -3 0 0 -4,17 17,36 0,00 
 -2 0 0 -3,17 10,03 0,00 
 -1 0 0 -2,17 4,69 0,00 
 0 0 0 -1,17 1,36 0,00 
 1 0 0 -0,17 0,03 0,00 
 2 4 8 0,83 0,69 2,78 
 3 2 6 1,83 3,36 6,72 
soma   14     9,50 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,52
sensação térmica média (STM9)   2,33 ±±±± 0,55

Tabela 5.65 - Cálculos estatísticos – amostra 09 (dia fresco) 
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Cálculos estatísticos da amostra 09 

(dia quente) 
ST f ST × f (ST-STM9) (ST-STM9)² (ST-STM9)² x f 

 -3 0 0 -5,33 28,44 0,00 
 -2 0 0 -4,33 18,78 0,00 
 -1 0 0 -3,33 11,11 0,00 
 0 0 0 -2,33 5,44 0,00 
 1 0 0 -1,33 1,78 0,00 
 2 1 2 -0,33 0,11 0,11 
 3 5 15 0,67 0,44 2,22 
soma   17     2,33 
       
Valor de n  6    
IC adotado         95%
valor de t (g.l.=5)    2,571
desvio padrão amostral (s)    0,41
sensação térmica média (STM9)   2,83 ±±±± 0,43

Tabela 5.66 - Cálculos estatísticos – amostra 09 (dia quente) 

•  Diferenças entre médias, com 95% de confiança, entre as amostras 8 e 9: 

Diferença entre as médias das amostras 08 e 09 – dia fresco 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=10)  2,228
erro padrão  0,31
diferença entre as médias  -0,83 ±±±± 0,69

Tabela 5.67 - Diferença entre as médias das amostras 08 e 09 (dia fresco) 

Diferença entre as médias das amostras 08 e 09 – dia quente 

IC adotado  95%
valor de t (g.l.=10)  2,228
erro padrão  0,31
diferença entre as médias  -0,83 ±±±± 0,69

Tabela 5.68 - Diferença entre as médias das amostras 08 e 09 (dia quente) 
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•  Cálculo com 95% de confiança da hipótese nula H0: 

Hipótese nula 5ª MCD – dia fresco 

IC adotado   95%
g.l.  10
estimativa  -0,83
erro padrão  0,31
t  -2,71
valor-p   < 0,025

hipótese nula rejeitada ao nível de 97,5% 

Tabela 5.69 - Hipótese nula 5ª MCD (dia fresco) 

Hipótese nula 5ª MCD – dia quente 

IC adotado   95%
g.l.  10
estimativa  -0,83
erro padrão  0,31
t  -2,71
valor-p   0,10

hipótese nula rejeitada ao nível de 97,5% 

Tabela 5.70 - Hipótese nula 5ª MCD (dia quente) 

5.1.5. Comentários sobre os cálculos estatísticos 
Os cálculos estatísticos efetuados com base nas sensações térmicas médias, nas diferenças entre 

médias e nas hipóteses nulas das amostras analisadas admitem as seguintes conclusões: 

•  Em todas as amostras, a transição de dia fresco para dia quente ocasionou o aumento do 

desconforto térmico incidente sobre os trabalhadores; 

•  Considerando as hipóteses nulas levantadas para cada variável (temperatura radiante média, 

metabolismo, velocidade relativa do ar, vestimenta), todas elas podem ser negadas. Em outras 

palavras, todas as variáveis analisadas exercem, ao nível mínimo de 75%, influência sobre a 

sensação térmica experimentada pela população de trabalhadores. 

•  O emparelhamento da amostra 01 denunciou a possível presença, somente em dia fresco, de 

variáveis ocultas atuando conjuntamente com a temperatura radiante média na variação da 

sensação térmica incidente sobre os trabalhadores integrantes das amostras. Tal alegação pode 

ser feita, comparando-se as médias emparelhadas da amostra 01 (0,50 ± 0,57 e 0,67 ± 0,85 

respectivamente para os dias fresco e quente) com as diferenças entre médias das amostras 02 

e 03 (1,17 ± 0,83 e 0,50 ± 0,60 respectivamente para os dias fresco e quente). 
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5.2. Análise fuzzy 
A análise estatística apresentada anteriormente utilizou-se de ferramentas matemáticas eficazes para 

avaliação numérica e quantitativa de grandezas físicas, de natureza precisa, passíveis de medição e 

representação algébrica (temperatura, velocidade do ar, umidade relativa do ar, taxa de metabolismo, 

isolamento térmico da vestimenta). No entanto, essas mesmas ferramentas tornam-se ineficazes, 

ineficientes e insuficientes para análise de questões práticas, envolvendo a manipulação de 

informações vagas e imprecisas, próprias da linguagem falada. 

Na questão do conforto higrotérmico, os processos atuantes sobre o organismo provocam no mesmo 

sensações associadas aos termos lingüísticos frio, conforto e calor, que devido à sua natureza vaga, 

não são passíveis de manipulação algébrica segundo os modelos da matemática tradicional. Sendo 

assim, a lógica difusa se apresenta como uma ferramenta matemática totalmente apropriada para a 

manipulação das informações lingüísticas presentes nos fenômenos relacionados ao conforto 

higrotérmico. 

O presente trabalho inclui, portanto, uma análise difusa dos dados físicos coletados em campo, 

propondo um índice de sensação térmica difuso (ISTD), resultante da associação dos dados físicos a 

seus respectivos termos lingüísticos, através do emprego dos conceitos e operações da Teoria dos 

Conjuntos Nebulosos (Fuzzy Set Theory) e da Inferência ou Lógica Nebulosa (Fuzzy Logic)     

(SENA, p. 20). 

Procedeu-se primeiramente a uma modelagem difusa das variáveis físicas presentes no fenômeno 

analisado (conforto higrotérmico), cuja formulação obedeceu a uma série de etapas sucessivas, 

descritas detalhadamente a seguir. 

5.2.1. Definição das variáveis de entrada/saída 
Numa primeira etapa foram definidas as variáveis de entrada ou variáveis independentes, que 

mediante sua atuação simultânea, geram a variável de saída, ou variável dependente. As variáveis de 

entrada subdividem-se em dois grupos: 

Variáveis de entrada: 

•  Variáveis pessoais: 

o Taxa de metabolismo (MADu); 

o Isolamento térmico da vestimenta (Icl); 

•  Variável ambiental: 

o Temperatura efetiva (Tef); 
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A atuação conjunta das variáveis de entrada resulta na seguinte variável de saída, adotada para análise 

quantitativa e qualitativa do fenômeno físico pesquisado (conforto higrotérmico): 

Variável de saída: 

•  Índice difuso de sensação térmica (ISTD). 

5.2.2. Fuzificação no Fuzzy Logical Toolbox 
A segunda etapa corresponde à fuzificação das variáveis de entrada e da variável de saída, ou seja, sua 

conversão em variáveis difusas através da utilização de funções de pertinência (membership 

functions). 

Uma função de pertinência consiste em se quantificar por meio de uma função (µ) o termo lingüístico 

de uma determinada variável independente associada a um intervalo de 0 a 1 (0 < µ <1), onde 0 

corresponde ao valor da variável independente com grau de pertinência nulo da variável lingüística 

associada à variável independente, ao passo que 1 corresponde ao valor da variável independente com 

grau de pertinência máximo dessa mesma variável lingüística associada à variável independente, e os 

valores entre 0 e 1 representando o seu grau de pertinência parcial (SENA, p. 21). 

Para a fuzificação das variáveis atuantes no processo físico estudado, foi necessário, portanto, num 

primeiro momento, sua associação a variáveis lingüísticas, conforme resumo apresentado abaixo: 

Variáveis físicas Variáveis lingüísticas 

Atividade Baixa, média, alta 

Vestimenta Leve, média, pesada, muito pesada 

Temperatura efetiva corrigida Muito fria, fria, pouco fria, confortável, 
pouco quente, quente, muito quente 

Sensação térmica Muito fria, fria, pouco fria, confortável, 
pouco quente, quente, muito quente 

Tabela 5.71 – Associação das variáveis lingüísticas às variáveis físicas 

Todas as variáveis físicas foram fuzificadas no módulo Fuzzy Logical Toolbox , pertencente ao 

software Matlab V. 7.1 , conforme descrito a seguir. 
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5.2.2.1. Temperatura efetiva corrigida 
Para a fuzificação da temperatura efetiva corrigida adotou-se o modelo proposto por HAMDI, 

LACHIVER & MICHAUD (1999), constando de sete funções de pertinência triangulares, associadas 

às sete variáveis lingüísticas indicadas na tabela 5.71. 

Os intervalos de temperatura efetiva corrigida correspondentes a suas respectivas variáveis lingüísticas 

foram definidos a partir dos dados coletados em campo, mediante uma regressão linear simples, com 

auxílio do software Microsoft Excel , das temperaturas efetivas corrigidas coletadas em campo, 

conforme indicado na figura 5.23. 

A partir da equação linear obtida para a reta de regressão (y=0,1869x – 2,8312), foram calculadas as 

temperaturas efetivas y correspondentes aos valores de sensação térmica {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}: 

ST Tef (°C) 
 -3 (muito frio)  -1 
 -2 (frio)  4 
 -1 (pouco frio)  10 
 0 (neutra)  15 
 1 (pouco quente)  20 
 2 (quente)  26 
 3 (muito quente)  31 

Tabela 5.72 – Cálculo das temperaturas efetivas corrigidas em função dos 
valores da escala de sensações térmicas 

Os valores das temperaturas efetivas calculados respectivamente para cada sensação térmica 

representam as temperaturas onde cada função de pertinência associada assume seu valor máximo       

(µ = 1). Tomando como exemplo a temperatura efetiva corrigida, associada à variável lingüística 

quente, o valor da temperatura onde a respectiva função de pertinência triangular assume seu valor 

máximo, conforme indicado na tabela 5.72, é de 26 °C. Foram definidas como valores para os limites 

inferior e superior onde a função de pertinência assume valores nulos respectivamente as temperaturas 

efetivas calculadas para as escalas de sensação térmica imediatamente acima e abaixo da escala 2, ou 

seja, 20 °C e 31 °C. O mesmo procedimento foi empregado para definição das funções de pertinência 

triangulares correspondentes às demais variáveis lingüísticas. 

A fuzificação da temperatura efetiva corrigida associada às sete variáveis lingüísticas da tabela 5.71 

assumiu, portanto, os valores indicados na figura abaixo: 
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Figura 5.24 – Gráfico das funções de pertinência da variável ambiental de 
entrada temperatura efetiva corrigida 

5.2.2.2. Vestimenta 
A fuzificação da variável pessoal de entrada vestimenta, a exemplo da temperatura efetiva corrigida, 

seguiu o modelo proposto por HAMDI, LACHIVER & MICHAUD (1999), constando de quatro 

funções de pertinência triangulares, associadas às variáveis lingüísticas leve, média, pesada, muito 

pesada. Os respectivos intervalos das funções triangulares, por sua vez, foram definidos a partir dos 

valores representados no respectivo gráfico da figura 2.4: 
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Figura 5.25 - Gráfico das funções de pertinência da variável pessoal de 
entrada vestimenta 
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5.2.2.3. Atividade 
Do mesmo modo que as duas variáveis anteriores, a fuzificação da variável pessoal de entrada 

atividade seguiu o modelo proposto por HAMDI, LACHIVER & MICHAUD (1999), constando de 

três funções de pertinência triangulares, associadas às variáveis lingüísticas baixa, média, alta. Os 

respectivos intervalos das funções triangulares, por sua vez, foram definidos a partir dos valores 

representados no respectivo gráfico da figura 2.4: 
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Figura 5.26 - Gráfico das funções de pertinência da variável pessoal de 
entrada atividade 

5.2.2.4. Sensação térmica 
Finalmente, a fuzificação da variável de saída sensação térmica foi modulada através de sete funções 

de pertinência, associadas às variáveis lingüísticas muito fria, fria, pouco fria, confortável, pouco 

quente, quente, muito quente, com seus respectivos intervalos definidos conforme a figura 2.4: 
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Figura 5.27 - Gráfico das funções de pertinência da variável de saída sensação térmica 
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5.2.3. Composição da base de regras no Fuzzy Logical Toolbox 
A terceira e última etapa referente à modelagem difusa das variáveis de entrada / saída envolveu a 

composição da base de regras, subordinada a uma regra de inferência difusa, com proposições 

lingüísticas do tipo “se E1 e/ou E2 e/ou E3, então S1”, abordando todas as combinações possíveis entre 

as variáveis lingüísticas relacionadas na tabela 5.71. Supondo, portanto, uma inferência difusa, 

baseada na atuação simultânea de uma temperatura efetiva corrigida pouco quente, uma vestimenta 

leve e uma atividade média (variáveis de entrada); a sensação térmica resultante é confortável, 

conforme demonstra a seguinte regra: 

SE a temperatura efetiva corrigida é pouco quente E a vestimenta é leve E a atividade é média, 

ENTÃO a sensação térmica é confortável. 

Estando a temperatura efetiva associada a 7, a vestimenta a 4 e a atividade a 3 variáveis lingüísticas, 

todas as suas combinações possíveis resultam, portanto, em 84 regras possíveis (7 × 4 × 3 = 84), cada 

regra admitindo um entre os sete possíveis resultados para a sensação térmica. 

Quanto aos resultados das sensações térmicas para cada regra, os mesmos foram obtidos mediante a 

utilização de uma equação algébrica resultante da aplicação de uma regressão linear múltipla aos 

valores coletados em campo para as variáveis independentes temperatura efetiva corrigida, taxa de 

metabolismo e isolamento térmico da vestimenta, conforme detalhado no item 5.1.4.1. 

Substituiu-se, então, na equação ST=-4,4453+0,1909⋅Tef+0,1178⋅MADu+1,7058⋅Icl os respectivos 

valores físicos presentes em cada regra, onde cada variável lingüística assume seu valor máximo, 

obtendo-se, assim, um valor algébrico estimativo para a escala de sensação térmica. Em seguida, 

avaliou-se o intervalo na escala de sensações térmicas ao qual pertencia o valor algébrico calculado, 

classificando-se então, esse mesmo resultado entre as sete variáveis lingüísticas para a sensação 

térmica, conforme os intervalos representados abaixo: 

 -3,0  <  ST  <  -2,5 ⇒ sensação térmica muito fria 

 -2,5  <  ST  <  -1,5 ⇒ sensação térmica fria 

 -1,5  <  ST  <  -0,5 ⇒ sensação térmica pouco fria 

 -0,5  <  ST  <  0,5 ⇒ sensação térmica confortável 

 0,5  <  ST  <  1,5 ⇒ sensação térmica pouco quente 

 1,5  <  ST  <  2,5 ⇒ sensação térmica quente 

 2,5  <  ST  <  3,0 ⇒ sensação térmica muito quente 
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No caso da regra apresentada acima, a variável lingüística confortável foi obtida substituindo-se na 

equação os seguintes valores: 

•  para a variável lingüística pouco quente da temperatura → 20 °C; 

•  para a variável lingüística leve da vestimenta → 0 clo; 

•  para a variável lingüística média da atividade → 2 met; 

 

ST = -4,4453+0,1909⋅20+0,1178⋅2+1,7058⋅0 = -0,3917 ⇒ 

-0,5 < ST < 0,5 ⇒ sensação térmica confortável 

 

A tabela abaixo apresenta as sensações térmicas calculadas para cada regra, a partir da equação de 

regressão: 
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Temperatura efetiva 
Metabolismo Vestimenta 

Muito fria Fria Pouco fria Confortável Pouco quente Quente Muito quente 

Baixo Leve muito fria muito fria fria pouco fria pouco fria pouco quente quente 

  Média muito fria muito fria fria pouco fria neutra pouco quente quente 

  Pesada muito fria fria pouco fria confortável pouco quente quente muito quente 

  Muito pesada fria pouco fria confortável pouco quente quente muito quente muito quente 

          
Médio Leve muito fria muito fria fria pouco fria confortável pouco quente quente 

  Média muito fria muito fria pouco fria confortável confortável quente muito quente 

  Pesada muito fria fria pouco fria confortável pouco quente quente muito quente 

  Muito pesada fria pouco fria confortável pouco quente quente muito quente muito quente 

          
Alto Leve muito fria muito fria fria pouco fria confortável pouco quente quente 

  Média muito fria fria pouco fria confortável pouco quente quente muito quente 

  Pesada muito fria fria confortável confortável pouco quente muito quente muito quente 

  Muito pesada fria pouco fria confortável pouco quente quente muito quente muito quente 

Tabela 5.73 – Sensações térmicas calculadas para composição da base de regras 
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Com base nas variáveis lingüísticas e nos cálculos anteriormente apresentados, compôs-se as 84 regras 

no módulo Fuzzy Logical Toolbox  do software Matlab V. 7.1 , conforme ilustrado na figura abaixo: 

 

Figura 5.28 – Base de regras no Fuzzy Logical Toolbox  

5.2.4. Defuzificação 
A defuzificação correspondeu à fase de inferência difusa sobre o processo físico (conforto térmico), 

com obtenção da variável de saída ISTD para cada amostra em particular. Foram informados, então, no 

campo Input da janela Rule Viewer no Fuzzy Logical Toolbox, nesta ordem, os respectivos valores de 

temperatura efetiva (°C), metabolismo (met) e vestimenta (clo) obtidos em campo para cada amostra 

(amostras 1 a 9) nos dias fresco e quente. 

Tomando como exemplo os dados da amostra 01, coletados em dia fresco: 
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•  Temperatura efetiva corrigida → 25 °C 

•  Metabolismo → 2,6 met 

•  Vestimenta → 0,70 clo 

Informando os valores acima no campo Input, obtém-se então, para a amostra 01 em dia fresco, o 

valor de 1,92 para a variável de saída ISTD (índice difuso de sensação térmica): 

 

 
Figura 5.29 – Defuzificação para amostra 01 em dia fresco 

A tabela seguinte apresenta os valores do ISTD calculados para as amostras 01 a 09, nos dias fresco e 

quente. 
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ÍNDICES DIFUSOS DE SENSAÇÃO TÉRMICA DAS AMOSTRAS 

dia fresco 1,92 
Amostra 01 (com rad.) 

dia quente 2,73 

dia fresco 1,54 
Amostra 01 (sem rad.) 

dia quente 2,64 

dia fresco 1,84 
Amostra 02 

dia quente 2,73 

dia fresco 1,57 
Amostra 03 

dia quente 2,58 

dia fresco 1,34 
Amostra 04 

dia quente 2,35 

dia fresco 0,76 
Amostra 05 

dia quente 1,80 

dia fresco 0,42 
Amostra 06 

dia quente 1,55 

dia fresco 1,08 
Amostra 07 

dia quente 2,35 

dia fresco 1,08 
Amostra 08 

dia quente 2,35 

dia fresco 1,66 
Amostra 09 

dia quente 2,58 
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Tabela 5.74 – Inferência difusa sobre as amostras 

5.2.5. Análise comparativa dos resultados 

Comparação sensação térmica média × voto médio estimado: 

A tabela abaixo apresenta uma comparação entre os valores obtidos separadamente para cada amostra, 

a partir dos cálculos estatísticos, para as sensações térmicas médias (STM), e os valores apurados para 

os votos médios estimados (VME).8 

                                                
8 Os respectivos votos médios estimados das amostras foram calculados com auxílio do software para avaliação 
de conforto térmico Analysis 1.5 , desenvolvido no Depto de Engenharia Civil da Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC. 
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COMPARAÇÃO VALORES STM x VME 

Amostra Dia STM VME Diferença 
dia fresco 1,83 ± 0,79 2,20 -0,37 

Amostra 01 (com rad.) 
dia quente 2,67 ± 0,55 3,00 -0,33 
dia fresco 1,33 ± 0,54 2,00 -0,67 

Amostra 01 (sem rad.) 
dia quente 2,00 ± 0,66 3,00 -1,00 
dia fresco 2,33 ± 0,54 2,20 0,13 

Amostra 02 
dia quente 2,83 ± 0,43 3,00 -0,17 
dia fresco 1,17 ± 0,79 2,00 -0,83 

Amostra 03 
dia quente 2,33 ± 0,54 3,00 -0,67 
dia fresco 1,75 ± 0,80 1,50 0,25 

Amostra 04 
dia quente 2,75 ± 0,80 2,90 -0,15 
dia fresco 0,75 ± 0,80 0,20 0,55 

Amostra 05 
dia quente 2,25 ± 0,80 2,50 -0,25 
dia fresco -0,67 ± 0,54 0,70 -1,37 

Amostra 06 
dia quente 1,33 ± 0,54 2,70 -1,37 
dia fresco 1,33 ± 0,54 1,50 -0,17 

Amostra 07 
dia quente 2,50 ± 0,57 2,70 -0,20 
dia fresco 1,50 ± 0,57 1,50 0,00 

Amostra 08 
dia quente 2,00 ± 0,66 2,80 -0,80 
dia fresco 2,33 ± 0,55 1,80 0,53 

Amostra 09 
dia quente 2,83 ± 0,43 2,90 -0,07 

Tabela 5.75 – Comparação entre valores STM e VME 

A simples observação dos valores comparativos indicados na tabela admite as seguintes conclusões: 

•  Todas as diferenças calculadas entre as sensações térmicas médias e os votos médios 

estimados possuem valores abaixo de 1 ponto na escala de sensações térmicas, exceto as 

diferenças da amostra 01 sem radiação em dia quente, e da amostra 06, tanto em dia fresco, 

como em dia quente; 

•  Considerando os intervalos com 95% de confiança calculados para as respectivas sensações 

térmicas médias de cada amostra, todos os valores apurados para os votos médios estimados 

(VME) se encontram dentro desses mesmos intervalos, exceto os valores da amostra 01 sem 

radiação, da amostra 03 e da amostra 06, tanto em dia fresco como em dia quente (30% das 

amostras). 
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Comparação sensação térmica média × índice difuso de sensação térmica: 

COMPARAÇÃO VALORES STM x ISTD 

Amostra Dia STM ISTD Diferença 
dia fresco 1,83 ± 0,79 1,92 0,27 

Amostra 01 (com rad.) 
dia quente 2,67 ± 0,55 2,73 0,35 
dia fresco 1,33 ± 0,54 1,54 0,12 

Amostra 01 (sem rad.) 
dia quente 2,00 ± 0,66 2,64 -0,24 
dia fresco 2,33 ± 0,54 1,84 0,81 

Amostra 02 
dia quente 2,83 ± 0,43 2,73 0,51 
dia fresco 1,17 ± 0,79 1,57 -0,08 

Amostra 03 
dia quente 2,33 ± 0,54 2,58 0,14 
dia fresco 1,75 ± 0,80 1,34 0,73 

Amostra 04 
dia quente 2,75 ± 0,80 2,35 0,69 
dia fresco 0,75 ± 0,80 0,76 -0,01 

Amostra 05 
dia quente 2,25 ± 0,80 1,80 0,77 
dia fresco -0,67 ± 0,54 0,42 -1,09 

Amostra 06 
dia quente 1,33 ± 0,54 1,55 0,08 
dia fresco 1,33 ± 0,54 1,08 0,50 

Amostra 07 
dia quente 2,50 ± 0,57 2,35 0,44 
dia fresco 1,50 ± 0,57 1,08 0,67 

Amostra 08 
dia quente 2,00 ± 0,66 2,35 -0,06 
dia fresco 2,33 ± 0,55 1,66 0,89 

Amostra 09 
dia quente 2,83 ± 0,43 2,58 0,64 

Tabela 5.76 - Comparação entre valores STM e IST 

A exemplo da comparação anterior, a simples observação dos valores comparativos indicados na 

tabela admite as seguintes conclusões: 

•  Todas as diferenças calculadas entre as sensações térmicas médias e os índices difusos de 

sensação térmica possuem valores abaixo de 1 ponto na escala de sensações térmicas, exceto a 

diferença da amostra 06 em dia fresco; 

•  Considerando os intervalos com 95% de confiança calculados para as respectivas sensações 

térmicas médias de cada amostra, todos os valores apurados para os índices difusos de 

sensação térmica (ISTD) se encontram dentro desses mesmos intervalos, exceto o valor da 

amostra 06 em dia fresco (5,5% das amostras). 
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Comparação entre os resultados apurados para a população: 

COMPARAÇÃO VALORES STM x ISTD 

Amostra Dia STM ISTD Diferença 
dia fresco 1,38 1,36 0,02 

População 
dia quente 2,34 2,47 -0,13 

Tabela 5.77 – Comparação entre os resultados para a população 

As diferenças muito pequenas observadas na comparação entre os valores das sensações térmicas 

médias da população nos dias fresco e quente calculadas a partir da análise estatística e os índices 

difusos de sensação térmica obtidos a partir da análise difusa permitem constatar um grau de 

confiabilidade bastante apurado quanto à metodologia empregada na modelagem difusa das variáveis 

ambientais e pessoais. 
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CAPÍTULO 6 – PROPOSIÇÕES 

6.1. Proposições de natureza quantitativa 
1ª proposição 

Tanto as análises estatísticas, através dos valores calculados para as sensações térmicas médias de cada 

amostra, como as análises difusas, por meio dos índices avaliados, permitem apontar o setor de 

tratamento térmico como sendo o local no galpão onde incidem as sensações de maior desconforto 

térmico. Sendo assim, a obtenção de um desconforto térmico menos rigoroso para esse setor pressupõe 

a adoção de intervenções, que reduzam, nesse mesmo setor, a emissão de radiação infravermelha pelos 

equipamentos industriais. Com relação ao galpão como um todo, os baixos valores apurados para as 

médias da velocidade relativa do ar nas tabelas 5.2 e 5.3, tanto em dia fresco, como em dia quente, 

indicam a necessidade de se proporcionar uma melhor ventilação no interior do galpão, seja natural ou 

mecânica. As temperaturas de globo, por sua vez, com valores acima da temperatura de bulbo seco em 

todas as medições realizadas, denunciam a presença, em todo o galpão, de fontes de radiação, 

oriundas, possivelmente, dos equipamentos industriais, e/ou da cobertura, sujeita à incidência de 

radiação solar. Recomenda-se, nesse caso, intervenções projetuais no galpão, que reduzam as emissões 

de radiação no seu interior. 

2ª proposição: 

No tocante ao grau de influência simultânea de cada variável ambiental/pessoal sobre o conforto 

térmico incidente na população de trabalhadores, a equação de regressão linear múltipla                 

ST=-4,4453+0,1909⋅Tef+0,1178⋅MADu+1,7058⋅Icl obtida a partir dos valores e dos intervalos das 

variáveis apresenta o maior coeficiente de variação linear para o isolamento térmico da vestimenta 

(1,7058⋅Icl), seguido do coeficiente obtido para a temperatura efetiva corrigida (0,1909⋅Tef) e 

finalmente para o metabolismo (0,1178⋅MADu). 

A atuação isolada de cada variável sobre a sensação térmica demonstrou, porém, a partir dos cálculos 

estatísticos efetuados para as diferenças entre médias das amostras 01/03, 04/05 e 08/09, ser o 

metabolismo a variável que provocou a maior diferença de sensação térmica entre as amostras 

analisadas (DIF = 1,00), seguido da vestimenta (DIF = 0,83), levando-se em consideração, 

evidentemente, os intervalos de cada variável indicados nas tabelas 5.2 e 5.3. 
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6.2. Proposições de natureza qualitativa 
1ª proposição: 

A partir das proposições de natureza quantitativa é possível identificar, adotando como critério o 

atendimento a boas condições de conforto térmico, uma série de falhas de natureza qualitativa na 

concepção projetual do galpão metalúrgico analisado, responsáveis, em grande parte, pelos altos 

índices de desconforto térmico incidente sobre a população de trabalhadores: 

•  Ventilação natural e/ou mecânica insatisfatórias; 

•  Baixo isolamento térmico da cobertura; 

•  Isolamento precário das fontes de radiação presentes no maquinário industrial; 

•  Lay-out industrial e tipologia do maquinário que sujeitam os trabalhadores a posturas laborais 

rigorosas sob longos intervalos de tempo. 

Destaca-se a importância das proposições aqui relacionadas, que uma vez desconsideradas nas 

tomadas de decisão ainda em fase de projeto, resultaram em um ambiente metalúrgico prejudicial ao 

bem estar físico dos trabalhadores. 

2ª proposição: 

O método de avaliação pós-ocupacional proposto no presente trabalho com base na lógica difusa foi 

formulado a partir de dados coletados neste estudo de caso em particular. Sendo assim, a base de 

regras e os respectivos intervalos fixados para cada variável são passíveis de aplicação em indústrias 

com tipologia semelhante ao galpão avaliado, para análise do seu grau de atendimento a aspectos 

relacionados ao conforto térmico. Para aplicação a outras tipologias recomenda-se, no entanto, o 

estabelecimento de outras bases de regras e de outros intervalos específicos para cada tipologia 

industrial, fixados a partir de dados coletados em campo para cada variável, e submetidos 

posteriormente a tratamento estatístico similar ao adotado no presente estudo de caso. 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO 

Apesar de tanto a análise estatística como a análise difusa dos dados terem evidenciado as condições 

severas de desconforto térmico a que estavam submetidos os trabalhadores do galpão metalúrgico 

avaliado, alguns fatores de natureza limitante impediram a obtenção de índices mais apurados, 

consistentes e exatos para avaliação do grau de conforto térmico: 

•  amostras com número reduzido de elementos e, portanto, com intervalos de tolerância muito 

elevados; 

•  baixa precisão dos equipamentos de medição das variáveis ambientais; 

•  estimativa inexata das taxas de atividade, em virtude da constante variação de ritmo laboral 

por parte dos trabalhadores durante o turno de trabalho; 

•  intervalos relativamente estreitos das variáveis ambientais, em virtude da inocorrência de dias 

frios durante as medições e coletas de dados; 

De qualquer modo, a proposta inicial do presente trabalho atingiu seu objetivo principal, que era o de 

averiguar, através do uso de ferramentas estatísticas e difusas, os respectivos graus de influência de 

cada variável sobre o conforto térmico, propondo concomitantemente um modelo difuso de avaliação  

pré e pós-ocupacional dirigido a indústrias metalúrgicas, formulado a partir dos dados de análise, e 

fazendo um diagnóstico do galpão industrial, com indicação das causas geradoras do desconforto 

térmico. 

Recomenda-se o aperfeiçoamento do índice difuso de avaliação térmica inicialmente proposto, 

adotando-se, para tanto, a investigação estatística de outras situações desconsideradas no presente 

trabalho, realizada a partir de amostras compostas com número bem mais elevado de elementos. 

Sugere-se também um tratamento matemático mais aprofundado dos dados coletados em campo, 

através de regressões não lineares, como apoio à fuzificação das variáveis, bem como a coleta de 

dados em outras tipologias industriais, para composição de outros índices difusos de avaliação. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – TABELAS DOS VOTOS MÉDIOS ESTIMADOS DE FANGER 

 

Grau de atividade física = 50 kcal⋅⋅⋅⋅/ m²⋅⋅⋅⋅h
Velocidade relativa do ar (m/s) Vestimenta 

(clo) 
Temp. 

amb. (°C) < 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 1,50 

0 26 -1,62 -1,62 -1,96 -2,34      
 27 -1,00 -1,00 -1,36 -1,69      
 28 -0,39 -0,42 -0,76 -1,05      
 29 0,21 0,13 -0,15 -0,39      
 30 0,80 0,68 0,45 0,26      
 31 1,39 1,25 1,08 0,94      
 32 1,96 1,83 1,71 1,61      
 33 2,50 2,43 2,34 2,29      

0,25 24 -1,52 -1,52 -1,80 -2,06 -2,47     
 25 -1,05 -1,05 -1,33 -1,57 -1,94 -2,24 -2,48   
 26 -0,58 -0,61 -0,87 -1,08 -1,41 -1,67 -1,89 -2,66  
 27 -0,12 -0,17 -0,40 -0,58 -0,87 -1,10 -1,29 -1,97  
 28 0,34 0,27 0,07 -0,09 -0,34 -0,53 -0,70 -1,28  
 29 0,80 0,71 0,54 0,41 0,20 0,04 -0,10 -0,58  
 30 1,25 1,15 1,02 0,91 0,74 0,61 0,50 0,11  
 31 1,71 1,61 1,51 1,43 1,30 1,20 1,12 0,83  

0,50 23 -1,10 -1,10 -1,33 -1,51 -1,78 -1,99 -2,16   
 24 -0,72 -0,74 -0,95 -1,11 -1,36 -1,55 -1,70 -2,22  
 25 -0,34 -0,38 -0,56 -0,71 -0,94 -1,11 -1,25 -1,71  
 26 0,04 -0,01 -0,18 -0,31 -0,51 -0,66 -0,79 -1,19  
 27 0,42 0,35 0,20 0,09 -0,08 -0,22 -0,33 -0,68  
 28 0,80 0,72 0,59 0,49 0,34 0,23 0,14 -0,17  
 29 1,17 1,08 0,98 0,90 0,77 0,68 0,60 0,34  
 30 1,54 1,45 1,37 1,30 1,20 1,13 1,06 0,86  

0,75 21 -1,11 -1,11 -1,30 -1,44 -1,66 -1,82 -1,95 -2,36  
 22 -0,79 -0,81 -0,98 -1,11 -1,31 -1,46 -1,58 -1,95  
 23 -0,47 -0,50 -0,66 -0,78 -0,96 -1,09 -1,20 -1,55  
 24 -0,15 -0,19 -0,33 -0,44 -0,61 -0,73 -0,83 -1,14  
 25 0,17 0,12 -0,01 -0,11 -0,26 -0,37 -0,46 -0,74  
 26 0,49 0,43 0,31 0,23 0,09 0,00 -0,08 -0,33  
 27 0,81 0,74 0,64 0,56 0,45 0,36 0,29 0,08  
 28 1,12 1,05 0,96 0,90 0,80 0,73 0,67 0,48  

1,00 20 -0,85 -0,87 -1,02 -1,13 -1,29 -1,41 -1,51 -1,81  
 21 -0,57 -0,60 -0,74 -0,84 -0,99 -1,11 -1,19 -1,47  
 22 -0,30 -0,33 -0,46 -0,55 -0,69 -0,80 -0,88 -1,13  
 23 -0,02 -0,07 -0,18 -0,27 -0,39 -0,49 -0,56 -0,79  
 24 0,26 0,20 0,10 0,02 -0,09 -0,18 -0,25 -0,46  
 25 0,53 0,48 0,38 0,31 0,21 0,13 0,07 -0,12  
 26 0,81 0,75 0,66 0,60 0,51 0,44 0,39 0,22  
 27 1,08 1,02 0,95 0,89 0,81 0,75 0,71 0,56  

1,25 16 -1,37 -1,37 -1,51 -1,62 -1,78 -1,89 -1,98 -2,26  
 18 -0,89 -0,91 -1,04 -1,14 -1,28 -1,38 -1,46 -1,70  
 20 -0,42 -0,46 -0,57 -0,65 -0,77 -0,86 -0,93 -1,14  
 22 0,07 0,02 -0,07 -0,14 -0,25 -0,32 -0,38 -0,56  
 24 0,56 0,50 0,43 0,37 0,28 0,22 0,17 0,02  
 26 1,04 0,99 0,93 0,88 0,81 0,76 0,72 0,61  
 28 1,53 1,48 1,43 1,40 1,34 1,31 1,28 1,19  
 30 2,01 1,97 1,93 1,91 1,88 1,85 1,83 1,77  

1,50 14 -1,36 -1,36 -1,49 -1,58 -1,72 -1,82 -1,89 -2,25  
 16 -0,94 -0,95 -1,07 -1,15 -1,27 -1,36 -1,43 -1,75  
 18 -0,52 -0,54 -0,64 -0,72 -0,82 -0,90 -0,96 -1,24  
 20 -0,09 -0,13 -0,22 -0,28 -0,37 -0,44 -0,49 -0,74  
 22 0,35 0,30 0,23 0,18 0,10 0,04 0,00 -0,21  
 24 0,79 0,74 0,68 0,63 0,57 0,52 0,49 0,31  
 26 1,23 1,18 1,13 1,09 1,04 1,01 0,98 0,84  
 28 1,67 1,62 1,58 1,56 1,52 1,49 1,47 1,37  
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Grau de atividade física = 60 kcal⋅⋅⋅⋅/ m²⋅⋅⋅⋅h
Velocidade relativa do ar (m/s) Vestimenta 

(clo) 
Temp. 

amb. (°C) < 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 1,50 

0 25 -1,33 -1,33 -1,59 -1,92      
 26 -0,83 -0,83 -1,11 -1,40      
 27 -0,33 -0,33 -0,63 -0,88      
 28 0,15 0,12 -0,14 -0,36      
 29 0,63 0,56 0,35 0,17      
 30 1,10 1,01 0,84 0,69      
 31 1,57 1,47 1,34 1,24      
 32 2,03 1,93 1,85 1,78      

0,25 23 -1,18 -1,18 -1,39 -1,61 -1,97 -2,25    
 24 -0,79 -0,79 -1,02 -1,22 -1,54 -1,80 -2,01   
 25 -0,42 -0,42 -0,64 -0,83 -1,11 -1,34 -1,54 -2,21  
 26 -0,04 -0,07 -0,27 -0,43 -0,68 -0,89 -1,06 -1,65 -2,04 
 27 0,33 0,29 0,11 -0,03 -0,25 -0,43 -0,58 -1,09 -1,43 
 28 0,71 0,64 0,49 0,37 0,18 0,03 -0,10 -0,54 -0,82 
 29 1,07 0,99 0,87 0,77 0,61 0,49 0,39 0,02 -0,22 
 30 1,43 1,35 1,25 1,17 1,05 0,95 0,87 0,58 0,39 

0,50 18 -2,01 -2,01 -2,17 -2,38 -2,70     
 20 -1,41 -1,41 -1,58 -1,76 -2,04 -2,25 -2,42   
 22 -0,79 -0,79 -0,97 -1,13 -1,36 -1,54 -1,69 -2,17 -2,46 
 24 -0,17 -0,20 -0,36 -0,48 -0,68 -0,83 -0,95 -1,35 -1,59 
 26 0,44 0,39 0,26 0,16 0,01 -0,11 -0,21 -0,52 -0,71 
 28 1,05 0,98 0,88 0,81 0,70 0,61 0,54 0,31 0,16 
 30 1,64 1,57 1,51 1,46 1,39 1,33 1,29 1,14 1,04 
 32 2,25 2,20 2,17 2,15 2,11 2,09 2,07 1,99 1,95 

0,75 16 -1,77 -1,77 -1,91 -2,07 -2,31 -2,49    
 18 -1,27 -1,27 -1,42 -1,56 -1,77 -1,93 -2,05 -2,45  
 20 -0,77 -0,77 -0,92 -1,04 -1,23 -1,36 -1,47 -1,82 -2,02 
 22 -0,25 -0,27 -0,40 -0,51 -0,66 -0,78 -0,87 -1,17 -1,34 
 24 0,27 0,23 0,12 0,03 -0,10 -0,19 -0,27 -0,51 -0,65 
 26 0,78 0,73 0,64 0,57 0,47 0,40 0,34 0,14 0,03 
 28 1,29 1,23 1,17 1,12 1,04 0,99 0,94 0,80 0,72 
 30 1,80 1,74 1,70 1,67 1,62 1,58 1,55 1,46 1,41 

1,00 16 -1,18 -1,18 -1,31 -1,43 -1,59 -1,72 -1,82 -2,12 -2,29 
 18 -0,75 -0,75 -0,88 -0,98 -1,13 -1,24 -1,33 -1,59 -1,75 
 20 -0,32 -0,33 -0,45 -0,54 -0,67 -0,76 -0,83 -1,07 -1,20 
 22 0,13 0,10 0,00 -0,07 -0,18 -0,26 -0,32 -0,52 -0,64 
 24 0,58 0,54 0,46 0,40 0,31 0,24 0,19 0,02 -0,07 
 26 1,03 0,98 0,91 0,86 0,79 0,74 0,70 0,57 0,50 
 28 1,47 1,42 1,37 1,34 1,28 1,24 1,21 1,12 1,06 
 30 1,91 1,86 1,83 1,81 1,78 1,75 1,73 1,67 1,63 

1,25 14 -1,12 -1,12 -1,24 -1,34 -1,48 -1,58 -1,66 -1,90 -2,04 
 16 -0,74 -0,75 -0,86 -0,95 -1,07 -1,16 -1,23 -1,45 -1,57 
 18 -0,36 -0,38 -0,48 -0,55 -0,66 -0,74 -0,81 -1,00 -1,11 
 20 0,02 -0,01 -0,10 -0,16 -0,26 -0,33 -0,38 -0,55 -0,64 
 22 0,42 0,38 0,31 0,25 0,17 0,11 0,07 -0,08 -0,16 
 24 0,81 0,77 0,71 0,66 0,60 0,55 0,51 0,39 0,33 
 26 1,21 1,16 1,11 1,08 1,03 0,99 0,96 0,87 0,82 
 28 1,60 1,56 1,52 1,50 1,46 1,43 1,41 1,34 1,30 

1,50 12 -1,09 -1,09 -1,19 -1,27 -1,39 -1,48 -1,55 -1,75 -1,86 
 14 -0,75 -0,75 -0,85 -0,93 -1,03 -1,11 -1,17 -1,35 -1,45 
 16 -0,41 -0,42 -0,51 -0,58 -0,67 -0,74 -0,79 -0,96 -1,05 
 18 -0,06 -0,09 -0,17 -0,22 -0,31 -0,37 -0,42 -0,56 -0,64 
 20 0,28 0,25 0,18 0,13 0,05 0,00 -0,04 -0,16 -0,23 
 22 0,63 0,60 0,54 0,50 0,44 0,39 0,36 0,25 0,19 
 24 0,99 0,95 0,91 0,87 0,82 0,78 0,76 0,67 0,62 
 26 1,35 1,31 1,27 1,24 1,20 1,18 1,15 1,08 1,05 
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Grau de atividade física = 70 kcal⋅⋅⋅⋅/ m²⋅⋅⋅⋅h
Velocidade relativa do ar (m/s) Vestimenta 

(clo) 
Temp. 

amb. (°C) < 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 1,50 

0 24 -1,14 -1,14 -1,35 -1,65      
 25 -0,72 -0,72 -0,95 -1,21      
 26 -0,30 -0,30 -0,54 -0,78      
 27 0,11 0,11 -0,14 -0,34      
 28 0,52 0,48 0,27 0,10      
 29 0,92 0,85 0,69 0,54      
 30 1,31 1,23 1,10 0,99      
 31 1,71 1,62 1,52 1,45      

0,25 22 -0,95 -0,95 -1,12 -1,33 -1,64 -1,90 -2,11   
 23 -0,63 -0,63 -0,81 -0,99 -1,28 -1,51 -1,71 -2,38  
 24 -0,31 -0,31 -0,50 -0,66 -0,92 -1,13 -1,31 -1,91 -2,31 
 25 0,01 0,00 -0,18 -0,33 -0,56 -0,75 -0,90 -1,45 -1,80 
 26 0,33 0,30 0,14 0,01 -0,20 -0,36 -0,50 -0,98 -1,29 
 27 0,64 0,59 0,45 0,34 0,16 0,02 -0,10 -0,51 -0,78 
 28 0,95 0,89 0,77 0,68 0,53 0,41 0,31 -0,04 -0,27 
 29 1,26 1,19 1,09 1,02 0,89 0,80 0,72 0,43 0,24 

0,50 18 -1,36 -1,36 -1,49 -1,66 -1,93 -2,12 -2,29   
 20 -0,85 -0,85 -1,00 -1,14 -1,37 -1,54 -1,68 -2,15 -2,43 
 22 -0,33 -0,33 -0,48 -0,61 -0,80 -0,95 -1,06 -1,46 -1,70 
 24 0,19 0,17 0,04 -0,07 -0,22 -0,34 -0,44 -0,76 -0,96 
 26 0,71 0,66 0,56 0,48 0,35 0,26 0,18 -0,07 -0,23 
 28 1,22 1,16 1,09 1,03 0,94 0,87 0,81 0,63 0,51 
 30 1,72 1,66 1,62 1,58 1,52 1,48 1,44 1,33 1,25 
 32 2,23 2,19 2,17 2,16 2,13 2,11 2,10 2,05 2,02 

0,75 16 -1,17 -1,17 -1,29 -1,42 -1,62 -1,77 -1,88 -2,26 -2,48 
 18 -0,75 -0,75 -0,87 -0,99 -1,16 -1,29 -1,39 -1,72 -1,92 
 20 -0,33 -0,33 -0,45 -0,55 -0,70 -0,82 -0,91 -1,19 -1,36 
 22 0,11 0,09 -0,02 -0,10 -0,23 -0,32 -0,40 -0,64 -0,78 
 24 0,55 0,51 0,42 0,35 0,25 0,17 0,11 -0,09 -0,20 
 26 0,98 0,94 0,87 0,81 0,73 0,67 0,62 0,47 0,37 
 28 1,41 1,36 1,31 1,27 1,21 1,17 1,13 1,02 0,95 
 30 1,84 1,79 1,76 1,73 1,70 1,67 1,65 1,58 1,53 

1,00 14 -1,05 -1,05 -1,16 -1,26 -1,42 -1,53 -1,62 -1,91 -2,07 
 16 -0,69 -0,69 -0,80 -0,89 -1,03 -1,13 -1,21 -1,46 -1,61 
 18 -0,32 -0,32 -0,43 -0,52 -0,64 -0,73 -0,80 -1,02 -1,15 
 20 0,04 0,03 -0,07 -0,14 -0,25 -0,32 -0,38 -0,58 -0,69 
 22 0,42 0,39 0,31 0,25 0,16 0,10 0,05 -0,12 -0,21 
 24 0,80 0,76 0,70 0,65 0,57 0,52 0,48 0,35 0,27 
 26 1,18 1,13 1,08 1,04 0,99 0,95 0,91 0,81 0,75 
 28 1,55 1,51 1,47 1,44 1,40 1,37 1,35 1,27 1,23 

1,25 12 -0,97 -0,97 -1,06 -1,15 -1,28 -1,37 -1,45 -1,67 -1,80 
 14 -0,65 -0,65 -0,75 -0,82 -0,94 -1,02 -1,09 -1,29 -1,40 
 16 -0,33 -0,33 -0,43 -0,50 -0,60 -0,67 -0,73 -0,91 -1,01 
 18 -0,01 -0,02 -0,10 -0,17 -0,26 -0,32 -0,37 -0,53 -0,62 
 20 0,32 0,29 0,22 0,17 0,09 0,03 -0,01 -0,15 -0,22 
 22 0,65 0,62 0,56 0,52 0,45 0,40 0,36 0,25 0,18 
 24 0,99 0,95 0,90 0,87 0,81 0,77 0,74 0,65 0,69 
 26 1,32 1,28 1,25 1,22 1,18 1,14 1,12 1,05 1,00 

1,50 10 -0,91 -0,91 -1,00 -1,08 -1,18 -1,26 -1,32 -1,51 -1,61 
 12 -0,63 -0,63 -0,71 -0,78 -0,88 -0,95 -1,01 -1,17 -1,27 
 14 -0,34 -0,34 -0,43 -0,49 -0,58 -0,64 -0,69 -0,84 -0,92 
 16 -0,05 -0,06 -0,14 -0,19 -0,27 -0,33 -0,37 -0,40 -0,48 
 18 0,24 0,22 0,15 0,11 0,04 -0,01 -0,05 -0,17 -0,23 
 20 0,53 0,50 0,45 0,40 0,34 0,30 0,27 0,17 0,11 
 22 0,83 0,80 0,75 0,72 0,67 0,63 0,60 0,52 0,47 
 24 1,13 1,10 1,06 1,03 0,99 0,96 0,94 0,87 0,83 
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Grau de atividade física = 80 kcal⋅⋅⋅⋅/ m²⋅⋅⋅⋅h
Velocidade relativa do ar (m/s) Vestimenta 

(clo) 
Temp. 

amb. (°C) < 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 1,50 

0 23 -1,12 -1,12 -1,29 -1,57      
 24 -0,74 -0,74 -0,93 -1,18      
 25 -0,36 -0,36 -0,57 -0,79      
 26 0,01 0,01 -0,20 -0,40      
 27 0,38 0,37 0,17 0,00      
 28 0,75 0,70 0,53 0,39      
 29 1,11 1,04 0,90 0,79      
 30 1,46 1,38 1,27 1,19      

0,25 16 -2,29 -2,29 -2,36 -2,62      
 18 -1,72 -1,72 -1,83 -2,06 -2,42     
 20 -1,15 -1,15 -1,29 -1,49 -1,80 -2,05 -2,26   
 22 -0,58 -0,58 -0,73 -0,90 -1,17 -1,38 -1,55 -2,17 -2,58 
 24 -0,01 -0,01 -0,17 -0,31 -0,53 -0,70 -0,84 -1,35 -1,68 
 26 0,56 0,53 0,39 0,29 0,12 -0,02 -0,13 -0,52 -0,78 
 28 1,12 1,06 0,96 0,89 0,77 0,67 0,59 0,31 0,12 
 30 1,66 1,60 1,54 1,49 1,42 1,36 1,31 1,14 1,02 

0,50 14 -1,85 -1,85 -1,94 -2,12 -2,40     
 16 -1,40 -1,40 -1,50 -1,67 -1,92 -2,11 -2,26   
 18 -0,95 -0,95 -1,07 -1,21 -1,43 -1,59 -1,73 -2,18 -2,46 
 20 -0,49 -0,49 -0,62 -0,75 -0,94 -1,08 -1,20 -1,59 -1,82 
 22 -0,03 -0,03 -0,16 -0,27 -0,43 -0,55 -0,65 -0,98 -1,18 
 24 0,43 0,41 0,30 0,21 0,08 -0,02 -0,10 -0,37 -0,53 
 26 0,89 0,85 0,76 0,70 0,60 0,52 0,46 0,25 0,12 
 28 1,34 1,29 1,23 1,18 1,11 1,06 1,01 0,86 0,77 

0,75 14 -1,16 -1,16 -1,26 -1,38 -1,57 -1,71 -1,82 -2,17 -2,38 
 16 -0,79 -0,79 -0,89 -1,00 -1,17 -1,29 -1,39 -1,70 -1,88 
 18 -0,41 -0,41 -0,52 -0,62 -0,76 -0,87 -0,96 -1,23 -1,39 
 20 -0,04 -0,04 -0,15 -0,23 -0,36 -0,45 -0,52 -0,76 -0,90 
 22 0,35 0,33 0,24 0,17 0,07 -0,01 -0,07 -0,27 -0,39 
 24 0,74 0,71 0,63 0,58 0,49 0,43 0,38 0,21 0,12 
 26 1,12 1,08 1,03 0,98 0,92 0,87 0,83 0,70 0,62 
 28 1,51 1,46 1,42 1,39 1,34 1,31 1,28 1,19 1,14 

1,00 12 -1,01 -1,01 -1,10 -1,19 -1,34 -1,45 -1,53 -1,79 -1,94 
 14 -0,68 -0,68 -0,78 -0,87 -1,00 -1,09 -1,17 -1,40 -1,54 
 16 -0,36 -0,36 -0,46 -0,53 -0,65 -0,74 -0,80 -1,01 -1,13 
 18 -0,04 -0,04 -0,13 -0,20 -0,30 -0,38 -0,44 -0,62 -0,73 
 20 0,28 0,27 0,19 0,13 0,04 -0,02 -0,07 -0,23 -0,32 
 22 0,62 0,59 0,53 0,48 0,41 0,35 0,31 0,17 0,10 
 24 0,96 0,92 0,87 0,83 0,77 0,73 0,69 0,58 0,52 
 26 1,29 1,25 1,21 1,18 1,14 1,10 1,07 0,99 0,94 

1,25 10 -0,90 -0,90 -0,98 -1,06 -1,18 -1,27 -1,33 -1,54 -1,66 
 12 -0,62 -0,62 -0,70 -0,77 -0,88 -0,96 -1,02 -1,21 -1,31 
 14 -0,33 -0,33 -0,42 -0,48 -0,58 -0,65 -0,70 -0,87 -0,97 
 16 -0,05 -0,05 -0,13 -0,19 -0,28 -0,34 -0,39 -0,54 -0,62 
 18 0,24 0,22 0,15 0,10 0,03 -0,03 -0,07 -0,20 -0,28 
 20 0,52 0,50 0,44 0,40 0,33 0,29 0,25 0,14 0,07 
 22 0,82 0,79 0,74 0,71 0,65 0,61 0,58 0,49 0,43 
 24 1,12 1,09 1,05 1,02 0,97 0,94 0,92 0,84 0,79 

1,50 8 -0,82 -0,82 -0,89 -0,96 -1,06 -1,13 -1,19 -1,36 -1,45 
 10 -0,57 -0,57 -0,65 -0,71 -0,80 -0,86 -0,92 -1,07 -1,16 
 12 -0,32 -0,32 -0,39 -0,45 -0,53 -0,59 -0,64 -0,78 -0,85 
 14 -0,06 -0,07 -0,14 -0,19 -0,26 -0,31 -0,36 -0,48 -0,55 
 16 0,19 0,18 0,12 0,07 0,01 -0,04 -0,07 -0,19 -0,25 
 18 0,45 0,43 0,38 0,34 0,28 0,24 0,21 0,11 0,05 
 20 0,71 0,68 0,64 0,60 0,55 0,52 0,49 0,41 0,36 
 22 0,97 0,95 0,91 0,88 0,84 0,81 0,79 0,72 0,68 
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Grau de atividade física = 90 kcal⋅⋅⋅⋅/ m²⋅⋅⋅⋅h
Velocidade relativa do ar (m/s) Vestimenta 

(clo) 
Temp. 

amb. (°C) < 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 1,50 

0 22 -1,05 -1,05 -1,19 -1,46      
 23 -0,70 -0,70 -0,86 -1,11      
 24 -0,36 -0,36 -0,53 -0,75      
 25 -0,01 -0,01 -0,20 -0,40      
 26 0,32 0,32 0,13 -0,04      
 27 0,66 0,63 0,46 0,32      
 28 0,99 0,94 0,80 0,68      
 29 1,31 1,25 1,13 1,04      

0,25 16 -1,79 -1,79 -1,86 -2,09 -2,46     
 18 -1,28 -1,28 -1,38 -1,58 -1,90 -2,16 -2,37   
 20 -0,76 -0,76 -0,89 -1,06 -1,34 -1,56 -1,75 -2,39 -2,82 
 22 -0,24 -0,24 -0,38 -0,53 -0,76 -0,95 -1,10 -1,65 -2,01 
 24 0,28 0,28 0,13 0,01 -0,18 -0,43 -0,46 -0,90 -1,19 
 26 0,79 0,76 0,64 0,55 0,40 0,29 0,19 -0,15 -0,38 
 28 1,29 1,24 1,16 1,10 0,99 0,91 0,84 0,60 0,44 
 30 1,79 1,73 1,68 1,65 1,59 1,54 1,50 1,36 1,27 

0,50 14 -1,42 -1,42 -1,50 -1,66 -1,91 -2,10 -2,25   
 16 -1,01 -1,01 -1,10 -1,25 -1,47 -1,64 -1,77 -2,23 -2,51 
 18 -0,59 -0,59 -0,70 -0,83 -1,02 -1,17 -1,29 -1,69 -1,94 
 20 -0,18 -0,18 -0,30 -0,41 -0,58 -0,71 -0,81 -1,15 -1,36 
 22 0,24 0,23 0,12 0,02 -0,12 -0,22 -0,31 -0,60 -0,78 
 24 0,66 0,63 0,54 0,46 0,35 0,26 0,19 -0,04 -0,19 
 26 1,07 1,03 0,96 0,90 0,82 0,75 0,69 0,51 0,40 
 28 1,48 1,44 1,39 1,35 1,29 1,24 1,20 1,07 1,00 

0,75 12 -1,15 -1,15 -1,23 -1,35 -1,53 -1,67 -1,78 -2,13 -2,33 
 14 -0,81 -0,81 -0,89 -1,00 -1,17 -1,29 -1,39 -1,70 -1,89 
 16 -0,46 -0,46 -0,56 -0,66 -0,80 -0,91 -1,00 -1,28 -1,44 
 18 -0,12 -0,12 -0,22 -0,31 -0,43 -0,53 -0,61 -0,85 -0,99 
 20 0,22 0,21 0,12 0,04 -0,07 -0,15 -0,21 -0,42 -0,55 
 22 0,57 0,55 0,47 0,41 0,32 0,25 0,20 0,02 -0,09 
 24 0,92 0,89 0,83 0,78 0,71 0,65 0,60 0,46 0,38 
 26 1,28 1,24 1,19 1,15 1,09 1,05 1,02 0,91 0,84 

1,00 10 -0,97 -0,97 -1,08 -1,14 -1,28 -1,39 -1,47 -1,73 -1,88 
 12 -0,68 -0,68 -0,76 -0,84 -0,97 -1,07 -1,14 -1,38 -1,51 
 14 -0,38 -0,38 -0,46 -0,54 -0,66 -0,74 -0,81 -1,02 -1,14 
 16 -0,09 -0,09 -0,17 -0,24 -0,35 -0,42 -0,48 -0,67 -0,78 
 18 0,21 0,20 0,12 0,06 -0,03 -0,10 -0,15 -0,31 -0,41 
 20 0,50 0,48 0,42 0,36 0,29 0,23 0,18 0,04 -0,04 
 22 0,81 0,78 0,73 0,68 0,62 0,57 0,53 0,41 0,35 
 24 1,11 1,08 1,04 1,00 0,95 0,91 0,88 0,78 0,73 

1,25 8 -0,84 -0,84 -0,91 -0,99 -1,10 -1,19 -1,25 -1,46 -1,57 
 10 -0,59 -0,59 -0,66 -0,73 -0,84 -0,91 -0,97 -1,16 -1,26 
 12 -0,33 -0,33 -0,40 -0,47 -0,56 -0,63 -0,69 -0,86 -0,95 
 14 -0,07 -0,07 -0,14 -0,20 -0,29 -0,35 -0,40 -0,55 -0,63 
 16 0,19 0,18 0,12 0,06 -0,01 -0,07 -0,11 -0,24 -0,32 
 18 0,45 0,44 0,38 0,33 0,26 0,22 0,18 0,06 0,00 
 20 0,71 0,69 0,64 0,60 0,54 0,50 0,47 0,37 0,31 
 22 0,98 0,96 0,91 0,88 0,83 0,80 0,77 0,69 0,64 

1,50 -2 -1,63 -1,63 -1,68 -1,77 -1,90 -2,00 -2,07 -2,29 -2,41 
 2 -1,19 -1,19 -1,25 -1,33 -1,44 -1,52 -1,58 -1,78 -1,88 
 6 -0,74 -0,74 -0,80 -0,87 -0,97 -1,04 -1,09 -1,26 -1,35 
 10 -0,29 -0,29 -0,36 -0,42 -0,50 -0,56 -0,60 -0,74 -0,82 
 14 0,17 0,17 0,11 0,06 -0,01 -0,05 -0,09 -0,20 -0,26 
 18 0,64 0,62 0,57 0,54 0,49 0,45 0,42 0,34 0,29 
 22 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,95 0,89 0,85 
 26 1,61 1,58 1,56 1,55 1,52 1,51 1,50 1,46 1,44 
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Grau de atividade física = 100 kcal⋅⋅⋅⋅/ m²⋅⋅⋅⋅h
Velocidade relativa do ar (m/s) Vestimenta 

(clo) 
Temp. 

amb. (°C) < 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 1,50 

0 18  -2,00 -2,02 -2,35      
 20  -1,35 -1,43 -1,72      
 22  -0,69 -0,82 -1,06      
 24  -0,04 -0,21 -0,41      
 26  0,59 0,41 0,26      
 28  1,16 1,03 0,93      
 30  1,73 1,66 1,60      
 32  2,33 2,32 2,31      

0,25 16  -1,41 -1,48 -1,69 -2,02 -2,29 -2,51   
 18  -0,93 -1,03 -1,21 -1,50 -1,74 -1,93 -2,61  
 20  -0,45 -0,57 -0,73 -0,98 -1,18 -1,35 -1,93 -2,32 
 22  0,04 -0,09 -0,23 -0,44 -0,61 -0,75 -1,24 -1,56 
 24  0,52 0,38 0,28 0,10 -0,03 -0,14 -0,54 -0,80 
 26  0,97 0,86 0,78 0,65 0,55 0,46 0,16 -0,04 
 28  1,42 1,35 1,29 1,20 1,13 1,07 0,86 0,72 
 30  1,88 1,84 1,81 1,76 1,72 1,68 1,57 1,49 

0,50 14  -1,08 -1,16 -1,31 -1,53 -1,71 -1,85 -2,32  
 16  -0,69 -0,79 -0,92 -1,12 -1,27 -1,40 -1,82 -2,07 
 18  -0,31 -0,41 -0,53 -0,70 -0,84 -0,95 -1,31 -1,54 
 20  0,07 -0,04 -0,14 -0,29 -0,40 -0,50 -0,81 -1,00 
 22  0,46 0,35 0,27 0,15 0,05 -0,03 -0,29 -0,45 
 24  0,83 0,75 0,68 0,58 0,50 0,44 0,23 0,10 
 26  1,21 1,15 1,10 1,02 0,96 0,91 0,75 0,65 
 28  1,59 1,55 1,51 1,46 1,42 1,38 1,27 1,21 

0,75 10  -1,16 -1,23 -1,35 -1,54 -1,67 -1,78 -2,14 -2,34 
 12  -0,84 -0,92 -1,03 -1,20 -1,32 -1,42 -1,74 -1,93 
 14  -0,52 -0,60 -0,70 -0,85 -0,97 -1,06 -1,34 -1,51 
 16  -0,20 -0,29 -0,38 -0,51 -0,61 -0,69 -0,95 -1,10 
 18  0,12 0,03 -0,05 -0,17 -0,26 -0,32 -0,55 -0,68 
 20  0,43 0,34 0,28 0,18 0,10 0,04 -0,15 -0,26 
 22  0,75 0,68 0,62 0,54 0,48 0,43 0,27 0,17 
 24  1,07 1,01 0,97 0,90 0,85 0,81 0,68 0,61 

1,00 8  -0,95 -1,02 -1,11 -1,26 -1,36 -1,45 -1,71 -1,86 
 10  -0,68 -0,75 -0,84 -0,97 -1,07 -1,15 -1,38 -1,52 
 12  -0,41 -0,48 -0,56 -0,68 -0,77 -0,84 -1,05 -1,18 
 14  -0,13 -0,21 -0,28 -0,39 -0,47 -0,53 -0,72 -0,83 
 16  0,14 0,06 0,00 -0,10 -0,16 -0,22 -0,39 -0,49 
 18  0,41 0,34 0,28 0,20 0,14 0,09 -0,06 -0,14 
 20  0,68 0,61 0,57 0,50 0,44 0,40 0,28 0,20 
 22  0,96 0,91 0,87 0,81 0,76 0,73 0,62 0,56 

1,25 -2  -1,74 -1,77 -1,88 -2,04 -2,15 -2,24 -2,51 -2,66 
 2  -1,27 -1,32 -1,42 -1,55 -1,65 -1,73 -1,97 -2,10 
 6  -0,80 -0,86 -0,94 -1,06 -1,14 -1,21 -1,41 -1,53 
 10  -0,33 -0,40 -0,47 -0,56 -0,64 -0,69 -0,86 -0,96 
 14  0,15 0,08 0,03 -0,05 -0,11 -0,15 -0,29 -0,37 
 18  0,63 0,57 0,53 0,47 0,42 0,39 0,28 0,22 
 22  1,11 1,08 1,05 1,00 0,97 0,95 0,87 0,83 
 26  1,62 1,60 1,58 1,55 1,53 1,52 1,47 1,45 

1,50 -4  -1,52 -1,56 -1,65 -1,78 -1,87 -1,95 -2,16 -2,28 
 0  -1,11 -1,16 -1,24 -1,35 -1,44 -1,50 -1,69 -1,79 
 4  -0,69 -0,75 -0,82 -0,92 -0,99 -1,04 -1,20 -1,29 
 8  -0,27 -0,33 -0,39 -0,47 -0,53 -0,58 -0,72 -0,79 
 12  0,15 0,09 0,05 -0,02 -0,07 -0,11 -0,22 -0,29 
 16  0,58 0,53 0,49 0,44 0,40 0,37 0,28 0,23 
 20  1,01 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,79 0,75 
 24  1,47 1,44 1,43 1,40 1,38 1,36 1,32 1,30 
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Grau de atividade física = 120 kcal⋅⋅⋅⋅/ m²⋅⋅⋅⋅h
Velocidade relativa do ar (m/s) Vestimenta 

(clo) 
Temp. 

amb. (°C) < 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 1,50 

0 16   -1,88 -2,22      
 18   -1,34 -1,63      
 20   -0,79 -1,05      
 22   -0,23 -0,44      
 24   0,34 0,17      
 26   0,91 0,78      
 28   1,49 1,40      
 30   2,07 2,03      

0,25 14   -1,31 -1,52 -1,85 -2,12 -2,34   
 16   -0,89 -1,08 -1,37 -1,61 -1,81 -2,49  
 18   -0,47 -0,63 -0,89 -1,10 -1,27 -1,87 -2,25 
 20   -0,05 -0,19 -0,41 -0,58 -0,73 -1,24 -1,58 
 22   0,39 0,28 0,09 -0,05 -0,17 -0,60 -0,88 
 24   0,84 0,74 0,60 0,48 0,39 0,05 -0,17 
 26   1,28 1,22 1,11 1,02 0,95 0,70 0,53 
 28   1,73 1,69 1,62 1,56 1,51 1,35 1,24 

0,50 12   -0,97 -1,11 -1,34 -1,51 -1,65 -2,12 -2,40 
 14   -0,62 -0,76 -0,96 -1,11 -1,24 -1,65 -1,91 
 16   -0,28 -0,40 -0,58 -0,71 -0,82 -1,19 -1,42 
 18   0,07 -0,03 -0,19 -0,31 -0,41 -0,73 -0,92 
 20   0,42 0,33 0,20 0,10 0,01 -0,26 -0,43 
 22   0,78 0,71 0,60 0,52 0,45 0,22 0,08 
 24   1,15 1,09 1,00 0,94 0,88 0,70 0,59 
 26   1,52 1,47 1,41 1,36 1,32 1,19 1,11 

0,75 10   -0,71 -0,82 -0,99 -1,11 -1,21 -1,53 -1,71 
 12   -0,42 -0,52 -0,67 -0,79 -0,88 -1,16 -1,33 
 14   -0,13 -0,22 -0,36 -0,46 -0,54 -0,79 -0,94 
 16   0,16 0,08 -0,04 -0,13 -0,20 -0,42 -0,56 
 18   0,45 0,38 0,28 0,20 0,14 -0,05 -0,17 
 20   0,75 0,69 0,60 0,54 0,49 0,32 0,22 
 22   1,06 1,01 0,94 0,88 0,84 0,70 0,62 
 24   1,37 1,33 1,27 1,23 1,20 1,09 1,02 

1,00 6   -0,78 -0,87 -1,01 -1,12 -1,20 -1,45 -1,60 
 8   -0,54 -0,62 -0,75 -0,85 -0,92 -1,15 -1,29 
 10   -0,29 -0,37 -0,49 -0,57 -0,64 -0,86 -0,98 
 12   -0,04 -0,11 -0,22 -0,29 -0,36 -0,55 -0,66 
 14   0,21 0,15 0,06 -0,01 -0,07 -0,24 -0,34 
 16   0,47 0,41 0,33 0,27 0,22 0,07 -0,02 
 18   0,73 0,68 0,60 0,55 0,51 0,38 0,30 
 20   0,98 0,94 0,88 0,84 0,80 0,69 0,62 

1,25 -4   -1,46 -1,56 -1,72 -1,83 -1,91 -2,17 -2,32 
 0   -1,05 -1,14 -1,27 -1,37 -1,44 -1,67 -1,80 
 4   -0,62 -0,70 -0,81 -0,90 -0,96 -1,16 -1,27 
 8   -0,19 -0,26 -0,35 -0,42 -0,48 -0,64 -0,74 
 12   0,25 0,20 0,12 0,06 0,02 -0,12 -0,20 
 16   0,70 0,66 0,60 0,55 0,52 0,41 0,35 
 20   1,16 1,13 1,08 1,05 1,02 0,94 0,90 
 24   1,65 1,63 1,60 1,57 1,56 1,51 1,48 

1,50 -8   -1,44 -1,53 -1,67 -1,76 -1,83 -2,05 -2,17 
 -4   -1,07 -1,15 -1,27 -1,35 -1,42 -1,61 -1,72 
 0   -0,70 -0,77 -0,87 -0,94 -1,00 -1,17 -1,27 
 4   -0,31 -0,37 -0,46 -0,53 -0,57 -0,72 -0,80 
 8   0,07 0,02 -0,05 -0,10 -0,14 -0,27 -0,34 
 12   0,47 0,43 0,37 0,33 0,29 0,19 0,14 
 16   0,88 0,85 0,80 0,77 0,74 0,66 0,62 
 20   1,29 1,27 1,24 1,21 1,19 1,13 1,10 
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Grau de atividade física = 150 kcal⋅⋅⋅⋅/ m²⋅⋅⋅⋅h
Velocidade relativa do ar (m/s) Vestimenta 

(clo) 
Temp. 

amb. (°C) < 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 1,50 

0 14    -1,92 -2,49     
 16    -1,36 -1,87     
 18    -0,80 -1,24     
 20    -0,24 -0,61     
 22    0,34 0,04     
 24    0,93 0,70     
 26    1,52 1,36     
 28    2,12 2,02     

0,25 12    -1,19 -1,53 -1,80 -2,02   
 14    -0,77 -1,07 -1,31 -1,51 -2,21  
 16    -0,35 -0,61 -0,82 -1,00 -1,61 -2,02 
 18    0,08 -0,15 -0,33 -0,48 -1,01 -1,36 
 20    0,51 0,32 0,17 0,04 -0,41 -0,71 
 22    0,96 0,80 0,68 0,57 0,21 -0,03 
 24    1,41 1,29 1,19 1,11 0,83 0,64 
 26    1,87 1,78 1,71 1,65 1,45 1,32 

0,50 10    -0,78 -1,00 -1,18 -1,32 -1,79 -2,07 
 12    -0,43 -0,64 -0,79 -0,92 -1,34 -1,60 
 14    -0,09 -0,27 -0,41 -0,52 -0,90 -1,13 
 16    0,26 0,10 -0,02 -0,12 -0,45 -0,65 
 18    0,61 0,47 0,37 0,28 0,00 -0,18 
 20    0,96 0,85 0,76 0,68 0,45 0,30 
 22    1,33 1,24 1,16 1,10 0,91 0,79 
 24    1,70 1,63 1,57 1,53 1,38 1,28 

0,75 6    -0,75 -0,93 -1,07 -1,18 -1,52 -1,72 
 8    -0,47 -0,64 -0,76 -0,86 -1,18 -1,36 
 10    -0,19 -0,34 -0,45 -0,54 -0,83 -1,00 
 12    0,10 -0,03 -0,14 -0,22 -0,48 -0,63 
 14    0,39 0,27 0,18 0,11 -0,12 -0,26 
 16    0,69 0,58 0,50 0,44 0,24 0,12 
 18    0,98 0,89 0,82 0,77 0,59 0,49 
 20    1,28 1,20 1,14 1,10 0,95 0,87 

1,00 -6    -1,68 -1,88 -2,03 -2,14 -2,50 -2,70 
 -2    -1,22 -1,39 -1,52 -1,62 -1,94 -2,12 
 2    -0,74 -0,90 -1,01 -1,10 -1,37 -1,53 
 6    -0,26 -0,39 -0,49 -0,56 -0,80 -0,93 
 10    0,22 0,12 0,04 -0,02 -0,22 -0,33 
 14    0,73 0,64 0,58 0,53 0,38 0,29 
 18    1,24 1,18 1,13 1,09 0,97 0,91 
 22    1,77 1,73 1,69 1,67 1,59 1,54 

1,25 -8    -1,36 -1,52 -1,64 -1,73 -2,00 -2,15 
 -4    -0,95 -1,10 -1,20 -1,28 -1,52 -1,65 
 0    -0,54 -0,66 -0,75 -0,82 -1,03 -1,15 
 4    -0,12 -0,22 -0,30 -0,36 -0,54 -0,64 
 8    0,31 0,22 0,16 0,11 -0,04 -0,13 
 12    0,75 0,68 0,63 0,59 0,47 0,40 
 16    1,20 1,15 1,11 1,08 0,98 0,93 
 20    1,66 1,62 1,59 1,57 1,50 1,46 

1,50 -10    -1,13 -1,26 -1,35 -1,42 -1,64 -1,76 
 -6    -0,76 -0,87 -0,96 -1,02 -1,21 -1,32 
 -2    -0,39 -0,49 -0,56 -0,62 -0,79 -0,88 
 2    -0,01 -0,10 -0,16 -0,21 -0,36 -0,44 
 6    0,38 0,30 0,25 0,21 0,08 0,01 
 10    0,76 0,70 0,66 0,62 0,52 0,46 
 14    1,17 1,12 1,09 1,06 0,98 0,93 
 18    1,58 1,54 1,52 1,50 1,44 1,40 
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ANEXO B – MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO NAS MEDIÇÕES E 
COLETAS DE DADOS 

 

Questionário de avaliação das condições de 
sensação térmica no ambiente de trabalho 

 
Dados pessoais:   
Nome do funcionário: _________________________________________________________________  

Atividade desempenhada na empresa: _____________________________________________________  

Idade: ______________  Sexo: _______________ Altura: ______________ Peso: _______________
 
Marque com um X qual a sensação térmica que você experimenta neste exato momento: 
 
 muito frio    muito calor 

 frio   nem calor nem frio   calor 

 pouco frio    pouco calor 
 
Marque com um X como você gostaria que seu ambiente de trabalho estivesse agora: 
 
 muito mais frio    muito mais quente 

 mais frio   sem alteração   mais quente 

 pouco mais frio    pouco mais quente 
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Marque com um X as peças de roupa que você está usando neste exato momento, acrescentando nos 
campos em branco, se for o caso, as peças de roupa não relacionadas nas listas: 
 
Roupa de baixo  Paletó 
 calcinha   leve, paletó de verão 
 ceroula longa   paletó 
 camiseta sem manga   guarda-pó 
 camiseta com manga curta  Alto isolamento, fibra-pele 
 camiseta com manga longa   calça 
 calcinha e sutiã   paletó 
Camisa-blusa   colete 
 mangas curtas  Roupa para ambientes externos 
 leve, mangas longas   casaco 
 normal, mangas longas   jaqueta 
 camisa de flanela, mangas longas   casaco com capuz 
 blusa leve, mangas longas   macacão, fibra-pele 
Calça  Diversos 
 leve   meias 
 normal   meias grossas, altura do tornozelo 
 flanela   meias grossas, longas 
 shorts   meias femininas de nylon 
Vestido-saia   sapatos (sola fina) 
 saia leve (verão)   sapatos (sola grossa) 
 saia pesada (inverno)   botas 
 vestido leve, mangas curtas   luvas 
 vestido de inverno, mangas longas  Outros 
Suéter    
 colete sem manga    
 suéter leve    
 suéter    
 suéter pesado    
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Dados da empresa:   
Nome da empresa: ____________________________________________________________________  

Local avaliado: ___________________________  Setor: ____________________________________
 
Dados da amostra:   
Amostra nº: (    ) Elemento nº: (    )  

Data da medição:    /      / Horário da medição: Ponto de medição: (    ) 
 
Variáveis pessoais: 
Taxa de metabolismo (met): 

Isolamento térmico da vestimenta (clo): 
 
Variáveis ambientais: 
Temperatura do ar (°C): 

Temperatura de globo (°C): 

Temperatura de bulbo úmido (°C): 

Velocidade relativa do ar (m/s): 

Umidade relativa do ar (%): 
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ANEXO C – TABELA DOS PONTOS CRÍTICOS DE t 

g.l. t0,25 t0,10 t0,05 t0,025 t0,010 t0,005 t0,0025 t0,0010 t0,0005 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
40 
60 

120 

1,000 
0,816 
0,765 
0,741 

0,727 
0,718 
0,711 
0,706 
0,703 

0,700 
0,697 
0,695 
0,694 
0,692 

0,691 
0,690 
0,689 
0,688 
0,688 

0,687 
0,686 
0,686 
0,685 
0,685 

0,684 
0,684 
0,684 
0,683 
0,683 

0,683 
0,681 
0,679 
0,677 

3,078 
1,886 
1,638 
1,533 

1,476 
1,440 
1,415 
1,397 
1,383 

1,372 
1,363 
1,356 
1,350 
1,345 

1,341 
1,337 
1,333 
1,330 
1,328 

1,325 
1,323 
1,321 
1,319 
1,318 

1,316 
1,315 
1,314 
1,313 
1,311 

1,310 
1,303 
1,296 
1,289 

6,314 
2,920 
2,353 
2,132 

2,015 
1,943 
1,895 
1,860 
1,833 

1,812 
1,796 
1,782 
1,771 
1,761 

1,753 
1,746 
1,740 
1,734 
1,729 

1,725 
1,721 
1,717 
1,714 
1,711 

1,708 
1,706 
1,703 
1,701 
1,699 

1,697 
1,684 
1,667 
1,658 

12,706 
4,303 
3,182 
2,776 

2,571 
2,447 
2,365 
2,306 
2,262 

2,228 
2,201 
2,179 
2,160 
2,145 

2,131 
2,120 
2,110 
2,101 
2,093 

2,086 
2,080 
2,074 
2,069 
2,064 

2,060 
2,056 
2,052 
2,048 
2,045 

2,042 
2,021 
2,000 
1,980 

31,821 
6,965 
4,541 
3,747 

3,365 
3,143 
2,998 
2,896 
2,821 

2,764 
2,718 
2,681 
2,650 
2,624 

2,602 
2,583 
2,567 
2,552 
2,539 

2,528 
2,518 
2,508 
2,500 
2,492 

2,485 
2,479 
2,473 
2,467 
2,462 

2,457 
2,423 
2,390 
2,358 

63,637 
9,925 
5,841 
4,604 

4,032 
3,707 
3,499 
3,355 
3,250 

3,169 
3,106 
3,055 
3,012 
2,977 

2,947 
2,921 
2,898 
2,878 
2,861 

2,845 
2,831 
2,819 
2,807 
2,797 

2,787 
2,779 
2,771 
2,763 
2,756 

2,750 
2,704 
2,660 
2,617 

127,32 
14,089 
7,453 
5,598 

4,773 
4,317 
4,020 
3,833 
3,690 

3,581 
3,497 
3,428 
3,372 
3,326 

3,286 
3,252 
3,222 
3,197 
3,174 

3,153 
3,135 
3,119 
3,104 
3,091 

3,078 
3,067 
3,057 
3,047 
3,038 

3,030 
2,971 
2,915 
2,860 

318,31 
22,326 
10,213 
7,173 

5,893 
5,208 
4,785 
4,501 
4,297 

4,144 
4,025 
3,930 
3,852 
3,787 

3,733 
3,686 
3,646 
3,610 
3,579 

3,552 
3,257 
3,505 
3,485 
3,467 

3,450 
3,435 
3,421 
3,408 
3,396 

3,385 
3,307 
3,232 
3,160 

636,62 
31,598 
12,924 
8,610 

6,869 
5,959 
5,408 
5,041 
4,781 

4,537 
4,437 
4,318 
4,221 
4,140 

4,073 
4,015 
3,965 
3,922 
3,883 

3,850 
3,189 
3,792 
3,767 
3,745 

3,725 
3,707 
3,690 
3,674 
3,659 

3,646 
3,551 
3,460 
3,373 

∞ 0,674 
= z 0,25 

1,282 
= z 0,10 

1,658 
= z 0,05 

1,960 
= z 0,025 

2,326 
= z 0,010 

2,576 
= z 0,005 

2,807 
= z 0,0025 

3,090 
= z 0,0010 

3,291 
= z 0,0005 

 


