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Introdução

A cada ano que passa, o número de trabalhadores do setor de 
refeições coletivas de escolas adoece mais rapidamente, ainda que 
vivamos em um século no qual a tecnologia e a ciência cruzam dados 
incessantemente para o benefício da saúde.

No decorrer deste capítulo são mostrados dados de saúde corres-
pondentes a fatores ligados tanto aos hábitos rotineiros de trabalho 
quanto aos hábitos de pós-jornada de trabalho e sua infl uência com 
a LER/DORT. A ergonomia trata de envolver diversas áreas, fo-
cando sempre no desenvolvimento do sistema produtivo e na saúde 
do trabalhador. No caso dos merendeiros das EMEIs da cidade de 
Marília, resume-se em desvendar os aspectos relacionados a tais 
incidências que constantemente causam precoces adoecimentos 
nesses trabalhadores. 

O objetivo da pesquisa foi constatar fatos reais sobre as condições 
de trabalho, saúde e vida dos merendeiros das EMEIs da cidade de 
Marília, as razões dos afastamentos por doença e citar a forma como 

1  Mestre em design, Universidade Estadual Paulista.
2  Livre-docente, Universidade Estadual Paulista.
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é realizada a tarefa em virtude de todos os problemas relatados. O 
estudo tende à compreensão das estratégias de ação da ergonomia, 
objetivando uma futura intervenção projetual no processo de tra-
balho, caso seja requisitada. Trata-se de uma pesquisa descritiva, 
desenvolvida pelo raciocínio dedutivo, na qual são analisadas e 
compreendidas as condições técnicas, ambientais e organizacionais 
de trabalho. Ela possui uma abordagem de caráter investigativo, 
contexto social e dialético com relacionamento de dados de outros 
pesquisadores.

Referencial bibliográfi co

Cada Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) de EMEI 
possui características próprias e particularidades que a conformam 
singularmente. A formação do merendeiro é moldada de acordo 
com sua necessidade, característica, limite e possibilidade do posto 
de trabalho, levando em conta o objetivo produtivo. Entre as mui-
tas questões que afl igem os trabalhadores do setor está a batalha 
pelo reconhecimento de sua profi ssão em relação à sociedade, me-
lhoria das condições de trabalho, saúde do trabalhador e a respon-
sabilidade também no processo de formação e educação das crianças 
na escola.

Ergonomia

Conceitos e defi nições

Hendrick (1993 apud Moraes, 2000) afi rma que a única e especí-
fi ca tecnologia da ergonomia é a tecnologia da interface homem-siste-
ma. A ergonomia como ciência trata de desenvolver conhecimentos 
sobre as capacidades, limites e outras características do desempenho 
humano e que se relacionam com o projeto de interfaces entre indiví-
duos e outros componentes do sistema. Como prática, a ergonomia 
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compreende a aplicação da tecnologia da interface homem-sistema 
a projeto ou modifi cações de sistemas para aumentar a segurança, o 
conforto e a efi ciência do sistema e da qualidade de vida.

Legislação – Norma regulamentadora 17 – 
Regulamento técnico – RDC216 da Anvisa – 
Doenças relacionadas ao trabalho

Conceitos e defi nições

Conforme Couto (2004), no início dos anos 1990, com os Dis-
túrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) sen-
do considerados um problema universal, um número incontável 
de artigos científi cos foi escrito, muitos deles concordando com a 
abordagem da biomecânica, outros discordando. Em uma pesquisa 
para desenvolver uma teoria sobre esses distúrbios, foi confi rmada 
a existência de diversos fatores envolvidos em sua origem, tais como 
fatores de natureza psicológica, social, biomecânica e também fatores 
organizacionais.

A prevalência de disfunções músculo-esqueléticas relacionados 
ao trabalho é supostamente maior em países em desenvolvimento, 
já que as condições de trabalho e os serviços de saúde tendem a ser 
mais precários do que os existentes nos países tradicionalmente 
desenvolvidos (Coury, 2005).

Fatores de risco

Os fatores para o surgimento das LER/DORT dependem de 
várias causas, direta ou indiretamente, e são dependentes de outros 
elementos no local de trabalho. Na caracterização da exposição aos 
fatores de risco, alguns elementos são importantes, dentre outros 
fatores etiológicos que infl uenciam ou causam ou agravam a LER/
DORT:
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•  desrespeito aos fatores ergonômicos e antropométricos (equipa-
mentos, acessórios, ferramentas, mobiliário, posicionamentos, 
distâncias etc.);

•  anatômia (região exposta);
•  intensidade da atividade;
•  organização (duração, pausas, horários, excesso de jornadas);
•  postura no posto de trabalho;
•  ambiente (frio, vibração e pressões locais sobre os tecidos);
•  sobrecarga estática (manter um membro em posição contra a 

gravidade);
•  sobrecarga dinâmica;
•  monotonia física e/ou psicológica (invariabilidade da tarefa);
•  fatores organizacionais e psicossociais.

Análise ergonômica do trabalho

A ergonomia tem descoberto e aceitado a distinção entre o tra-
balho prescrito, comumente chamado “tarefa” (sendo que esta é 
elaborada e designada pela direção da empresa e apresentada aos 
trabalhadores em manuais de funções) e o trabalho real também 
chamado “atividade” (que é o trabalho desenvolvido efetivamente 
no dia a dia pelo trabalhador em seu posto de trabalho). Esse traba-
lhador não é somente um agente biológico que só existe como um 
corpo, mas tem também dimensões cognitivas, afetivas e relacionais 
que estão indissociavelmente ligadas durante o desenvolvimento de 
sua atividade laboral.

Análise do posto de trabalho dos merendeiros

Realizando uma AET de todos os fatores variáveis no local de 
trabalho, podemos detectar os pontos negativos que envolvem essa 
profi ssão. Dentre eles se destacam  a temperatura elevada e a adoção 
de postura incorreta acarretando problemas de mal-estar, dores nos 
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membros e na coluna. Entre os fatores que prejudicam a saúde dos 
merendeiros podemos citar alguns relacionados ao tipo de trabalho 
que executam e à forma organizacional do trabalho escolar, assim 
como outros referentes à sua vida pessoal. Destacamos algumas 
características da categoria: a maioria é composta de mulheres não 
muito jovens, entre 30 e 55 anos de idade, negras e pardas, pobres, 
com pouca escolaridade e sem formação profi ssional.

A Secretaria Municipal da Higiene e Saúde da cidade de Marília 
relata que no mês de julho de 2005, dos 195 merendeiros em exercí-
cio, 27 estavam em situação de readaptação nas funções diárias de seu 
local de trabalho. Esse número equivale a 13,8% de profi ssionais que 
sofreram algum tipo de lesão que acarretou o afastamento e mudanças 
na rotina de seu trabalho diário. 

Objetivo da análise ergonômica do trabalho 
dos merendeiros

O objetivo da análise ergonômica do trabalho dos merendeiros 
é avaliar a qualidade do trabalho em seu posto de trabalho. Essa 
qualidade refere-se ao conforto e segurança em sua jornada rotineira, 
tornando visíveis os aspectos positivos e negativos e suas possíveis 
correções, evitando danos ao corpo, principalmente no que se refere 
às doenças ocupacionais (LER/DORT). Neste capítulo, dados refe-
rentes AET dos merendeiros são mostrados em nível global, focando 
coleta de informações do design do posto de trabalho e considerando 
que fatores complexos como biomecânica são destinados aos pro-
fi ssionais habilitados na área da saúde, não sendo, portando, objeto 
de estudo e análise. Nos resultados cita-se a confrontação de dados 
técnicos referenciais com dados colhidos no decorrer da pesquisa. 
Dados referenciais da norma NR17 foram complementados com os 
de outras normas como a da RDC-16 da Anvisa (direcionada para 
setores de saúde), Abergo (ergonomia), Aberc (setor de refeição co-
letiva), NBR 5413 (iluminância de interiores), além de vários autores 
citados constantemente.
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Metodologia da análise ergonômica da tarefa 
dos merendeiros

Foi utilizada como instrumento a AET descrita anteriormente 
no referencial teórico.

O desenvolvimento da metodologia constituiu-se das seguintes 
etapas: análise documental e coleta de dados, pedido de autorização 
para investigação in loco nas EMEIs, entrevista com a direção da 
empresa terceirizada, entrevistas com profi ssionais da Secretaria 
Municipal da Higiene e Saúde, entrevista e aplicação de questioná-
rios com os merendeiros, observação do posto de trabalho, medidas 
antropométricas e análise dos dados obtidos.

A coleta de dados foi realizada em 21 UANs de EMEIs existentes 
e em funcionamento na cidade de Marília até novembro de 2005 por 
meio de entrevistas pautadas. Essas foram realizadas pela abordagem 
nas pausas e nos intervalos do horário previamente autorizado das 
13h00 às 16h00. 

Materiais

Usaram-se termos de consentimento livre e esclarecido e ques-
tionários para coleta de dados ergonômicos. Usaram-se os seguintes 
equipamentos: máquina fotográfi ca digital de 4.1 megapixels (Fuji), 
trena de 5 metros (First), termômetro-higrômetro-luximetro-deci-
belímetro (THDL-400 Instrutherm) e notebook Acer 3610 Celeron 
M 1.5.

Análise dos dados

A análise dos dados é o elemento essencial da ergonomia. Orienta 
a análise da demanda e o funcionamento produtivo, sintetiza resulta-
dos e compara dados referentes à ergonomia. Pode tratar-se de man-
ter uma produção ou resolver determinado problema organizacional.
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Resultados

Organização estrutural

Cada EMEI possui na maioria das UANs três trabalhadores para 
o desempenho da função. A jornada de trabalho tem início às 7h00 
e término às 17h00. O horário do almoço é das 12h00 às 13h30. As 
tarefas são distribuídas conforme as necessidades do dia. Não existe 
uma atividade fi xa para cada trabalhador. Dependendo do tipo de 
refeição a ser preparada, a cocção é adiantada para que as refeições 
sejam servidas em tempo hábil. A quantidade e o tempo de exposição 
do alimento pronto para servir são fatores que infl uenciam no dia a 
dia dos merendeiros. A preocupação com a higiene e com o estado 
nutricional dos alimentos em uma longa exposição demanda uma 
efi ciência cautelosa no preparo e no servir. Nutricionistas da empresa 
SP Alimentação, empresa terceirizada fornecedora de alimentos 
pré-preparados, realizam semanalmente visitas nas EMEIs levando 
instruções aos merendeiros sobre métodos de preparo, higiene e 
práticas atuais que envolvem a profi ssão. O cuidado também com 
alunos alérgicos a certos tipos de alimentos faz parte da rotina do 
trabalho desses profi ssionais.

Espaços físicos das cozinhas de EMEIs

A estrutura do espaço físico destinado ao preparo da merenda 
escolar assemelha-se ao layout das cozinhas residenciais. Possuem em 
um só espaço os equipamentos necessários para a realização da tarefa 
(bancada, pia, tanque, forno, fogão, geladeira e freezer, entre outros), 
equipamentos que dividem espaços com os próprios trabalhadores. 
Toda UAN possui espaço reservado para o setor de armazenamento. 
Somente em algumas unidades constatou-se uma construção padro-
nizada na parte física, mas diferente entre si no modo da disposição 
dos móveis e equipamentos. A maioria foi projetada anos atrás e 
adaptada às condições atuais das necessidades da demanda.



126  LUIS CARLOS PASCHOARELLI • MARIZILDA DOS SANTOS MENEZES

Análise da tarefa

Essa etapa da pesquisa consistiu-se em analisar as condições dos 
postos de trabalho dos merendeiros, levando em consideração as 
condições ambientais em que exercem e executam sua função.

Considerações sobre a função

O trabalho dos merendeiros caracteriza-se de um modo geral 
pela manipulação manual e intensa na preparação dos alimentos e 
posterior limpeza do local de trabalho. Todo o trabalho é acompa-
nhado de movimentos repetitivos de membros superiores e coluna, 
levantamento de pesos excessivos, mantendo-se na postura em pé por 
longos períodos. A distribuição dos alimentos estocáveis é realizada 
nas quintas e sextas-feiras. Produtos perecíveis são comercializados 
diretamente com produtores que se encarregam da distribuição todas 
as sextas-feiras, diretamente nas EMEIs.

Em relação à hierarquia, os merendeiros fi cam subordinados à 
direção de cada escola e supervisionados por nutricionistas e co-
ordenadores da SP Alimentação. Dúvidas quanto à preparação de 
alguma refeição são repassadas diretamente à direção, que as repassa 
ao responsável pela elaboração do cardápio.

Muitas vezes eles são obrigados a serviços extras de limpeza 
ou mesmo de preparo do cardápio para o dia seguinte. Algumas 
indicações do cardápio exigem uma prévia organização no prepa-
ro. Descongelar alimentos ou picar legumes são tarefas extras que 
exigem a atenção desses trabalhadores. A pressão do tempo, movi-
mentos repetitivos são alguns dos aspectos rotineiros desse posto 
de trabalho.

O cardápio mensal é fi xado em local visível no painel dentro de 
cada cozinha, para que diariamente o merendeiro possa ter acesso 
às informações e com isso calcular o ritmo de trabalho do grupo. As 
normas e procedimentos de trabalho são seguidos geralmente pela 
vivência do trabalho rotineiro de preparo das refeições. 
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As queixas sobre problemas de saúde são inúmeras e comuns 
a todos os merendeiros das EMEIs. A maioria cita a fadiga física 
ao final de cada jornada de trabalho como umas das principais. 
Utensílios e materiais utilizados em determinadas funções também 
são responsáveis por queixas. A maior reclamação entre utensílios 
fi ca por conta do aparelho para corte de legumes. Os movimentos 
repetitivos, o esforço para o funcionamento de tal dispositivo desen-
cadeia dores frequentes que podem perdurar por um longo período 
durante a jornada de trabalho. Relatos de consultas médicas são 
constantes.

Das pausas

Pausas de dez a 15 minutos para o café são realizadas de acordo 
com a disponibilidade das tarefas. Geralmente ocorrem após as refei-
ções servidas pela manhã ou tarde. Aos sábados não há expediente.

Características do trabalhador

Foram entrevistados trabalhadores que atuam na função de 2 
meses a 31 anos de carreira. Trabalhadores que completaram até dez 
anos no cargo são a maioria. Foram tabulados dados de trabalhadores 
com mais de dez anos de serviço e funções menores. Os merendeiros 
das EMEIs da cidade de Marília constituem-se basicamente, em 
sua maioria, de mulheres, representando elas 95,2% e os homens, 
4,8%. O grau de escolaridade é no mínimo o ensino fundamental. A 
preocupação com a higiene da alimentação e saúde acarretou medidas 
de melhoria social e psicossocial. Aspectos positivos são descritos, 
quando comparados ao modelo anterior de sistema produtivo. Exis-
tem trabalhadores de todas as raças, de acordo com a classifi cação 
adotada do IBGE, que coleta como dado de identifi cação racial a cor 
da pele (quesito cor) por meio da autoclassifi cação em um dos cinco 
itens: preta, parda, branca, amarela, indígena.



128  LUIS CARLOS PASCHOARELLI • MARIZILDA DOS SANTOS MENEZES

A estatura média dos merendeiros é de 1,61m. Abaixo dessa 
média foi encontrada a maior parte dos tipos raciais, exceto a raça/
cor preta que compõe 100% dos entrevistados acima da média.

Organização

Todas as tarefas são realizadas em conjunto, não havendo uma 
divisão setorial para cada atividade. Conforme as necessidades, os 
trabalhadores desempenham determinada função de acordo com a 
produção das refeições a serem produzidas. Cada EMEI possui um 
determinado número de refeições a serem produzidas e são distri-
buídas de acordo com a demanda de cada turno. Os intervalos para 
as refeições são de 30 minutos em média, divididos sequencialmente 
por ordem de classe crescente em grau. Cada classe, dentro de uma 
norma de conduta, tem sua ordem de chegada determinada pelo 
ritmo de consumo. A quantidade de alunos no refeitório depende 
de cada unidade, pois o número de assentos disponíveis infl uencia 
na demanda das refeições.

Acidentes de trabalho

Dentre os entrevistados, 82,25% registraram terem sofrido aci-
dente de trabalho em decorrência de alguma atividade realizada. 
Casos de queimaduras são os que lideram a maior parte dos relatos, 
com 59,6%, seguidos por dores causadas pelo excesso de peso com 
50%, cortes superfi ciais e profundos nas mãos com 45,1%, escorregões 
e choques elétricos com 19,3%, batidas e esbarrões em decorrência 
da falta de espaço de circulação com 19,3% e queda de objetos como 
panelas, alimentos e utensílios pesados sobre o trabalhador com 
17,7%. Sobre afastamento por acidentes de trabalho, 25,8% respon-
deram já terem sido medicados e afastados. Em relação à prevenção 
de acidentes, 48,3% dos merendeiros relataram terem tido instrução 
ou treinamento no início de suas funções.
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Características do ambiente e das ferramentas 
de trabalho

Área física

Cozinha e depósito: as cozinhas das EMEIs são constituídas por 
duas áreas, uma destinada à produção e outra para armazenamento. 
Algumas unidades contêm uma terceira área anexa destinada aos 
serviços de higienização de utensílios. O layout das UANs baseia-se 
em três tipos, conforme posicionamento da bancada, pia, fogão 
e refrigerador: 45% das cozinhas são em L, 25% em U e 30% em 
paralelo. 

Pé-direito: a altura do pé-direito das cozinhas situa-se entre 
2,80m a 3,60m de altura, considerada ideal para seu porte (médio) 
conforme Silva Filho (1996, p.149) para as cozinhas da EMEIs.

Piso: quanto ao piso, na maioria das UANs estão devidamente 
adequados, nivelados, sem ressaltos e constituídos de material do tipo 
granilite (35%), espécie de composto misto de partículas de granito 
e mármore em composição com cimento, dando aparência e forma 
regular em toda a sua extensão, ou cerâmica (65%). Estes dois tipos 
de piso suportam tráfego intenso e a presença de materiais químicos 
para limpeza. Dentro da faixa de acidentes por escorregões, 47% 
desses eventos ocorreram em piso do tipo granilite e 53% em piso 
do tipo cerâmico.

Portas e janelas: em todas as instalações das unidades de ali-
mentação foram encontradas janelas do tipo metálica corrediça ou 
basculante. A inexistência de proteção por telas nas janelas em todas 
as unidades indica riscos de atração, abrigo, acesso ou proliferação 
de vetores ou pragas urbanas (RDC 216 Anvisa). 

Ventilação e exaustão: Silva Filho (1996) sugere que o valor de 
vinte vezes por hora é o padrão mínimo adotado para um ambiente 
mais saudável. Já Kinton (1998) declara que a troca de ar mínima 
de trinta vezes por hora seja sufi ciente para ambiente de cozimento, 
podendo alcançar a medida de sessenta vezes para produtos que pro-
duzam intenso calor e fumaça.  Das 21 EMEIs pesquisadas, somente 
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duas apresentavam sistema de troca de ar por exaustão. Apenas um 
deles estava em funcionamento e era do tipo eólico. Em entrevista 
com os trabalhadores nessa unidade, verifi camos que mesmo após a 
instalação do equipamento eles não sentiram melhoras nas condições 
ambientais. Declararam que o aparelho era inefi ciente. 

No caso da impossibilidade de conforto ambiental por meio 
natural, é indicado recorrer a meios artifi ciais como os já citados 
exaustores dimensionados tecnicamente. É banido o uso de ven-
tiladores ou ar-condicionado nesses locais. São equipamentos que 
não atendem aos requisitos e não devem ser utilizados nas áreas de 
processamento e manipulação de alimentos. Foram encontrados 
instalados ventiladores de teto e de parede que não atendem aos 
requisitos das normas e associações. 

Revestimento: quanto às paredes das cozinhas, a maioria é reves-
tida de azulejos até o teto, lisos, impermeáveis e laváveis. Somente 
em algumas unidades, ou em setores de recebimento e lavagem de 
utensílios, o revestimento de azulejos vai até a altura de 1,5m.

Dimensões do posto de trabalho: segundo Kinton (1999, p.401) 
são necessários aproximadamente 4,2m2 por pessoa; um espaço 
exíguo pode fazer com que o pessoal trabalhe muito perto de fo-
gões, cadeiras, facas, liquidifi cador etc. É desejável uma distância 
de 137cm dos equipamentos, e as cozinhas devem estar adequadas 
para o pessoal poder mover-se com segurança. O espaçamento ideal 
entre planos de trabalho é de 1,20 a 1,50m de distância. O manual 
da Aberc e da Anvisa sobre áreas de UANs destaca que elas devem 
seguir uma linha racional de produção, obedecer a um fl uxo coerente 
e evitar cruzamentos entre as atividades. As áreas devem impedir a 
contaminação cruzada entre alimentos e/ou utensílios limpos e o re-
torno de utensílios sujos. Na circulação de pessoas, o corpo humano 
é referência básica para medidas de pessoas de maior e menor tama-
nho. Como já mencionado, a média da área construída das cozinhas 
é de 32,32m2, enquanto as áreas destinadas ao depósito são em média 
de 10,75m2. Em algumas unidades encontramos medidas inversas de 
espaço físico onde despensas excedem o tamanho em relação à área 
da cozinha. De uma forma geral, 45,1% possuem espaço satisfatório, 
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conforme dados da entrevista sobre a realização do trabalho rotineiro 
com sufi ciente área para circulação e transporte de carga.

Do mobiliário, equipamento e utensílios

O dimensionamento dos equipamentos e utensílios tem relação 
direta com a demanda das refeições, padrões e sistemas de distri-
buição. Todos devem ser compostos de materiais de fácil higieni-
zação, livre de superfícies que evitem a limpeza ou partes móveis 
que possam causar algum acidente. Móveis como mesas, bancada e 
prateleiras devem ser dimensionados de acordo com a exigência do 
serviço prestado. 

Na maioria das cozinhas das EMEIs não é respeitado um espaço 
para os pés. Como mostra a fi gura 22, o trabalhador sente a necessi-
dade de curvar o tronco para a realização da tarefa. Um espaço ade-
quado permite a movimentação dos membros inferiores e a mudança 
frequente de postura, atenuando possível desconforto postural.

Figura 22. Posicionamento correto e incorreto do trabalhador.

Já para o alcance das prateleiras, o ideal é que elas estejam a no 
máximo 1,85m de altura. Devem estar localizadas a uma distância 
de 25cm do piso e com profundidade não superior a 45cm (Aberc, 
1998). Iida (2005) afi rma que a faixa ideal de operação com mãos 
situa-se entre 65cm e 150cm acima do nível do piso. Fora dessa faixa, 
o corpo deverá realizar movimentos maiores, como inclinar o dorso.
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Na fi gura 23 podemos verifi car que 88,7% dos merendeiros res-
ponderam que a altura média da prateleira de 195cm acima do nível 
do solo encontra-se na faixa normal para uso. Essa situação confi rma 
a relação de Thiberg que a altura máxima de alcance é de 1,24 vez a 
altura do indivíduo.

A figura 24 mostra aspectos relativos às alturas das bocas de 
distribuição encontradas em diferentes cozinhas.

Figura 23. Posicionamento de prateleiras conforme pesquisa.

Figura 24. Altura do apoio para caldeirões e boca de distribuição.

Da iluminação

Conforme a Norma NBR 5413 (iluminância de interiores), a 
iluminação das cozinhas deve medir entre 300, 500 ou 750 lux e a 
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iluminação geral 150, duzentos, ou trezentos lux. Essas três medidas 
adotadas para cada situação dependem de outros fatores que, quan-
do calculados, mostram a relação ideal para o setor. Os três fatores 
determinantes da iluminância adequada são idade, velocidade de 
precisão e refl etância do fundo da tarefa. Cada qual recebe um peso, 
indicando assim um valor algébrico para mais ou para menos na 
média das iluminâncias recomendadas.

Dul & Weerdmeester (2004, p.78) expressam que para deter-
minar a quantidade de luz é necessário fazer distinções entre a luz 
ambiental, iluminação no local de trabalho e iluminação especial. 
Recomenda-se de dez a duzentos lux para lugares onde não há tarefas 
exigentes, como é o caso de depósitos, e de duzentos a oitocentos 
lux para tarefas normais como leituras, montagens e operações de 
máquinas. Iida (1995, p.253) explica que o rendimento visual tende 
a crescer com o logaritmo da iluminância a partir de dez lux até cerca 
de mil lux, enquanto a fadiga visual se reduz nessa faixa. 

A diversidade dos ambientes de trabalho retrata características 
individuais de cada EMEI. Encontram-se cozinhas das mais di-
versas confi gurações de arquitetura. Janelas venezianas, maxi-ar e 
basculantes, entre outras, diferem no grau de iluminação natural pelo 
posicionamento e tipo de material empregado.

Para a iluminação artifi cial, um dos pontos importantes é o Índice 
de Reprodução de Cores (IRC) da lâmpada. Quanto mais próximo o 
índice for ao IRC 100 (dado à luz solar), maior a fi delidade de cores 
no ambiente. A iluminação da área de preparação deve proporcio-
nar a visualização de forma que as atividades sejam realizadas sem 
comprometer a higiene e as características sensoriais dos alimentos 
(RDC 216 Anvisa).

Conforme a Aberc (1998, p.38) a iluminação deve ser distribuída 
uniformemente no ambiente, garantindo boa visibilidade. A ilumi-
nação mais recomendada é a natural. A iluminação artifi cial, quando 
necessária, deve ser tal que não altere as características sensoriais 
(visuais) dos alimentos. Não é recomendado que fontes sejam ins-
taladas sobre a linha de produção. As recomendações da Aberc são: 
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para áreas de inspeção, 540 lux; para área de processamento, 220 lux, 
e nas outras áreas, 110 lux.

A fabricante Philips (1981, p.295) recomenda para áreas de 
trabalho geral trezentos lux, processos com duzentos lux e área de 
inspeção com quinhentos lux. A seguir as medidas de mínima e 
máxima iluminação encontradas nos locais de trabalho das escolas 
pesquisadas: lluminância sobre o tanque – máxima de 960 lux/míni-
ma de 24 lux; iluminância sobre a pia – máxima de 756 lux/mínima 
de 25 lux; iluminância sobre fogão – máxima de 1.494 lux/mínima de 
46 lux; iluminância sobre a  bancada – máxima de 1.240 lux/mínima 
de 25 lux; iluminância sobre a boca de distribuição – máxima de 603 
lux/mínima de 43 lux.

Em áreas de depósito, onde há pouca movimentação e exigência 
visual, foram coletadas medidas acima do esperado, atingindo a 
média de 223 lux. Das unidades avaliadas, apenas duas situavam-se 
abaixo do nível recomendado de cem lux. Outras alcançavam valores 
sete vezes mais altos. A mínima e máxima encontrada nesses setores 
foram 72 lux e setecentos lux. Das 21 cozinhas analisadas, apenas 
quatro estavam acima da medida de quinhentos lux recomendada 
por Dul, Grandjean, Iida e Philips, mostrando a ineficiência do 
sistema de iluminação da maioria das unidades de alimentação das 
EMEIs (fi gura 25).

Figura 25. Medida da iluminação encontrada em determinada função.
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Do ruído

Ruídos intensos, acima de 90 dB, dificultam a comunicação 
verbal e produzem aborrecimentos de desconcentração mental em 
certas tarefas. O nível de ruído é ocasionado constantemente pela 
soma de sons combinados de equipamentos como liquidifi cador, 
panela de pressão, higienização de pratos, copos, talheres e diálogo 
entre trabalhadores. A média de ruído nos horários normais e sem 
interferência de sons dos alunos no refeitório foi de 81,03 dB. A 
fi gura 26 mostra os resultados da pesquisa com trabalhadores sobre 
as condições sonoras do ambiente de trabalho.

Figura 26. Resultado da medição de ruído.

Uma panela de pressão, sozinha, emite ruído constante de até 93,7 
dB. Já nos horários das refeições dos alunos, com o ruído emitido 
pela voz deles chegou-se a picos de 98,2 dB, com média de 85,7 dB. 

Da temperatura e umidade

O homem é um ser pertencente à classe dos animais homeotérmi-
cos, que possuem mecanismos de regulação térmica para manter a tem-
peratura corporal mais ou menos constante em torno de 370C. Ou seja, 
independentemente da temperatura externa, o homem tende a manter 
a temperatura estável. A temperatura e a umidade ambiental infl uem 
diretamente no desempenho do trabalho humano. Em ambientes acima 
de 350C a evaporação torna-se o único mecanismo para o corpo manter 
seu equilíbrio térmico. A associação de trabalho físico pesado e as con-
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dições externas inadequadas podem provocar um desequilíbrio térmi-
co corporal. A tolerância vai até 39,50C por curtos períodos de tempo.

Segundo Iida (1995, p.237) quando o homem é obrigado a su-
portar altas temperaturas, o seu rendimento cai. A velocidade do 
trabalho diminui, as pausas tornam-se maiores e mais frequentes, o 
grau de concentração diminui e a frequência de erros e acidentes ten-
de a aumentar signifi cativamente, principalmente a partir de 300C. 
O suor faz com que o organismo perca sal provocando excitação e, 
se prolongada a situação, podem surgir sintomas de cãibras. 

Os condicionantes para a elevação da temperatura nas cozinhas 
são causados pela grande maioria nos locais pesquisados pela soma 
de elementos que geram calor como forno, fogão, vapor das pane-
las, iluminação e equipamentos elétricos. Resultados da pesquisa 
apontam a temperatura elevada no posto de trabalho com um dos 
grandes condicionantes de irritabilidade e cansaço na jornada de 
trabalho (fi gura 27). A média da temperatura medida nas cozinhas 
foi de 28,50C no horário da coleta de dados.

Figura 27.  Fatores térmicos dentro da cozinha.

A norma regulamentadora NR17 determina índice de tempera-
tura entre 200C e 230C e umidade relativa do ar não inferior a 40%. A 
Aberc determina temperatura ideal para as unidades de alimentação 
de 220C a 260C com umidade relativa do ar de 50% a 60%. Kinton 
(1998) estipula para uma máxima efi ciência e conforto uma tem-
peratura não entre 200C e 260C com umidade máxima de 60% para 
não afetar a produtividade. Dentro da faixa ideal de temperatura e 
umidade proposta pela Aberc e pesquisadores, somente uma unidade 
obteve condições normais de trabalho (fi gura 28). 



DESIGN E ERGONOMIA   137

Figura 28. Gráfi co da zona de conforto térmico (Iida, 2005, p.497).

Análise da atividade

Objetivando avaliar o nível de treinamento, aspectos sociais, 
posto de trabalho e saúde do trabalhador, foi elaborado questionário 
com base na lista de verifi cação ergonômica de Dul, do protocolo 
de investigação de LER/DORT do Ministério da Saúde e técnica 
de medição de desconforto postural de Corlett & Manenica. Foram 
pesquisadas as seguintes atividades: recebimento, armazenamento, 
pré-preparo, cocção, distribuição e higienização.

Saúde do trabalhador

Durante uma jornada de trabalho intensa, os merendeiros vivem 
situações que podem desencadear vários fatores para seu adoe-
cimento. A Anvisa determina que manipuladores de alimentos 
que apresentarem sintomas de lesões ou enfermidades que possam 
comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem 
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ser afastados das atividades de preparação de alimentos enquanto 
persistirem essas condições de saúde. Uma má postura oriunda de 
fatores externos provocados por mobiliário inadequado ou mesmo 
vícios de uma postura incorreta também são responsáveis pelo grande 
desgaste físico do trabalhador. Em relatos, o ruído excessivo é mais 
intenso em situações no período de cocção somadas aos das refeições, 
durante as quais a irritação dos merendeiros é visível nos momentos 
de gritaria, arrastar de móveis e conversa e agitação das crianças. A 
falta de equipamento adequado para determinada função é citada 
também no desconforto postural. 

Os resultados de desconforto postural baseados no modelo de 
Corlett & Manenica mostram com clareza pontos de desconforto 
citados durante a investigação. As regiões mais indicadas de des-
conforto após o fi nal de cada jornada de trabalho foram a região do 
pescoço, com 51,6%, com nível de desconforto grau sete em 15,6% 
dos trabalhadores; ombros, com 51,6%, com grau sete em 15%; e 
pernas, com 53,2%, com grau sete em 24% dos trabalhadores (fi gura 
29). Nessas regiões inferiores, a principal causa de desconforto é pela 
postura em pé adotada durante a jornada de trabalho. Sabemos que a 
posição parada em pé é altamente fatigante devido à exigência estática 
do grupo muscular para mantê-la na posição. O coração encontra 
maior resistência para bombear sangue para os extremos do corpo. 

Já nos membros superiores a tensão pelo ritmo de trabalho, mo-
vimentos repetitivos, excesso de força, movimentos inconvenientes, 
postura, mobiliário, excesso de peso, entre outros, são alguns dos 
fatores responsáveis pelas dores generalizadas ao longo desses mem-
bros que não suportam tamanha carga durante período prolongado. 

O acúmulo de vários outros fatores ocasiona dores de longa 
duração que se tornam frequentes e irreversíveis em determinado 
momento. Braços, antebraços, punhos e mãos são indicados como 
membros que em determinadas posturas requerem uma parada na 
produção pelas dores insuportáveis. Falta de fi rmeza nas mãos, dores 
nas articulações, choques nos nervos são consequências diretas do 
excesso de trabalho. Movimentos repetitivos de lavagem de pratos 
e talheres são apontados como funções sacrifi cantes. 
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Figura 29. Gráfi co de desconforto postural (baseado em Corlett & Manenica, p.175-92).

Ainda sobre desconforto postural sentido por causa de equipa-
mentos, 30% dos merendeiros responderam que a limpeza do piso 
com rodos e vassouras impróprias são os responsáveis. Algumas 
adaptações foram mostradas nesses equipamentos, como o alon-
gamento de cabo para facilitar seu manuseio e consequentemente 
minimizar dores na coluna. 

Podemos associar aos resultados obtidos sobre dores pelo corpo 
como originados em posturas e movimentos inadequados nos quais 
são acionados diversos músculos, ligamentos e articulações para 
realização de certos movimentos. Para 80,6% dos merendeiros, as 
dores pelo corpo são sentidas em determinadas posturas, o que nos 
dá a certeza de que certos movimentos são responsáveis por dores 
localizadas. Esses trabalhadores (83,8%) relatam que a jornada de 
trabalho se torna mais sacrifi cante se sujeitados intermitentemente 
a dores em determinadas regiões ou mesmo pelo corpo todo.

Como os músculos são responsáveis pela força direta necessária 
para a realização de determinado movimento, é natural que seja ele o 
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responsável pela maior quantidade de queixas das dores. Para 72,5% 
dos merendeiros, dores nos músculos são sentidas constantemente, 
enquanto dores nos tendões e nas articulações são queixas de 48,3% 
dos trabalhadores.

A elevada temperatura provocada pelo intenso funcionamento de 
fornos, fogões, refrigeradores e outros meios de irradiação de calor, 
somada ao pouco espaço físico e exaustão de ar inexistente na maioria 
das cozinhas são condicionantes para ocasionar o excesso de suor, 
fazendo com que o organismo perca sal, provocando excitação pro-
longada e surgindo sintomas de cãibras. Em 32,2% dos casos a cãibra 
surge como consequência direta da temperatura. Não foi constatada 
que a cãibra fosse associada aos indivíduos portadores de hipertensão, 
menopausa ou qualquer outro tipo de situação que possa ter infl u-
enciado nos resultados de trabalhadores com excesso de sudorese.

A falta de fi rmeza das mãos (32,2% dos casos), choques (20,7%) 
e formigamentos (46,7%) são sintomas de indivíduos portadores 
de síndrome do túnel do carpo devido a movimentos repetitivos 
de fl exão como lavar louça, mas também de extensão com o punho, 
principalmente acompanhada por realização de força como cortar 
carnes e picar rotineiramente grande quantidade de legumes.

No total, 40,5% dos merendeiros estão sob medicação constante 
de várias substâncias químicas que vão desde anti-infl amatórios, 
relaxantes musculares e até antibióticos ou fototerápicos, todos rela-
cionados ao tratamento de doenças músculo-esqueléticas. Notamos 
que muitos indivíduos que praticam atividade física (52,3%) estão 
sob medicação constante (fi gura 30). 

Figura 30. Porcentagem de dor sentida pelo merendeiro rotineiramente.
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Conforme dados da pesquisa, 30,2% dos merendeiros dizem 
terem distúrbios de sono causando um défi cit na qualidade de des-
canso noturno. Nota-se, entretanto, que quando é feita a relação de 
trabalhadores que dormem bem com a de trabalhadores que dormem 
mal, observamos que indivíduos com défi cit na qualidade de sono 
têm varizes, são tabagistas, são hipertensos ou têm gastrite. Esses 
casos podem ter infl uência direta no sono ou vice-versa, mas podemos 
relacioná-los nitidamente (fi gura 31). 

Figura 31. Tipos de doenças ou situações relacionados aos merendeiros.

Sintomas como fadiga constante, física e mental, acompanhados 
de distúrbios do sono, cansaço, irritabilidade, desânimo, sudorese e 
taquicardia, entre outros, são características também de síndromes 
neuróticas, que são situações difíceis de serem analisadas, pois de-
pendem de um processo investigativo específi co para cada indivíduo 
quanto ao ambiente, nível de organização e a percepção da infl uência 
do trabalho no processo de saúde/doença.

O estresse também é um sinal de fadiga fi siológica, ocasionando 
um maior consumo de energia e de oxigênio pela tensão muscular do 
indivíduo. Notamos que para 37% dos merendeiros a chamada fadiga 
crônica não é reversível apenas com pausas ou sonos. Já faz parte de 
uma situação que tem efeito cumulativo e o tratamento médico faz-se 
necessário, pois trata-se de uma complexa situação que determina-
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do indivíduo passa não só no trabalho rotineiro, mas também por 
problemas pessoais ou familiares. Na fadiga psicológica dos meren-
deiros, falta de motivação pessoal ou questões de hierarquia criam 
um sentimento de cansaço, irritabilidade e desinteresse no trabalho.

Diagnósticos e conclusão

Todos os trabalhadores realizam esforço físico em determinadas 
funções no trabalho. As maiores exigências são nos momentos da lo-
comoção de grandes caldeirões cheios, quando o peso supera sessenta 
quilos. A indicação de que 72,5% dos trabalhadores sentem dores 
constantes mostra a situação alarmante em que vivem os merendeiros. 
A forma como é imposto o sistema de trabalho difi culta uma melhoria 
na saúde individual e coletiva. A sobrecarga, movimentos repetitivos, 
mobiliários fora dos padrões, equipamentos inadequados e condições 
ambientais são alguns dos desencadeantes de doenças relacionadas ao 
trabalho. Quase todas as atividades são realizadas em pé, o que torna 
o trabalho desgastante em sua jornada. O índice de 52,2% de queixas 
de desconforto nas pernas mostra o quão fatigante é trabalhar nessa 
posição. A temperatura elevada e o choque térmico foram alguns dos 
condicionantes pelo desgaste físico. O calor torna o trabalho mais 
árduo pela sensação de cansaço e irritabilidade que produz e, conse-
quentemente, ocasiona dores pelo choque térmico na abertura dos 
freezers e refrigeradores ou pelo contato constante com a água fria. No 
pré-preparo de alimentos, como no corte de legumes, o picador para a 
tarefa é considerado por alguns merendeiros como um equipamento 
que exige esforço em regiões do corpo, gerando dores nos ombros, 
braços e pescoço. Mexedores (pás de material plástico) para cocção 
de alimentos também são indicados como instrumentos de difícil 
manuseio pelo peso excessivo, o que acaba difi cultando o trabalho. 

A maior exigência por movimentos repetitivos dá-se na tarefa de 
higienização de pratos e talheres. A grande quantidade de utensílios 
para limpeza condiciona um ritmo intenso para seu desempenho. 
Cozinhas com estrutura inadequada impedem que mais de um me-
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rendeiro realize a mesma tarefa pela falta de espaço e equipamentos. 
A sobrecarga gera desgaste que ao longo do tempo condiciona os tra-
balhadores ao surgimento de dores de longa duração, que mesmo após 
o descanso diário se prolonga durante a próxima jornada de trabalho. 

Apesar da implantação do sistema terceirizado de distribuição de 
alimentos, a existência de elevados índices de doenças ocupacionais 
relacionados ao trabalho indica que o processo produtivo, equipa-
mentos, mobiliário e ambiente ainda são defi cientes, ocasionando 
problemas diretos e indiretos ao trabalhador. O acúmulo constante 
de vários fatores inapropriados gera doenças irreversíveis no traba-
lhador, levando posteriormente ao afastamento e, consequentemente, 
à sua readaptação, tornando-os improdutivos e incapazes de desem-
penhar atividades que exigem um mínimo de esforço.

O espaço físico da maioria das unidades de alimentação é em geral 
satisfatório pela declaração dos merendeiros. Em algumas unidades 
é necessário um melhor rearranjo de mobiliário e equipamentos 
para que haja efi ciência na área de circulação de pessoas e materiais. 
A bancada da cozinha deveria ser o elemento principal. Os estudos 
revelam que a maior parte dos movimentos utiliza esse item com 
grande frequência, tornando-o assim responsável pelo melhor fl uxo. 
Entretanto, há casos em que não existe nenhuma possibilidade de 
mudança mais efetiva, pelas características físicas que o local apre-
senta. A existência de várias UANs com estrutura adaptada para 
tal fi nalidade torna impossível um projeto para a melhoria de suas 
necessidades, causando transtorno permanente. 

Locais inadequados e impossibilitados de quaisquer tipos de mu-
dança são considerados desumanos. Pessoas são obrigadas a dividir 
o mesmo espaço com caixas, panelas e equipamentos, difi cultando 
sua rotina de trabalho e restringindo condições para uma melhor 
qualidade de vida.

Quanto ao posicionamento do corpo junto à pia, a maioria das 
cozinhas não possui em seu projeto um espaço destinado para a 
acomodação dos pés. O trabalhador é obrigado a adotar uma posição 
inclinada e curvar seu tronco para realizar a tarefa, forçando a coluna 
e, consequentemente, causando desconforto postural.
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A iluminação na maioria das cozinhas é defi citária, não atingindo o 
mínimo estipulado pela norma regulamentadora NR 24 e pela Aberc. 

Como já sabemos, crianças emitem sons de frequências altas, 
o que ocasiona uma propagação de ondas de longo alcance e que 
geram maior irritabilidade nos funcionários próximos ao local da 
fonte emissora. No período das refeições, as reclamações são maiores. 
Quanto aos ruídos de talheres, equipamentos elétricos etc., o som 
que esses emitem são aceitáveis e não produzem tanto efeito nega-
tivo. Constatou-se queixa de ruído intenso por causa do chiado das 
panelas de pressão, o que obriga os merendeiros a se comunicarem 
em uma intensidade mais elevada de voz.

O sistema de trabalho não padronizado, no que se refere à rotina 
de organização e distribuição de alimentos, gera uma particularidade 
de produção diferenciada em cada unidade. Cada EMEI adota um 
sistema que melhor se adapta à necessidade de funcionamento. O 
trabalho prescrito não é seguido corretamente: o que o determina é 
a experiência adotada por cada trabalhador durante anos de rotina. 
Existem cozinhas em que é necessário um maior percurso para o 
deslocamento de copos, pratos e talheres. Pilhas de pratos pesam 
em média de 4,5 quilos.

O deslocamento de caldeirões cheios ainda é realizado com o 
auxílio de dois funcionários. Encontramos alguns trabalhadores 
relatando que durante anos vêm praticando esses carregamentos 
sozinhos. Panelas com mais de sessenta quilos são levadas a uma 
distância de até oito metros, dependendo da unidade analisada. A 
periculosidade desse ato já levou trabalhadores a sofrerem queima-
duras, escorregões e lesões na coluna. Os trabalhadores que sofreram 
esse tipo de acidente registraram dores localizadas nos braços, mãos, 
punhos e, alguns, falta de fi rmeza nas mãos. Em relação ao salário, 
o descontentamento é visível quando citam que ao longo do tempo 
veem seus ganhos depreciados, com o poder de compra cada vez 
mais irrisório. 

Grande parte dos “novatos” que ingressam nessa profi ssão encon-
tra nas cozinhas um meio temporário de subsistência. Ingressam no 
trabalho pensando em outras formas rentáveis e menos fatigantes que 
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proporcionem uma qualidade de vida desejável. Calado et al. (2006) 
afi rma que cozinhas industriais modernas devem ser concebidas 
dentro do conceito de cozinhas otimizadas ou design competitivo, 
no qual se destaca a preocupação projetual de ordem sistêmica. Esse 
conceito visa contemplar atributos de integração e fl exibilidade dos 
seus postos e equipamentos, tendo em vista a adequação funcional 
e operacional, como também os fatores de climatização, níveis de 
iluminação, ruído e acabamento de superfícies.

A urgência de uma intervenção ergonômica nos locais de tra-
balho, um projeto social regulador fi nanceiro e conscientização dos 
problemas que afl igem o setor são de extrema importância, pois 
atualmente (2005), o índice constatado de 24% de merendeiros 
afastados e posteriormente readaptados mostra o nível alarmante de 
profi ssionais inseridos em um ciclo produtivo vicioso que transforma 
trabalhadores saudáveis em cidadãos doentes e incapacitados.

Uma intervenção ergonômica de urgência seria importante para 
minimizar a gravidade dos males para trabalhadores que sofrem com 
doenças músculos-esqueléticas e precaver os saudáveis do perigo 
iminente que a profi ssão condiciona. Outras áreas da medicina, saú-
de do trabalhador, fi sioterapia, segurança do trabalho e ergonomia 
podem certamente atuar em conjunto para poderem juntas formular 
soluções coerentes e que satisfaçam o merendeiro com uma melhor 
qualidade de vida.

Recomendações de trabalhos futuros surgem da necessidade de 
pesquisar a vida cotidiana desses trabalhadores fora de seu posto de 
trabalho para ter uma visão mais ampla da qualidade de vida após 
o expediente. 
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