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NÍVEL 2: OBSERVAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

Objetivos 
• Estudar a situação em geral e no campo, no que diz respeito: 

• às condições de trabalho 
• às fontes de ruído. 

• Determinar as medidas técnicas imediatas que podem ser tomadas para prevenir/melhorar 
os riscos. 

• Determinar se uma Análise  (nível 3) mais aprofundada : 
• é necessária 
• com que urgência 
• com quais objetivos. 

Quem? 
• As pessoas da empresa (trabalhadores, encarregados, chefes, departamento técnico, de 

produção, prevencionistas internos - SESMT se existir) que conhecem perfeitamente a 
situação de trabalho. 

Como? 
1. Descrição resumida da situação de trabalho: 

 desenhar/delimitar a localização das fontes de ruído 
 a localização dos postos de trabalho 
 os trabalhadores envolvidos. 

2. Coleta das informações separadamente para cada fonte: 
 descrição 
 nível sonoro estimado ou medido para cada posto de trabalho em função de cada 

fonte 

3. Prevenção/melhorias, possibilidade de redução  
 na fonte 
 por afastamento da fonte 
 por tratamento do local. 

4. Síntese: avaliação da situação de trabalho no seu conjunto: 
 avaliação da situação atual 
 balanço das ações prevenção/melhorias 
 avaliação da situação futura 
 necessidade de uma Análise, nível 3, urgência e objetivos. 
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PROCEDIMENTOS 

1.  Descrição da situação de trabalho 

• Desenhar de maneira bem clara o plano dos locais de trabalho, com: 
• As localizações das fontes de ruído (numerados 1, 2, 3, ...) 
• Os postos de trabalho (anotados zona A, B, C, ...)                 Estes são lugares onde 

os trabalhadores realizam certas atividades. 
• Os trabalhadores envolvidos (anotados T1, T2, T3, ....) 

 

 
Fonte 

Numero Descrição 
Postos concernentes 

Trabalhadores envolvidos 

1 Lixadeira T1 T2  na zona A 
2 Lixadeira T3 T4  na zona B 
3 Perfuradora sobre pés T1 a T4  na zona A e B 
4 Ventilador centrífugo de aspiração  T1 T2  na zona C 

 

2.  Características e redução das fontes de ruído 

• Lista das fontes de ruído mais audíveis 
Para cada uma, se possível 
• Tipo de ruído: contínuo, intermitente 
• Ruídos de impactos (martelo, …) e/ou sons puros  

(apito, sirene, …) 
 
 
 
 
 

Zona A 
 
T1 
T2 
         1 

Zona B 2 
 
T3        T4 3 

4 

Zona C 
T1        T2 

1 
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• Avaliar o nível de ruído usando o nível da voz 
Para ser entendido a 1 m de distância 
 
• Estimar o nível sonoro correspondente e o risco possível                        (Ficha 1) 

 

Voz normal alta Muito alta Gritada extrema 

Nível (dB(A)) 50 70 85 90 100 

Satisfação ☺     

Risco Desconforto 
leve 

Desconforto 
elevado 

risco de 
surdez  
fraco 

risco de 
surdez 
médio 

risco de 
surdez     
elevado 

 
 

• Luta contra o ruído na fonte      (Ficha 5) 
• Vibrações de peças ou painéis: 

 apertar as peças ou painéis 
 recobrir com material emborrachado.  

• Solo que vibra:  
 instalar blocos silenciadores (silent block) sob as  

      maquinas que produzem essas vibrações. 
• Impactos devidos às quedas de peças sobre uma superfície dura 

 inclinar a placa sobre a qual a peça cai 
 recobri-la diretamente ou dos dois lados (tipo sanduíche) com material 

emborrachado. 
• Ruído Mecânico: 

 substituir as engrenagens retas por engrenagens helicoidais  
 utilizar materiais plásticos quando possível 
 equilibrar as partes em rotação. 

• Ruído aerodinâmico: 
 evitar as descontinuidades (cotovelos, ...) ou os objetos (cantos retos, ....) na 

corrente de ar 
 instalar silenciadores nos condutos. 

• Gatilho de gás:  
 colocar silenciador de jato. 

• Jatos de ar: 
 utilizar pistolas especiais com silenciador 
 reduzir a velocidade de saída 
 evitar o impacto do jato perpendicular à superfície. 

• Enclausuramento da maquina: 
 colocar capota hermética 
 cobri-la de material emborrachado  
 colocar materiais absorventes no interior. 

• Sons puros (ruído de uma tonalidade particular): 
 ventilador 

 regular as hélices 
 re-equilibrar as partes em rotação. 

 serras 
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 utilizar lâminas com amortecimento interno. 
 ressonância 

 colocar materiais emborrachados sobre todas as peças ou painéis que 
ressonam. 

 

• Afastamento da fonte       (Ficha 4)  
 afastar a fonte do trabalhador 
 colocar um painel entre fontes e trabalhadores. 

 

3. Tratamento do local       (Fichas 3 e 4) 
O tratamento acústico do local requer cálculos que só podem ser realizados por pessoas com 
conhecimentos especializados quando do nível 3, Análise. 
 

• "Qualificar" a situação : 
• caracterizar os materiais atuais das superfícies (tetos, paredes) 

 acrescentar materiais absorventes (lã de vidro, espumas…) 
• testar a reverberação do local emitindo um ruído 

instantâneo muito forte (batendo palmas ou objetos) 
• se o ruído se reverbera por muito tempo ou se tem ecos 

 acrescentar materiais absorventes sobre as 
paredes 

• verificar a passagem eventual do ruído de um local a outro  
ou do exterior para o local 

 utilizar materiais isolantes pesados (concreto, 
tijolos, …) para separar melhor os locais ou os 
espaços. 

 

4.  Síntese 
 

Para cada posto de trabalho: 

 
• Risco atual 

• Avaliação da situação de trabalho atual com base                  (Ficha 2) 
 nas Observações realizadas acima 
 nas opiniões dos trabalhadores: dificuldades de audição no final do dia, 

interferência com a fala, ... 
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• Critérios: 
 

• Desconforto leve Força da voz necessária superior ao normal: 
escritórios com níveis da ordem de 50 dB(A)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

• Desconforto elevado Voz alta: oficinas com níveis da ordem de 70 dB(A)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

• Risco fraco de surdez Voz muito alta: nível perto de 85 dB(A) 

• Risco médio de surdez Voz gritada: nível perto de 90 dB(A) 

• Risco elevado de surdez Voz extrema: nível perto de 100 dB(A) 
 

• Risco residual após prevenção  
• Avaliar a situação futura provável, se as medidas de prevenção/melhorias previstas 

acima são realmente tomadas. 
 

5.  Balanço das medidas de prevenção/melhorias previstas  

• Definir quem faz o que e quando, por ordem de prioridade 

• Necessidade de uma Análise (nível 3) mais aprofundada 
 Com base do risco residual avaliado  

• Com que urgência? 
• Quais são os objetivos: sobre o que ela deve incidir? 

 Para quais tipos de fontes e para atingir qual nível de risco? 
 

6. Medidas a curto prazo (proteção individual):    (Ficha 6) 

• Que tipo de proteção auditiva? 

• Utilizada por quem? 

• Quando e durante quanto tempo? 
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NÍVEL 3: ANÁLISE 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS 
• Avaliar a exposição real dos trabalhadores com medições simples. 

• Aprofundar a pesquisa para as medidas de prevenção/melhoria, 
• com medições específicas, 
• com técnicas mais especializadas. 
Avaliar se é necessário efetuar um estudo mais aprofundado 
(Perícia, nível 4). 

Quem ? 
• As pessoas da empresa com a assistência de um prevencionista (profissional 

encarregado da prevenção) que possua: 
• As competências metodológicas, 
• Os aparelhos de medição. 

Como ? 
1. Avaliar o nível de exposição pessoal para cada grupo homogêneo de trabalhadores. 

2. Determinar o risco atual. 
3. Aprofundar a caracterização das fontes de ruído. 
4. Pesquisar medidas de prevenção/melhorias possíveis retomando a abordagem do nível 

2, Observação. 
5. Determinar o risco residual após prevenção/melhoria. 
6. Determinar se um nível 4, Perícia é necessário, sua urgência, seus objetivos. 
7. Determinar as medidas a curto prazo. 
8. Determinar o acompanhamento médico necessário. 
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Terminologia 

Danos-efeito: 
Todo efeito não desejável devido ao ruído : 
• Desconforto, interferências com as atividades, a fala 
• Surdez 

Risco Probabilidade de um certo efeito ou dano em função da 
exposição ao ruído. 

Risco residual Probabilidade deste mesmo efeito após melhoria da situação 
de trabalho. 

Nível equivalente 
(NAeq, dB(A)) 

Nível contínuo equivalente (do ponto de visto energia sonora) 
ao ruído flutuante ou intermitente ou de impacto, durante um 
certo período de tempo 

Nível de exposição pessoal 
(NEP, dB(A)) 

Nível contínuo que, durante 8 horas por dia, 5 dias por semana, 
daria a mesma exposição (do ponto de visto energia sonora) 
que a exposição real do trabalhador durante uma semana 
típica de trabalho, trabalhando ou não,  8h por dia e 5 dias por 
semana. 

 

PROCEDIMENTOS 

1. Nível sonoro máximo desejável 

• com base na legislação (Fichas 7 e 8) 

• em função do tipo de local 

• em função do grau de concentração requerido pelo trabalho (Ficha 20) 

• em função das possibilidades "razoáveis" 

2. Exposição dos trabalhadores: estado atual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Período representativo (em horas, dias, semanas)  
• Para cobrir todas as circunstancias de exposição ao ruído (vários ciclos de trabalho, 

se existirem)                        (Ficha 17) Exemplo  
testes de motores automóveis: 2 a 4 h; fundidor: 15 dias, operários de manutenção: 1 semana  

• Momentos de medição 
• Datas, horas 
• Comprovar sua representatividade em relação ao período acima (o trabalho é 

efetuado dentro das condições representativas?) 
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• Técnicas de medição 
• Escolha e calibração dos aparelhos de medição    (Ficha 16) 

• Localização das medições 
• Próximo ao ouvido dos trabalhadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Medição do NAeq em cada local de trabalho 
• Medições em dB(A) 
• Presença ou não de ruídos de impacto 

• Estimativa da duração media de exposição por dia ao nível equivalente medido (tempo 
de existência das condições medidas) 

• Cálculo do nível parcial de exposição pessoal NEP,i retirando do NAeq o valor K  função 
da duração da exposição, mostrada no quadro seguinte 

Duração 1' 5' 10' 20' 30' 45' 1h 1,5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 

K (dB(A)) 27 20 17 14 12 10 9 7 6 4 3 2 1 0 

 
Exemplo: grupo de trabalhadores T1 e T2:  

Fase de trabalho 
Duração da 
exposição 

por dia 
NAeq 

DB(A) 
impacto 
>140 dB 

NEP,i  
dB(A) comentários 

Desbaste, posto A 2h 98 não 92  

Outro trabalho, posto A 4h 86 não 83  

Perfuração, posto B 1h 90 não 81  

Descanso 1h 70 não 61  

• Nível de exposição pessoal NEP 
• calculado através do programa fornecido     (Fiche 17) 
• ou combinando por pares NEP,i em função de suas diferenças 

Diferenças 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Acréscimo 
dB(A) 

3 2,5 2,1 1,8 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 

Exemplo: 
•  92 e 83 dB(A)  diferença = 9 dB(A) total = 92 + 0,5 = 92,5 dB(A) 
•  92,5 e 81 dB(A)  diferença = 11,5 dB(A) total = 92,5 + 0,3 = 92,8 dB(A) 
• desprezar os NEP,i  inferiores de mais de 12 dB ao valor mais elevado.  



ANÁLISE 

4. Risco atual            (Ficha 18) 
• Desconforto: para avaliar comparando NEP ao nível desejado 

• Surdez: avaliar em relação a 85 e 90 dB(A) e em função da presença ou não de impactos 
> 140 dB 

• Porcentagem de pessoas susceptíveis de se tornarem surdas com 60 anos de idade, 
após 40 anos de exposição  
• danos (perda media > 35 dB) 
• invalidez (perda media > 50 dB) 

NEP dB(A) 85 90 92 94 97 98 99 100 

Risco invalidez % 6 9 12 15 20 23 26 30 

Risco danos % 21 26 29 34 43 47 51 56 

5. Hierarquização das fases de trabalho 

• As fases de trabalho dando um NEP,i  superior ao nível sonoro desejado são prioritárias 

• As fases de trabalho dando um NEP,i inferior de mais de 12 dB(A) ao NEP,i mais elevado 
não são prioritárias 

• Determinar as fontes de ruído principais responsáveis desses NEP,i 

6. Estudo aprofundado do local e das fontes de ruído  

• Pesquisa sobre técnicas de trabalho menos barulhentas  
• Mudança de tecnologia 
• Substituição de máquinas barulhentas 

• Características das fontes de ruído  
• Identificar de maneira precisa 

 as causas do ruído (exemplo: vibrações, impacto, ...)   (Ficha 13) 
 as fontes de ruído (painéis e peças aos quais são transmitidas vibrações que 

propaguem o ruído). 
• Medir o nível sonoro das fontes para identificar                            (Fichas 16 e 17) 

 as fontes de ruído reais 
 as direções para as quais o ruído é principalmente emitido  

• Redução do ruído na fonte                                                                          (Fiche 5) 
• Retomar os pontos descritos na parte 2 do método de Observação, dando uma 

atenção particular 
 as transmissões das vibrações de peças vibrantes para outras peças ou 

superfícies 
  isola-las                     (Fichas 13 e 14) 

 as superfícies leves (painéis, invólucros, ...) 
 cobri-los com materiais amortecedores 

• Propagação direta do ruído (Ficha 9) 
• Retomar os pontos descritos na parte 2, afastamento da fonte, do método de 

Observação com uma particular atenção  
 a distância fontes - trabalhadores 
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 afastar o máximo possível 
 a direção do ruído das fontes 

 recobrir se possível, as superfícies próximas de materiais absorventes 
 aos painéis entre fontes e trabalhadores 

 intercalar os maiores painéis possíveis em largura e em altura 

7. Tratamento acústico do local                      (Fichas 10 e 11) 

• Retomar os pontos descritos na parte 3 do método de Observação com uma atenção 
particular  

• aos ecos (reflexões entre superfícies paralelas) 
 recobrir as superfícies responsáveis com materiais absorventes 

• às paredes, teto, pisos refletores                     (Fichas 10 e 11) 
 Acrescentar materiais absorventes utilizando no cálculo os procedimentos 

descritos na ficha 11 

8. Isolamentos acústicos 

• Com os locais vizinhos 

• Com o exterior                     (Ficha 12) 
 Verificar e melhorar a hermeticidade das portas e janelas 
 Eliminar ou reduzir as fendas, orifícios. 
 Colocar juntas, pesadas 
 Aumentar o peso das paredes  

9. Reorganização do trabalho 

• Estudar as possibilidades de reorganização  

• dos locais de trabalho 
• das seqüências de trabalho 
• das durações de trabalho  
Para reduzir as durações de exposição aos ruídos mais elevados. 

10. Situação futura antecipada  

• Exposição dos trabalhadores: Situação futura antecipada 
• Retomar o quadro, parte 3 do método de Análise, levando em consideração: 

 as medidas de prevenção/melhoria na fonte 
 as modificações previstas para o local e as paredes 
 a reorganização do trabalho prevista 

• Avaliar as durações de exposição antecipadas 
• Avaliar os níveis parciais de exposição NEP,i antecipados 
• Calcular o nível de exposição pessoal NEP (ver parte 3 do método de Análise) 
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Exemplo: grupo de trabalhadores T1 e T2:  

Fase de trabalho 
Duração da 
exposição 

por dia 

NAeq 
esperada 

dB(A) 
Impacto 

>140 dB(A) 

NEP,I 

Esperado
dB(A) 

Comentários 

Desbaste, posto A,    
automatização parcial 30' 98 não 86  

Outro trabalho, posto A 5h 86 não 84  

Perfuração, posto B 1h 90 não 81  

descanso 1,30h 70 não 63  

Total 8h  não 89  

11. Risco residual  

• Retomar a abordagem da parte 2 do método de Análise « risco atual » 
• tipo de dano residual 
• previsão do risco de surdez 

12. Necessidade de um nível 4, Perícia, mais aprofundada. 

• Com base do risco residual avaliado acima 
• com qual urgência? 
• objetivos  sobre o que ela deve incidir? 

 quais fontes? 
 para qual nível de risco? 

13. Balanço das medidas de prevenção/melhorias previstas 

• Especificar quem faz o que e quando , por ordem de prioridade 

14. Medidas de proteção a curto prazo       (Ficha 15) 

• Proteção individual 
• que tipo de proteção? 
• utilizada por quem? 
• quando ?  
• e durante quanto tempo? 

15. Controle médico                   (Ficha 19) 

• Exames audiométricos conforme legislação  

• admissão 
• após 6 meses 
• após 1 ano 
• a cada 3 anos se 85 < NEP < 90 dB(A)  e sem ruído de 

impacto > 140 dB 
• a cada ano se NEP > 90 dB(A) ou impacto > 140 dB 

• Programação no tempo, dos exames audiométricos no âmbito de um programa de 
conservação da audição    
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NÍVEL 4: PERÍCIA  
 
O presente documento não tem como objetivo  
descrever como a perícia deve ser conduzida, mas  

• sobre o que ele deve incidir (seu objetivo) 
• o que devemos exigir dela. 

Objetivos 
• Através de medições especiais, caracterizar melhor algumas fontes de ruído e/ou alguns 

fenômenos acústicos nos espaços de trabalho. 

Quem? 
As pessoas da empresa e o prevencionista (pessoa encarregada da prevenção) com 
ajuda suplementar de um Perito que possua: 

• os meios necessários de medição e interpretação  

• a competência técnica para a busca de soluções específicas. 

Como? 
• Após a Análise e em função da demanda do pessoal da empresa e do prevencionista, o 

Perito, segundo o caso, será levado a: 
• Medir o tempo de reverberação e recomendar o tipo de material absorvente que 

deverá ser utilizado, a quantidade a acrescentar, onde colocar 
• Medir o isolamento acústico entre 2 locais e recomendar as medidas de melhoria 
• Estudar um mecanismo de emissão de ruído sobre uma máquina para elimina-lo ou 

reduzi-lo 
• Estudar a propagação das vibrações e recomendar os materiais a utilizar parar 

bloquear esta transmissão e eliminar o ruído resultante. 
• … 

Relatório  
Nenhum documento de trabalho é apresentado, o estudo dos peritos as informações ao caso 
encontrado. Entretanto a Perícia deve conter: 

• a justificação das técnicas utilizadas 
• a avaliação do risco atual 
• as medidas de prevenção/melhoria preconizadas 
• quem faz o que e quando? 
• o risco residual após prevenção/melhoria 
• o controle médico a ser realizado eventualmente 
• os eventuais meios de proteção individual adequados  

Esta síntese deve ser estabelecida: 
• pelas pessoas da empresa  
• e com a assistência dos encarregados da prevenção e dos Peritos 
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Ficha 1 (Observação) 

O RUÍDO 
• Definição 
O ruído é uma oscilação do ar que, ao bater no tímpano é interpretado 
pelo ouvido e o cérebro.  

• Desconforto 
Falamos geralmente de ruído para os sons (músicas, letras, …) não necessários e que 
incomodam. O ruído dos outros é muito mais incômodo que nosso próprio ruído.  Desta 
maneira, reduzir o ruído dos outros, impedindo que o mesmo se propague de um posto de 
trabalho a outro, diminui muito o desconforto. 

• Surdez (perda auditiva induzida pelo ruído) 
Entretanto todos os ruídos, sons, músicas, agradáveis ou não, são da mesma forma 
suscetíveis de provocar surdez a partir de um certo nível. 
Não podemos nos contentar de reduzir o ruído dos outros, mas devemos lutar contra o ruído 
na fonte, de tal forma que a pessoa que trabalha com uma máquina barulhenta seja protegida. 

• Freqüências e tonalidades 
Os ruídos podem ser: 

• graves: ruídos de um motor diesel, de um caminhão, de um compressor.  Estes são ruídos 
chamados de “baixas freqüências” difíceis para eliminar dentro de um local e de 
impedir sua passagem de um local para outro.  

• médios: principalmente os ruídos da voz masculina e feminina.  Os ruídos deste tipo vão 
principalmente atrapalhar a conversação. 

• agudos: ruído de uma serra circular.  Esses ruídos são particularmente perigosos e podem 
rapidamente provocar surdez.  

• muito agudos: ruído estridente  como um apito,  são ruídos de altas freqüências 
 
 
 
 
 
 

 
Além desses tipos de sons audíveis, falamos: 

• de infra-sons para as freqüências muito baixas 
• de ultra-sons para as freqüências muito altas  

O ouvido humano não é capaz de ouvi-los. 
 

• Unidades 
O ruído se mede em decibéis (dB). Entretanto o ouvido não ouve os ruídos de todas as 
freqüências da mesma maneira e tem tendência a reduzir os ruídos graves. Para levar em 
conta este fenômeno, os aparelhos têm um circuito eletrônico permitindo igualmente atenuar 
esses ruídos de baixas freqüências. 
Quando medimos o ruído, não como ele existe, mas como ele é ouvido, falamos em dB(A). 

• Velocidade, eco, reverberação 
• O ruído se desloca à velocidade de 340 metros por segundo. 

Compressor Serra circular 
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• Quando ele se reflete sobre um obstáculo (muro, cortina de árvores… ), falamos de       
« eco » : ouvimos, portanto o ruído inicial atenuado. 

• Quando ele se reflete sobre todas as paredes, o chão, o teto de um local, falamos de      
« reverberação » : Não podemos mais reconhecer o ruído inicial; temos 
simplesmente um ruído que continua e desaparece progressivamente. 

• Ordens de grandeza 
O quadro seguinte mostra as ordens de grandeza de alguns ruídos típicos 
 

Conversa Sensação 
auditiva 

Nível 
sonoro 
dB(A) 

Exemplos 

Voz baixa, 
(sussurro) Muito calma <30 Apartamento em bairro 

tranqüilo 

Voz normal Suficientemente 
calma 50 Restaurante tranqüilo  

Rua tranqüila 

Voz alta Barulhenta, mas 
suportável 70 Restaurante barulhento 

Tráfego importante 

Voz muito alta Penosa 85 Rádio potente   
Tráfego intenso 

Voz gritada Pouco suportável 90 Oficina de forja 
Tráfego muito intenso 

Voz extrema Insuportável 100 Serra circular 
Martelo pneumático 

Impossível Limiar da dor 120 Oficina de testes de motores 
Ruído de avião na decolagem  

 

• Adição de decibéis*(1) 
A escala de decibéis é difícil de utilizar (ela é logarítmica !), de tal forma que se dois ruídos 
idênticos, por exemplo de 60 dB(A) acontecem ao mesmo tempo, o total não será 120 dB(A), 
mas somente 63 dB(A). 
Se um terceiro, também de 60 dB(A), acontece ao mesmo tempo, o total será 65 dB(A) e a 
existência deste terceiro é mais dificilmente percebida. 
 
As conseqüências são : 

• um ruído pode totalmente mascarar um outro, se tem a mesma tonalidade (mesma 
freqüência) e mais elevado que o outro cerca de 10 dB(A) 

• na indústria e em geral, quando diminuímos um ruído, outros ruídos mascarados 
podem aparecer. 

A soma matemática dos níveis sonoros é de competência do pessoal encarregado da 
prevenção (prevencionistas) 

• Ruídos contínuos, flutuantes, intermitentes 
• Alguns ruídos são contínuos: ruído de um ar condicionado 
• Outros são intermitentes: ruído de uma furadeira, de uma serra 
• Outros flutuam no tempo: por exemplo o ruído de um carro. 

Esta distinção só tem importância quando é preciso medir o ruído.   
Na prática, ela não é muito útil. 

• Ruídos de impacto 
Os ruídos de impactos são devidos : 

• aos choques intensos sobre superfícies que ressonam:  as marteladas sobre uma 
placa de ferro, choque de uma peça caindo no chão 
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• a uma explosão: tiro … 
 
 
 
 
 
 

Esses ruídos muito intensos podem provocar diretamente danos no tímpano e no ouvido, 
levando a uma surdez imediata e irreversível.  Esses ruídos representam, portanto um 
problema direto no curto prazo, enquanto o ruído comum só representa um risco de surdez 
em longo prazo.   
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Ficha 2 (Observação) 

LEGISLAÇÃO 
 
A legislação brasileira através da Norma Regulamentadora NR-15 aprovada pela Portaria nº 
3214/78, determina que: 

• O limite de tolerância para ruído de impacto é de 130 dB (linear) ou 120 dB(C)  
(Anexo nº 2) e que as atividades que exponham os trabalhadores, sem proteção 
adequada, a níveis de impacto superiores a 140 dB (LINEAR) ou superiores a 130 dB 
(C) oferecem  risco grave e iminente. 

• Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de 
tolerância fixados no Quadro do Anexo nº 1 da NR-15. Não se trata, portanto do 
nível de um determinado momento, mas do nível médio durante o dia, ou seja, aquele 
que, dia após dia, ano após ano, pode provocar surdez. 

• O nível de ação (estabelecido na NR-09) para exposição ocupacional ao ruído é de 
dose diária de 0,5 (dose superior a 50%), conforme o critério estabelecido na NR-
15, Anexo nº 1, item 6. 

 
As medidas a serem tomadas pelo empregador são as seguintes (NR-09): 

• Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA – Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais. 
• De forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ao ruído ultrapassem os 

limites de exposição efetuar ações preventivas, incluindo: 
 o monitoramento periódico da exposição,  
 a informação aos trabalhadores  
 e o controle médico 

• Os trabalhadores devem receber formação relativa: 
• aos danos eventuais (saúde, audição, segurança) 
• aos meios disponíveis para prevenir ou limitar o risco (proteção coletiva e individual). 

• Os trabalhadores devem: 
• colaborar e participar na implementação e execução do PPRA - Programa de 

Prevenção dos Riscos Ambientais 
• seguir as orientações recebidas nos treinamentos 
• informar ao seu superior hierárquico as ocorrências que possam implicar riscos à 

saúde. 
 
 
 

(1)* Observação importante: a taxa de duplicação de dose utilizada no quadro do Anexo 
nº 1 da NR-15 para os limites de tolerância de exposição ao ruído é q = 5. 
Neste documento a taxa de duplicação de dose é q =3, seguindo o principio de igual 
energia, conforme recomendam organismos internacionais, tais como a ISO 1999 (1990), 
NIOSH (1998). 

O uso do q =3 é justificado por ser o método atualmente melhor aceito em função das  
evidências cientificas e por assegurar maior proteção ao trabalhador.   
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FICHA 3 (OBSERVAÇÃO) 

MATERIAIS ACÚSTICOS  
 
É importante fazer uma distinção entre os 3 tipos de materiais acústicos. 
 
1. Materiais absorventes: lã mineral, espuma, madeira expandida, 

materiais porosos. 
• Eles são utilizados para reduzir a reverberação do ruído dentro de 

um local  
• O material deve ser poroso para absorver o ruído: 

 O concreto não absorve nada (coeficiente de absorção = 0) 
 Os materiais porosos absorvem mais os ruídos agudos (freqüências altas). 

 
2. Materiais isolantes: concreto, tijolo, gesso, materiais pesados 

• Eles impedem o ruído de passar de um local para outro 
• O material deve ser pesado para não vibrar: 

 A espuma é muito leve e não isola de jeito nenhum 
 Os materiais pesados bloqueiam melhor os ruídos agudos 

(exemplo: podemos ouvir as baixas freqüências da música do 
vizinho). 

 
3. Materiais amortecedores: feltro, cortiça, borracha, molas, … 

• Eles impedem a vibração mecânica: uma mão sobre um sino 
ou uma placa de ferro que vibra, pára as vibrações e o ruído 
emitido 

• O material deve ser emborrachado e não pode ser 
comprimido 

• O concreto não bloqueia nada e um choque sobre uma 
parede é ouvido em todo lugar 

• Uma espuma é comprimida e não bloqueia nada 
• Os materiais emborrachados (silent blocs) bloqueiam melhor as vibrações rápidas que 

as lentas. 
 
Freqüentemente os 3 materiais, devem ser utilizados juntos  

• Um silent bloc (bloco silenciador) embaixo de uma máquina para que as vibrações não 
sejam transmitidas ao chão e ao edifício 

• Um invólucro (capota) em material pesado para bloquear o ruído ao nível da máquina 
• Um material absorvente no interior da capota para absorver e eliminar o ruído 

acumulado. 
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Ficha 4 (Observação) 

PROPAGAÇÃO DO RUÍDO 
 
O ruído se propaga dentro de um local de três maneiras diferentes e os meios de combate 
não são os mesmos. 
 
1. Via direta: o ruído se propaga diretamente da fonte ao ouvido do trabalhador. Seu nível 

será, sobretudo em função da distância. 
 
Para diminuir este ruído direto, pode-se 
• afastar o trabalhador 
• colocar um painel: o que acorre por exemplo na beira das auto-estradas. 

 
2. Via reverberada: o ruído se reflete sobre as paredes, tetos, chão, máquina e chega de 

maneira indireta ao ouvido do trabalhador. 
A solução consiste em diminuir estes reflexos tornando as paredes mais absorventes. Um 
forro falso absorvente é quase sempre útil. 
 

3. Por transmissão: as vibrações da máquina passam para o chão e se transmitem para 
uma placa de ferro ou um painel que entra em vibração e emite ruído. 
Esta transmissão das vibrações no chão é bloqueada por materiais amortecedores 
 (ficha 3)  tais como molas, borracha ou cortiça. 

 
O nível sonoro ouvido pelo operador é a soma dos três componentes e é muito difícil de 
identificar a fonte do ruído. 

•  
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Ficha 5 (Observação) 

LUTA CONTRA O RUÍDO NA FONTE 
1. Redução das vibrações  

• Equilibrar as partes giratórias para eliminar os desequilíbrios 
• Substituir as engrenagens retas por helicoidais de maneira a reduzir os choques entre 

os dentes e as vibrações e ruídos associados. 
• Isolar a máquina em relação ao seu ambiente e: 

 tornar rígidos todos os elementos da máquina (capotas, ...) 
 utilizar condutores elétricos, de ar ou hidráulicos flexíveis 
 instalar “blocos silenciadores” embaixo da máquina para impedir a transmissão 

das vibrações ao chão. 

2. Eliminação ou redução dos choques e impactos 
• Reduzir as distâncias de queda de objetos metálicos sobre o metal 
• Prever a queda sobre uma superfície oblíqua e não horizontal 
• Estabelecer o contato entre 2 objetos antes de empurrar um objeto com um outro 
• Mudar a forma de trabalhar 

 
 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

3. Escapamentos de ar a partir de um recipiente sob pressão  
• Utilizar um orifício de saída maior para reduzir a velocidade 
• Instalar um silenciador sobre este orifício 
• Não orientar o jato de ar em direção de uma parede ou de um 

objeto. 
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4. Jatos de ar  
• Pesquisar uma outra técnica para efetuar o trabalho 
• Rever as pressões e as vazões 
• Utilizar pistolas especiais. 

5. Ruído relativo à passagem de ar ou gás 
• Equilibrar as partes giratórias (ver ponto 1) 
• Isolar a máquina do seu ambiente (ver ponto 1) 
• Instalar materiais absorventes (silenciadores) no conduto, em volta e 

longitudinalmente 
• Eliminar toda aresta viva e toda descontinuidade no conduto de ar. 

6. Superfícies e recipientes metálicos  
• Tornar rígidas as superfícies para impedir a ressonância 
• Instalar materiais amortecedores (asfalto, tinta emborrachada) para impedir a 

ressonância 
• Em caso de material móvel:  

 Instalar rodas emborrachadas com diâmetro maior 
 Nivelar o solo. 
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7. Enclausuramento  
• O enclausuramento de uma máquina para reduzir o ruído só será eficaz se:  

 ele for constituído de um material suficientemente pesado 
 for recoberto no interior por um material absorvente 
 as aberturas forem reduzidas ao mínimo 
 for isolado da máquina e/ou constituído ou recoberto de um material amortecedor 

(madeira ao invés de placa de ferro, placa recoberta de borracha, ...). 

8. Manutenção e controle das máquinas  
• Controlar regularmente o estado das máquinas (semanal, mensal, ...) 
• Praticar uma manutenção regular em função da utilização (bimensal, anual, ...) 

 por uma pessoa competente 
• Substituir as peças deterioradas antes que se quebrem. 
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Ficha 6 (Observação) 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
 

 Tipos de EPI 
• Tampões de ouvido:  

 Plástico semi rígido 
 Espumas semi porosas 
 Tampões de ouvido moldados 

individualmente . 

• Protetores auriculares tipo concha com arcos 
 

 Escolha 
• As atenuações teóricas não se verificam de uma maneira geral na prática, porque os 

EPI são mal colocados e/ou se movem durante o trabalho 

 
 
 
 
 
• O EPI escolhido não deve ser o mais eficaz do ponto de vista de atenuação, mas 

 o mais aceito, e  
 aquele utilizado por mais tempo 

 
O quadro mostra a porcentagem de tempo durante o qual é preciso usar o EPI para 
eliminar todo risco de surdez, trazendo-o ao nível de 85 dB(A). 

 

Nível de ruído           dB(A) 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 

% do tempo durante o qual o 
EPI deve ser utilizado 0 44% 68% 82% 90% 96% 97%

 
• A atenuação teórica do EPI tem pouca importância, desde que ele atenue no mínimo 

10 a 15 dB na prática (daí a facilidade de uso). 

9. Criterios de escolha por ordem de prioridade 
• Não perigoso por si próprio e possuindo CA 
• Compatível com outros EPI (capacete, máscara, ...) 
• De uso fácil: 

 fácil de colocar, sem incomodo 
 plugues ligados por cordão e não por um arco 

rígido pois provoca ruído em função da 
movimentação do arco sobre a vestimenta 
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 conchas com arco permitindo colocar o EPI em torno do pescoço quando não são 
utilizados, sem atrapalhar os movimentos da cabeça. 

 almofada porosa nos protetores auriculares tipo concha para deixar passar a 
transpiração.  

• Estética: cores, formas 
• Luta contra o excesso de proteção, que provoca 

 desconforto físico 
 interferência com as comunicações 
 interferência com o trabalho. 

10. Recomendações para a utilização 

Problemas comuns Causas 

Incômodo, irritação Mal adaptados 

Dor de cabeça Pressão muito forte 

Transpiração na orelha Almofada não absorvente 

Ridículo Estética duvidosa 

“O ruído faz parte da profissão” Formação profissional errada 

“A gente se habitua” Formação insuficiente: 
hábito = surdez 

Interferência com a comunicação Desempenho dos EPI excelentes 
demais 
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Ficha 7 (Análise)  

ORDENS DE GRANDEZA DOS NÍVEIS SONOROS  
11. Unidades 

 O ruído é caracterizado por: 
• sua freqüência (Hz):  gama audível 20 a 20.000 Hz, 

   sons graves : freqüências baixas (<400 Hz), 
  sons agudos: freqüências altas (>1600 Hz). 

• sua amplitude em decibéis (dB) 
• sua velocidade de propagação: 340 m/s no ar 

 Em termos de exposição profissional, a unidade dos níveis sonoros  
• é sempre o dB(A) que caracteriza o ruído como ele é ouvido, 
• considerando a sensibilidade da orelha humana. 

1. Ordens de grandeza 
• A figura abaixo caracteriza alguns ruídos comuns em termos de freqüências e de 

amplitude. 
• A tabela abaixo mostra as ordens de grandeza dos ruídos típicos. 

2. Adição de decibéis   
 

 
 
 
 
 

Os dB(A) não se somam, eles se compõem !!! 
Duplicar a amplitude, representa acrescentar 3 dB(A)  
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• Quando dois ruídos N1 e N2 independentes, existem ao mesmo tempo, o nível total NT é 
igual ao nível mais elevado, aumentado de um incremento, função da diferença entre os 
dois níveis. 

 

Diferença dB(A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Acréscimo dB(A) 3 2,5 2,1 1,8 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2

     Exemplo: 
 N1 = 90 dB(A) N2 = 90 dB(A) NT = 93 dB(A) 
 N1 = 90 dB(A) N2 = 93 dB(A) NT = 94,8 dB(A) 
              

3. Nível sonoro (dB) 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
Freqüência (Hz) 
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4. Ordens de grandeza dos ruídos típicos 
 

Conversa Sensação 
auditiva 

Nível 
sonoro 
dB(A) 

Exemplos 

Limiar de 
audibilidade 0 Laboratório de acústica 

10 Estúdio de gravação; cabine de som 
Muito calma 

15 Folhas leves agitadas pelo vento dentro de um jardim 
silencioso 

20 Estúdio de rádio; jardim tranqüilo 

Voz baixa 
(sussurro) 

Calma 
40 Escritório tranqüilo em bairro calmo; apartamento normal 

50 Restaurante tranqüilo; rua muito tranqüila 

60 Conversa normal; música de câmera; rua residencial Voz normal Comum 

65 Apartamento barulhento 

70 Restaurante barulhento; tráfego importante 
Voz elevada Barulhento, 

mas suportável 75 Oficina de datilografia; empresa media 
Voz muita 
elevada Penosa 85 Rádio muito potente; oficina de trabalho de torno e de 

ajustagem; tráfego intenso 

Voz gritada Pouco 
suportável 90  Oficina de forja, tráfego muito intenso 

100 Serra circular; prensa para cortar de media potencia; 
martelo pneumático a menos de 5 m Voz extreme Não suportável 

110 Oficina de caldeiraria; rebitagem a 10 m 
Limiar de dor  120 Testes de motores; ruído de avião na decolagem 

130 Martelo pilão Impossível 
 

140 Testes de turbo reatores 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Ficha 8 (Análise) 

LEGISLAÇÃO 
1. Regulamentação brasileira 
A presente ficha é estabelecida baseando-se no texto da Norma Regulamentadora NR-09. Ela 
resume muito o texto que deve ser consultado in extenso. 

2. Objetivo 
• O empregador deve estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA - 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, como atividade permanente, visando a 
preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e conseqüente controle dos riscos ambientais. 

• Deverão ser adotadas medidas necessárias e suficientes para a eliminação, 
minimização ou o controle sempre que forem identificados e constatados riscos 
potenciais à saúde. 

3. Avaliação 
O PPRA deverá incluir a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores e, se 
necessário, realizar medições quantitativas para: 

• Comprovar o controle da exposição do risco identificado na etapa de reconhecimento; 
• Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.  

4. Formação, informação, colaboração dos trabalhadores. 

• O Empregador deve fornecer aos trabalhadores uma formação relativa: 
• aos danos eventuais (saúde, audição, segurança) 
• aos meios disponíveis para prevenir ou limitar o risco (proteção coletiva e individual) 
• aos procedimentos que assegurem a eficiência das medidas de proteção coletivas e 

as eventuais limitações 
• a correta utilização e as limitações dos EPI 

• Os trabalhadores devem: 
• colaborar e participar na implementação e execução do PPRA - Programa de 

Prevenção dos Riscos Ambientais 
• seguir as orientações recebidas nos treinamentos 
• informar ao seu superior hierárquico as ocorrências que possam implicar riscos à 

saúde. 

5. Controle médico 
Se forem ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos no  Quadro do Anexo nº 1 e nº 
2 da NR-15:  

• Exame médico com audiometria: 
• na admissão 
• após seis meses de exposição 
• a cada ano. 
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6. Equipamentos de proteção individual. 

• Os EPI devem ser  
• adequado tecnicamente ao risco e à atividade exercida 
• adaptados para cada trabalhador  

 

 

DIRETIVAS EUROPÉIAS 
• Projeto de Diretiva Européia 
 
O projeto da diretiva européia propõe essencialmente: 

• De reduzir o nível atual de 85 dB(A) para 80 dB(A) e chamá-lo nível de ação inferior, 
• De reduzir o nível atual de 90 dB(A) para 85 dB(A) e chamá-lo nível de ação 

superior 
• De adotar como nível de ação correspondente para os ruídos de impacto, os valores 

135 e 140 dB(C)   
• De adotar os valores limites de exposição de 87 dB(A) e 140 dB(C)  
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Ficha 9 (Análise) 

PROPAGAÇÃO SONORA EM CAMPO LIVRE E 
PAINÉIS 

1. Campo livre 

• Propagação direta do ruído sem reflexão (reverberação) sobre as paredes: situação típica 
no exterior ou dentro de um local transformado em muito absorvente. 

2. Propagação do ruído em campo livre 

• Redução de 6 dB do nível sonoro quando a distância entre a fonte e o trabalhador, é 
duplicada. 

Exemplo: 
Se a 1 m da fonte 90 dB(A) 
 a 2 m da fonte 84 dB(A), - 6 dB 

 a 8 m da fonte 72 dB(A), - 18dB 

3. Instalação de um painel 

• Em campo livre, a instalação de um painel entre a fonte e o trabalhador provoca uma 
atenuação complementar. 

• Entretanto é preciso que 
• No plano horizontal, a largura do painel 
• E no plano vertical, a altura do painel,  

• Sejam feitas de tal maneira que os ângulos indicados nas figuras seguintes sejam 
superiores a 60°. 
      
    

painel 

Plano vertical

fonte 

TRABALHAD. 

) > 60° 

 
TrabalhadoFONTE 

Plano horizontal 

) > 60° 

) > 60° 
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• Dentro de um local comum, esta atenuação pode ser prejudicada pelas reflexões sobre o 
teto ou as paredes: 

 

FONTE EMPREGADO

TETO

 
E preciso, portanto cobrir a porção do teto com materiais muito absorventes. 

.

TETO

TRABALHADORFONTE 
 

• Previsão 
A atenuação pode ser prevista de maneira mais precisa com o cálculo das distâncias X, Y, e Z 
(m) nos planos horizontal e vertical. 

ECRANSOURCE TRAVAILLEUR

Z

X
Y

 
e o cálculo  de: N = (X+Y-Z) Freqüência/170 

 

N (-) 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1 2 4 8 10 

Atenuação   (dB) 0 3 4 6 8 9 11 14 17 18 
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Ficha 10 (Análise) 

PROPAGAÇÃO SONORA EM CAMPO DIFUSO 

(MATERIAIS ABSORVENTES) 

1. Campo difuso  
• Propagação direta e por reflexão sobre as paredes 

(campo reverberado) entre a fonte de ruído e o 
trabalhador (caso mais freqüente no meio profissional). 

2. Propagação em campo difuso  
O nível sonoro junto ao trabalhador é função: 

• do nível emitido pela fonte  
• da distância entre a fonte e o trabalhador (campo direto) 
• da superfície das paredes e do volume do local: 

 o nível sonoro diminui, se o local é maior 
• da absorção do ruído pelos materiais que recobrem as paredes: 

 o nível sonoro do campo reverberado diminui se as paredes são mais absorventes 
 ele diminui de cerca de 3 dB (em campo reverberado) pela duplicação do 

coeficiente de absorção médio das superfícies. 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

I.  

3. Materiais absorventes  

• Os materiais absorventes são destinados a reduzir a reverberação do ruído dentro de um 
local 
• Eles são caracterizados por seu coeficiente de absorção a (%): 

 a = 0%: nada foi absorvido e tudo o ruído é reverberado 
Exemplo: concreto liso 

 a = 100%: tudo é absorvido 
Exemplo: porta aberta 

• A absorção é em geral melhor para as freqüências altas, portanto é muito mais fácil 
reduzir os ruídos agudos que os ruídos graves. 

 

Incidente 

Refletido 

Absorvido 
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4. Tipos de materiais absorventes  
Os materiais absorventes são de 3 tipos: materiais porosos, membranas e aqueles que vibram 
por ressonância. 

• Materiais absorventes porosos 
 lã de vidro, de rocha 
 espumas plásticas, madeira expandida 

• Caracterizados por: 
 uma absorção muita elevada nas altas freqüências 
 uma absorção muito mais fraca nas baixas freqüências 

• A absorção nas baixas freqüências pode ser aumentada utilizando painéis porosos 
semi-rígidos, colocados 20 a 40 cm da parede de trás. 
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• Materiais membranas e que ressonam: 
 Painéis leves de madeira, vidro, metal 

• Caracterizados por: 
 uma absorção fraca nas altas freqüências  
 uma absorção mais elevada nas baixas freqüências. 

 

• Na prática, tenta-se utilizar materiais com membranas recobertas de um material poroso: 
 Painéis acústicos rígidos de teto 

• Caracterizados por uma absorção mais uniforme para todas as freqüências. 
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Coeficientes de absorção dos materiais clássicos 

 
Freqüências 

altas  
Freqüências 

baixas 
125 Hz 

Freqüências 
medias 
500 Hz 2 kHz 4 kHz 

Pedra, concreto liso 0,01 0,02 0,02 0,02 
Revestimento de solo duro 0,03 0,03 0,05 0,05 
Cortiça, blocos de madeira, linóleo ou 
borracha sobre chão ou parede dura 0,05 0,05 0,1 0,1 

Janelas vidro 3 mm 0,2 0,1 0,05 0,02 
Grandes janelas 7 mm 0,1 0,04 0,02 0,02 
Forro de gesso sobre fundo duro 0,03 0,03 0,04 0,04 
Forro de gesso sobre vazio 0,3 0,1 0,04 0,04 
Forro de gesso suspenso no teto com 
vazio importante 0,2 0,1 0,04 0,04 

Contraplaca sobre fundo duro 0,05 0,05 0,05 0,05 
Idem sobre vazio ou montado sobre  
madeiramento do telhado 0,3 0,15 0,1 0,05 

Idem com material absorvente no vazio 0,4 0,15 0,1 0,05 
Painéis de madeira comprimida 13 mm 
sobre fundo duro 0,05 0,15 0,3 0,3 

Idem espaço de ar ou montada sobre o 
madeiramento do telhado 0,3 0,3 0,3 0,3 

Carpete de espessura media sobre 
chão de concreto 0,1 0,3 0,5 0,5 

Feltro sob membranas perfuradas 
sobre fundo duro 0,1 0,7 0,8 0,8 

Painéis de madeira não comprimida 25 
mm sobre fundo duro 0,1 0,4 0,6 0,6 

Idem 80 mm 0,2 0,8 0,8 0,8 
Idem 25 mm com espaço vazio 0,15 0,6 0,6 0,6 
Lã de vidro 25 mm sobre fundo duro 0,2 0,7 0,9 0,8 
Idem 50 mm 0,3 0,8 0,9 0,9 
Lã de vidro 25 mm sobre espaço vazio 0,4 0,8 0,9 0,8 
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Ficha 11 (Análise) 

TEMPO DE REVERBERAÇÃO T60  

MELHORIA DA ACÚSTICA INTERNA DE UM LOCAL  
1. Definição 
O tempo de reverberação T60 (em segundos) é o tempo necessário para que o nível sonoro 
do campo reverberado (ver Ficha 10) diminua de 60 dB no local quando o ruído é 
bruscamente interrompido. 

• Ele depende do tamanho do local e da absorção dos materiais que recobrem as paredes 
pela fórmula de Sabine: 

T
0,16 V

S a60 =  (segundos) 

onde V = volume do local em m3 
 S = a superfície das paredes, chão e teto em m² 
 a= o coeficiente de absorção médio. 

• Tal como o coeficiente de absorção, T60 varia em função da freqüência. 

 Critérios  

 Nos escritórios, sala de aulas, pequenas oficinas, o T60 deve ser 
• Idealmente incluído entre 0,5 e 0,7 s para todas as freqüências 
• Na prática, tolerância de +50% a 125 Hz e +10% a 250 Hz. 

 Nas fábricas: 
• T60 da ordem de 1 segundo para todas as freqüências. 

3.Medição do T60  
O procedimento consiste em: 

• Identificar todos os elementos de superfície: Si 
• Estimar, a partir das tabelas, seu coeficiente de absorção a 500 Hz ou para todas as 

freqüências: ai 
• Calcular as «áreas de absorção equivalente» de cada elemento: Si ai 

• Calcular « a área de absorção equivalente total»: Sa = ∑ Si ai  
• Calcular o volume do local V 
• Aplicar a fórmula de Sabine. 
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Utiliza-se o quadro seguinte  
 

Superfícies parciais Sj aj Sj aj 

Teto -- -- -- 

Parede 1 -- -- -- 

Parede 2 -- -- -- 

---- -- -- -- 

---- -- -- -- 

Total S - S a  

  
 Este cálculo é geralmente pouco preciso em função da dificuldade para prever a absorção 
devido as obstruções no local (máquinas, armários, ...). 

4. Melhoria da acústica interna conhecendo o T60  existente a 500 Hz ou para 
todas as freqüências 

• Cálculo do volume: V 
• Cálculo da área de absorção equivalente total real a partir do T60 medido: 

Sa
0,16 V
Topt

60mes
=  

• Cálculo da área de absorção equivalente desejável necessário para um elemento 
de superfície (geralmente o teto) suscetível de ser recoberto com um material 
absorvente suplementar 

• Cálculo do coeficiente de absorção necessário para este elemento, dividido por sua 
superfície 

• Escolha do material de absorção 
      Exemplo: 

 T60 medido a 500 Hz = 1 segundo 
 T60 desejado a 500 Hz = 0,5 segundo 
 dimensões do local 5x4x3 = 60 m3 

 área de absorção equivalente atual: Sa real = 
1

60  x 0,16  = 10 m² 

 ou teto (gesso):   S = 20 m²  a = 0,03  Sateto = 0,6 m² 

 área de absorção equivalente desejada 
0,5

600,16aS  x 
=opt  = 20 m² 

 Portanto a área de absorção necessária para o teto = Saopt – (Sareal – Sateto ) = 20 
– (10 – 0,6) = 10,6 m² 
 entretanto a superfície do teto é de 20 m² 

 portanto ateto 500 Hz = 10,6 / 20 = 0,5 
 escolha do material: painel de madeira não comprimido 
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Ficha 12 (Análise) 

ISOLAMENTO ACÚSTICO (MATERIAIS ISOLANTES) 
 

 Definição 
Um material isolante impede o ruído de passar de um local para outro. 

• O isolamento entre dois locais representa uma atenuação do ruído de um local para 
outro. Ele varia em função do conjunto da estrutura e todos os materiais separando os 
dois locais. 

• |A atenuação acústica é uma característica intrínseca de um material. 

2. Atenuação de um material sobre parede de simples espessura 
• Quanto mais o material for pesado, mais a atenuação acústica será elevada. 
• Tipicamente a atenuação ( R ) varia em função da freqüência segundo a figura 

seguinte: 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

125 250 500 1K 2K 4K
freqüência 
(Hz)

A 
T 
E 
N 
U 
A 
ÇÃ
O 
dB 

 
• Ela é normalmente mais importante para os sons agudos que para os sons graves. 
• Ela apresenta uma queda em torno de uma freqüência «crítica» característica do 

material. 

 A ordem de grandeza da atenuação a 500 Hz : 
• cerca de 40 dB para uma parede de 100 

kg/m² 
• ela aumenta de 4 dB se duplicamos o peso 
• ela aumenta de 4 dB se duplicamos a 

freqüência.  
 
 
 
 

3. Tipos de materiais isolantes em paredes simples  

 Materiais pesados (concreto pesado) 
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• o peso por m² é elevado, portanto a atenuação também 
• a frequencia critica é baixa, portanto a queda na atenuação incomoda pouco. 

 Materiais semi-pesados (tijolos e sobretudo gesso) 
• o peso por m² é mais fraco, portanto a atenuação também 
• a frequencia critica chega perto de 500 Hz, portanto acontece uma queda na 

atenuação, de tal maneira que a voz humana é menos atenuada. 

 Materiais leves (madeira, tijolos furados, vidro...) 
• O peso por m² e, portanto a atenuação é nitidamente mais fraca. 

4. Paredes duplas 
• As paredes duplas são constituídas de duas camadas 

isoladas uma da outra. 
• Elas permitem obter atenuações do mesmo nível ou mais 

importantes que uma parede simples de concreto  
 Exemplo: Duas placas de gesso separadas de 10 cm. 

• O efeito é suscetível de ser nulo se as duas placas são 
ligadas com suportes rígidos (ponte acústica). 

 
Exemplo: 2 placas de gesso separadas de 15 cm, 

cada uma suportada por montantes separados 
 

5. Perda de atenuação por fendas, orifícios, ... 

 Fenômeno: 
• um orifício ou uma fenda deixa passar toda a energia sonora incidente 
• um material que atenua 40 dB, deixa passar 1/10.000 da energia sonora incidente 
• um orifício de superfície S deixa portanto passar a mesma quantidade de ruído que 

um material de atenuação de 40 dB e de superfície 
10.000 S 

• desta maneira, um orifício de 1 dm² deixa passar a 
mesma quantidade de ruído que um material de 
atenuação 40 dB e de 100 m² de superfície 

• portanto um orifício prejudica a atenuação dos 
materiais acústicos e ainda mais, se for grande  

 
Exemplo: A parede de separação só vai até o forro falso  
Este forro falso, de material absorvente, 
não isola. O ruído se reflete sobre o teto duro  
e chega no local vizinho 

 Recomendações: 
• suprimir ou reduzir ao mínimo os orifícios, as fendas ou os elementos de fraca 

atenuação 
 os orifícios nas capotas; 
 as passagens das canalizações, principalmente os condutos de ventilação nas 

paredes; 
 as caixas elétricas; 
 as fendas em volta das portas e janelas; 
 os espaços atrás das guarnições das portas; 
 ... 
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 Tratar o acabamento com cuidado  
 Todas as fendas e todos os orifícios 

aparentes e não aparentes devem ser 
tampados com materiais isolantes 
(concreto, gesso ...) e não por materiais 
absorventes. 
 

Exemplo: A parede de separação foi prolongada acima do forro falso, até a estrutura por um 
elemento duro 

 

Exemplo:  1. Torna-se o 
forro falso mais pesado para ser isolante 

2. A ponte acústica das luminárias foi eliminada utilizando  
     uma estrutura pesada para recobrir cada luminária 

6. Diferenças entre atenuação e isolamento  
O isolamento entre dois locais é função: 

• Da atenuação dos materiais da parede comum 
• Da atenuação dos materiais das paredes laterais 
• Da superfície dessas paredes laterais e da parede comum 
• Do tipo de ligação entre essas paredes 
• Da homogeneidade das superfícies: portas, fendas, orifícios, elementos fracos, ... 

7. Melhoria do isolamento acústico  

• Em caso de isolamento acústico insuficiente entre dois locais, as ações prioritárias são: 
• Procurar as fendas, orifícios, elementos fracos e tampa-los. 
• Agir sobre a parede comum. 

• O quadro abaixo mostra os ganhos aproximativos em dB, resultantes das diferentes ações 
sobre uma parede considerada, constituída, por exemplo, de dois painéis de gesso com 
20 mm de espessura e separados de 5 cm: 

 
Melhoria Ganho em dB 

Espessura dupla 1 lado + 3 
Espessura dupla 2 lados + 5 
Fixação elástica 1 lado + 6 
Fixação elástica 2 lados + 10 
Divisórias independentes + 10 
Absorção dentro da cavidade + 5 

Regra de melhoria cumulativa: o maior valor = ½ soma dos outros 
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8. Envidraçamento simples e duplo 

• Os vidros simples tem um peso por m² muito fraco (espessura 3 a 5 mm) para dar 
atenuações superiores a 30 dB (a 500 Hz) 

• Os vidros duplos térmicos oferecem poucas vantagens em função de uma espessura 
do espaço intermediário limitada de 10 a 12 mm 

• As armações, o peso total e o hermeticidade dos vidros duplos proporcionam 
isolamentos acústicos bem melhores 

• Um isolamento importante será obtido por um duplo envidraçamento, ou seja, duas 
armações simples espaçadas de 10-15 cm para constituir uma parede dupla 

• Vidros duplos acústicos especiais são igualmente disponíveis. 
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Ficha 13 (Análise) 

REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO DAS VIBRAÇÕES 

(MATERIAIS AMORTECEDORES) 
 Problema  
As vibrações da máquina são transmitidas para uma placa de ferro ou uma parede (chão, 
muro, ...) que vibra e propaga o ruído. 

2. Materiais amortecedores 
Esses materiais são destinados a bloquear a transmissão das vibrações. Trata-se por ordem 
de eficácia crescente de: 

• feltro 
• cortiça 
• borracha 
• molas 
• almofada de ar (o mais eficaz). 

 
Eles se apresentam sob a forma de blocos («silent blocs»), de carpetes, ou tapetes debaixo 
de um bloco de concreto (laje flutuante: ver estabilidade abaixo). 
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3. Ressonância 
Os materiais amortecedores agravam a transmissão em torno de uma freqüência chamada 
de ressonância fo que é função: 

• do peso da máquina 
• das características do material. 

 Eles atenuam a transmissão além de 1,4 fo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Portanto é necessário escolher o material em função: 
• do peso da máquina 

 fo diminui se o peso aumenta e se o material amortecedor não for totalmente 
comprimido  

• das freqüências das vibrações que serão bloqueadas 
 fo deve ser idealmente 2 até 4 vezes mais fraca 

4. Estabilidade 
Quando fo é muito fraca, a máquina corre o risco de se tornar instável. 

 Prefere-se, portanto instalar a máquina  
• sobre uma laje de concreto (aumento da massa e abaixamento do centro de 

gravidade) 
• ou sobre um tapete amortecedor (molas, cortiça, ...)   

 Em alguns casos, materiais amortecedores devem ser instalados  
• não somente debaixo da máquina no eixo principal das vibrações 
• mas lateralmente, nos eixos secundários. 

5. Amortecedores 
Os amortecedores não devem ser confundidos com os materiais 
amortecedores.  Eles aumentam a transmissão, mas reduzem os movimentos 
perigosos quando as freqüências das vibrações chegam perto da freqüência 
de ressonância (quando um ventilador é ligado).  

6. Eficácia real 
Um sistema antivibratório se torna inútil se: 

• o material amortecedor é totalmente comprimido (o que é mais fácil constatar com 
uma mola que com um tapete de borracha) 
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• conexões rígidas existem entre a máquina e o exterior (condutos de água, de ar, de 
eletricidade, ...) 

• destroços acumulados perto das bases anulam o material amortecedor 
• o material envelheceu rapidamente (borracha com temperaturas altas, corrosão pelo ozônio, ...). 

7. Propagação das vibrações em direção ao local inferior 

• As vibrações, choques (marteladas, passos, deslocamento de um objeto pesado…) são transmitidas 
pela estrutura e podem provocar um ruído importante no local inferior.  

• As soluções propostas são: 
Instalar um revestimento amortecedor no  
chão: 
• lajes de  vinil, ganho desprezível 
• 2,5 mm linóleo, ganho leve 
• 6 mm linóleo sobre cortiça, ganho  
      médio 
• alcatifa, ganho importante. 

 

 Laje ou pavimento flutuante 
• laje de concreto (6 cm por exemplo) ou de asfalto instalada 

sobre uma almofada amortecedora como lã mineral 
especial 

• pavimento instalado sobre almofada amortecedora 
• nenhuma ligação entre a laje e a estrutura (pontes 

acústicas). 
 

 Forro leve 
• Placas de madeira instaladas sobre beira inclinada, isolamento ruim 

 

 Melhoria progressiva se: 
• material mais pesado (placa de gesso) 
• forro falso suspenso, duplo  
• material absorvente no vazio do teto – forro falso. 
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Ficha 14 (Análise) 

RUÍDOS DE IMPACTO 
 Definição  
São os ruídos cujo nível aumenta brutalmente a mais de 140 dB. Distingui-se: 

• Os ruídos impulsivos: tiro, explosão em campo livre, cuja velocidade instantânea é: 
 
 
 
 
 

• Os ruídos de impacto: martelada, estampagem, cunhagem com ressonância do 
produto ou da máquina e reverberação no local. 

 
 
 
 
 
 

A distinção entre impacto - impulsão não tem nenhum interesse prático.  

2. Caracterização 
O ruído de impacto de caracteriza por 

• seu nível sonoro máximo instantâneo (de crista), medido em dB (não em dB(A)) 
• o número de impactos por dia ou por unidade de tempo. 

3. Medição 
A medição necessita de: 

 Um medidor do nível de pressão sonora tipo I com modo «PEAK» 
• constante de resposta: 0,1 ms 
• unidade: dB 

 Ou: medidor do nível de pressão sonora tipo II ou I em modo «FAST» 
• acrescentar 30 dB ao valor de pico lido para ter uma ordem de grandeza. 

4. Proteção contra os ruídos de impactos 
• Colocar um material amortecedor (ver Ficha 13) diretamente sobre a superfície ou 

com painel sanduíche para amortecer os choques durante a queda de objetos. 
 
 
 
 
 
 
  

Aço
 

Camada de material 
amortecedor   
 

Aço 
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• Inclinar a placa sobre a qual o objeto cai de maneira a reduzir a descontinuidade de 
movimento do objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Instalar silenciador nos jatos de gás e de ar 

 
• Não dirigir um jato de gás ou de ar perpendicular a uma superfície. 

 Tornar o jato oblíquo em relação à superfície. 
 

 Aço 

Materiais 
emborrachados
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Ficha 15 (Análise) 

CRITÉRIOS DE ESCOLHA DE PROTEÇÃO  

INDIVIDUAL (EPI) 
 Critérios de escolha por ordem de prioridade 

1. EPI que não são perigosos por si próprio e com CA 
2. EPI Adaptados às características do trabalhador: 

• considerar anomalias do ouvido 
• considerar a morfologia do canal auditivo 

 rejeitar protetores de inserção pré-moldados de tamanho fixo. 
3. EPI compatível com os outros EPI impostos pelo trabalho (capacete, máscara, ...).  
4. EPI de fácil uso: 

• fácil de colocar, que não incomoda 
• protetores de inserção ligados por um cordão e não por um arco rígido 

provocando ruído em função da movimento do arco sobre a vestimenta 
• arcos que permitam a colocação dos protetores de ouvido tipo concha em torno 

do pescoço quando não são utilizados, sem incomodar nem atrapalhar os 
movimentos da cabeça. 

• almofada porosa nos protetores auriculares tipo concha para deixar passar a 
transpiração.  

5. EPI estéticos: um grande esforço deve ser realizado no que diz respeito às cores e 
às formas. 

6. EPI adaptados às características do ruído: 
• se o ruído é contínuo: os protetores de inserção (plugues) são melhor tolerados 

a longo prazo 
• se o ruído é variável: os protetores auriculares tipo concha são preferíveis 

desde que sejam leves e confortáveis  
• se o ruído é intermitente: protetores de inserção (plugues) ligados por um fio ou 

um arco não condutor de vibrações, fácil de colocar e de tirar.  
7. EPI adaptados ao ambiente 

• Se a temperatura é quente e úmida: protetores auriculares tipo concha se 
tornam rapidamente insuportáveis e os de inserção são preferíveis 

• Em caso de muita poeira: escolher protetores auriculares descartáveis. 
8. EPI adaptados aos níveis sonoros 

• se , o nível de ruído, como é sempre o caso, é inferior a 100 dB(A): qualquer 
EPI pode ser utilizado, desde que ele atenue de 10 a 15 dB(A), e seja usado 

• nos raros casos onde o nível de ruído é > 100 dB(A), protetores auriculares tipo 
concha são obrigatórios porque a atenuação é mais garantida.  Esses ruídos > 
100 dB(A) em geral são intermitentes, de maneira que a escolha das conchas 
se torna obrigatória em função do critério 6 acima.  

9. Luta contra o excesso de proteção, porque: 
• EPI com desempenho excessivo não são confortáveis e poderão não ser 

usados 
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• EPI com desempenho excessivo demais interferem mais com as comunicações 
e, portanto incomodam o trabalhador 

• Eles interferem mais com o trabalho: modificação das localizações sonoras.,…  

2. Precauções de utilizações 

 Tampões de ouvido, protetores de inserção: 
• os tampões de ouvido não devem conter 

 nem partes metálicas (risco de ferimento) 
 nem matérias podendo se depositar no conduto auditivo 
 nem matérias podendo provocar alergias 

• eles devem ser colocados com as mãos limpas 
 é preciso prever instalações para lavar as mãos bem localizadas  

 
• se os tampões de ouvido são reutilizáveis, lavá-los com água e sabonete e enxaguar 
• a escolha dos EPI pertence a quem vai usar, mas no inicio um contato com uma 

pessoa qualificada é necessário, para: 
 verificar o estado do ouvido: infecção cerúmen, corpos estranhos...  

As pessoas operadas ou utilizando drenos no tímpano (otite) não podem colocar 
protetores de inserção 

 explicar como os protetores de inserção devem ser colocados e conservados.  
 

 Protetores tipo concha: 
• os protetores tipo concha provocam menos problemas de utilização 

que os de inserção 
• os protetores tipo concha não podem conter partes metálicas se a 

radiação eletromagnética é importante 
• eles não devem atrapalhar ou interferir muito pouco com outros EPI 
• as almofadas devem ser antialérgicas, absorver a transpiração e fáceis de limpar 

regularmente 
• lutar contra o excesso de proteção: 

 evitar protetores tipo concha pesados, espessos, herméticos, envolvendo toda a 
orelha com forte pressão na cabeça 

 grande desempenho em teoria 
 mas não utilizados porque são desconfortáveis. 
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Ficha 16 (Análise) 

APARELHOS DE MEDIÇÃO 
1. Critérios de escolha do microfone:  

• Tamanho de ½ polegada de diâmetro 
• Sensibilidade próximo de 10 mV para 94 dB à 1000 Hz 
• Gama dinâmica dos níveis sonoros: 30 a 150 dB(A) 
• Gama de freqüências: 20 a 20 kHz 
• Tipo campo difuso 

2. Critérios de escolha de um medidor do nível de pressão 
sonora clássico para a medição do nível sonoro instantâneo 
• Tipo 1 Boa precisão, mais caro, possibilidades mais diversificadas 

             2 utilização comum  

• Amortecimento: 
 modo «SLOW»: média sobre 2 segundos 
 modo «FAST»:  média sobre 0,2 segundo 
 modo «PEAK»:  média sobre 0,1 milésimo de segundo. 

• Filtro de ponderação: 
 linear 20-20 kHz para ruído de impacto 
 filtro A para a medição do ruído como é ouvido: nível sonoro de exposição 
 filtro C pouco necessário e pouco utilizado. 

• Proteção contra o ruído do vento e contra as poeiras: 
 Bola de espuma de proteção sobre o microfone reduzindo o ruído parasita devido 

ao vento e protegendo o microfone. 
• Saídas: 

 AC: para ligação com um gravador magnético 
 DC: para ligação com um gravador gráfico. 

3. Critérios de escolha de um medidor do nível de pressão sonora integrador 
para a medição do nível equivalente NAeq em dB(A) (nível contínuo que, sobre a mesma 
duração, daria a mesma energia acústica que o ruído considerado). 

• Mesmas características que o medidor de nível de pressão sonora clássico 
• Medição do NAeq sobre um período variável (START, STOP): 

 Evitar os medidores de nível de pressão sonora integradores medindo NAeq com 
duração fixa de 60 segundos, por exemplo. 
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4. Critérios de escolha do medidor de exposição: medidor de 
nível de pressão sonora integrador portátil com microfone separado, 
para colocar ao nível do ouvido do trabalhador, no capacete ou no 
pescoço 

• memorização do NAeq sobre incrementos de tempo programáveis 
de 0,1 a 1 ... 60 segundos 

• permite estabelecer o perfil de evolução do NAeq no tempo para 
determinar as fases mais perigosas ou nocivas. 

5. Calibrador 
• calibrador de ruído de referência, indispensável para calibrar os aparelhos de 

medição: normalmente de 94 dB(A) a 1000 Hz. 

6. Escolha da aparelhagem 

 Indispensável 
• calibrador 
• medidor de nível de pressão sonora comum «SLOW», «FAST», 30 a 140 dB(A) 
• escalas lineares em dB(A) de 40 dB com inclusão das gamas  

                                            Exemplo: 30-70, 60-100, 80-120, 100-140 dB(A). 
 

• De preferência 
• Medidor de nível de pressão sonora integrador: NAeq qualquer duração 
• Medidor de exposição: série de 40 a 120 .... 150 dB(A). 

 

 Para os peritos 
• Aparelhagem especial para a medição do tempo de reverberação e as análises de 

freqüências. 
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Ficha 17 (Análise) 

ESTRATÉGIA DE MEDIÇÃO 
  Objetivos 

• Avaliar com precisão o nível de exposição pessoal 
• Determinar o risco individual de surdez. 

2. Quem medir? 

• Agrupar os trabalhadores que 
• durante um período de tempo suficientemente 

longo·(intervalo de estacionaridade IS)  
• apresentam uma exposição ao ruído, idêntica  (grupos homogêneos de exposição 

GHE). 
 Os trabalhadores que constituem um GHE não realizam necessariamente tarefas 

idênticas, e ao mesmo tempo, mas recebem globalmente a mesma exposição 
sobre um IS 

• A amostragem deve considerar um número NS de trabalhadores do GHE, dado pelo 
quadro seguinte em função do tamanho do GHE, de maneira a ter certeza de ter a 95% na 
amostra, um dos trabalhadores entre os 20% mais expostos. 
 

Tamanho 
GHE 

N ≤ 6 7-8 9-11 12-14 15-18 19-26 27-43 44-50 >50 

NS NS=N 6 7 8 9 10 11 12 14 

3. Quando medir ? 

• Pegar, para cada um dos NS trabalhadores, Ne amostras de ruído de duração Δt, repartidos 
aleatoriamente sobre o intervalo de estacionaridade. 

• Na prática,  
• Δt varia de 10 a 30 minutos em função das condições de trabalho 
• o número  de amostras Ne é no inicio igual a 3 

4. Como medir ? 

 O procedimento depende do tipo de posto de trabalho: 
• Para os postos de trabalho fixos: um método zonal pode ser utilizado, com um 

medidor do nível de pressão sonora integrador localizado próximo a orelha do 
trabalhador. 

• Se o trabalhador se desloca freqüentemente: um método ambulatório com um 
medidor  integrador carregado pelo trabalhador (medidor de exposição) deve ser 
utilizado. 

5. Escolha do aparelho 
• Ruído instantâneo:  medidor do nível de pressão sonora comum «SLOW» em dB(A).  



Fichas 

malchaire texte sobane  ruido 2005 port.doc: 6/06/2008  51 

• Ruído de impacto:   medidor do nível de pressão sonora com modo «PEAK» em dB 
(Ficha 16)  

• Nível equivalente:   medidor do nível de pressão sonora integrador ou medidor de 
exposição.  

6. Verificação do bom funcionamento 
• Nível das baterias, cabos, microfone… 

7. Calibração inicial com fonte padrão 
• Regulagem do aparelho.  

8. Posicionamento do aparelho 
• Em campo difuso: inclinar o microfone a 70° em relação à fonte preponderante, para 

medir da mesma maneira o campo direto e o campo reverberado. 
• Método fixo: colocar o medidor do nível de pressão sonora comum ou integrador perto 

da orelha do trabalhador 
• Método ambulatório: utilizar um medidor de exposição carregado pelo trabalhador, 

cujo microfone é colocado em volta do pescoço do trabalhador. 

9. Medição durante o período Δt 

10. Calibração no final da medição 
• Se a calibração final revela uma variação superior a 1 dB em relação ao valor de 

calibração inicial, as medições devem ser rejeitadas.  

11. interpretação 
• Níveis instantâneos medidos com um medidor do nível de pressão sonora comum: 

anotar 
 a gama de variação em modo «SLOW» 
 o valor médio, cuja media é feita visualmente. 

• Nível de exposição pessoal a partir das medições realizadas com um medidor 
integrador ou um medidor de exposição: 

 o aparelho indica diretamente o nível equivalente NAeq 
 o nível de exposição pessoal é calculado por:  

 
NEP = NAeq + 10 log H/40 = NAeq - K 

 
 NEP é o nível contínuo que, com uma duração de 40 horas por semana daria a 

mesma exposição (do ponto de vista de energia sonora) que a exposição real, o 
trabalho durando ou não 8h por dia e 5 dias por semana. 

 H é a duração do trabalho (em horas) por semana, pela qual NAeq é representativo 
 K é dado pelo quadro seguinte, em função da duração por semana H 

  

Duração por 
semana H (horas) 1 2 4 8 12 16 20 24 32 40 

K 16 13 10 7 5 4 3 2 1 0 
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• Ruído de impacto 
 Um medidor do nível de pressão sonora dispondo do modo «PEAK» indica 

diretamente o nível sonoro de pico 
 Se o medidor do nível de pressão sonora não tem o modo «PEAK», uma 

estimativa do nível de pico pode ser obtida acrescentando 30 dB ao valor máximo 
lido no modo «FAST» e 40 dB para o lido no modo «SLOW»: esses dois valores 
darão apenas uma informação indicativa. 



Fichas 

malchaire texte sobane  ruido 2005 port.doc: 6/06/2008  53 

Ficha 18 (Análise) 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE SURDEZ (PERDA 
AUDITIVA INDUZIDA PELO RUÍDO) 

 Parametros que influenciam o risco de surdez 
• A idade do indivíduo (« presbiacusia » diminuição da audição) 
• O nível de exposição pessoal NEP durante a vida profissional 
• O número de anos de exposição a este NEP 
• A "sensibilidade" do trabalhador, em função de suas próprias 

características. 
Esta sensibilidade é definida quantitativamente pela porcentagem de pessoas: 

 da mesma idade 
 que foram expostas durante o mesmo número de anos  
 ao mesmo NEP 
 que apresentariam perdas auditivas inferiores àquelas sofridas pelo indivíduo. 

Exemplo: sensibilidade de 80%: indivíduos com alto risco. 

2. Déficit auditivo médio: P  
O déficit é definido como a elevação media dos limiares de percepção auditiva. Em função do 
país, esta média pode ser calculada de maneira diferente. 
 
No Brasil, a legislação determina através da NR-7 (Anexo 1) os parâmetros mínimos para a 
avaliação e acompanhamento da audição dos trabalhadores considerando o seguinte: 
Para o exame audiométrico de referência: 

• Limiares aceitáveis: limiares auditivos < ou = 25 dBNA 
• Sugestivo de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados nas 

freqüências 3,4 e 6 > 25 dBNA e mais elevados que nas outras freqüências testadas 
(tanto no teste via aérea como via óssea em um ou ambos os lados). 

Para o exame audiométrico seqüencial: 
• Desencadeamento de perda auditiva: 

 Limiares aceitáveis média de 3, 4 e 6 kHz > 10 dBNA  e/ou 
 Piora em 3 e/ou 4 e/ou 6 kHz = ou > 15 dBNA 
 Limiares aceitáveis/sugestivos de perda auditiva: média de 3, 4 e 6 kHz> 10 dBNA 

e/ou piora em 3 e/ou 4 e/ou 6 kHz = ou > 15 dBNA 
• Agravamento da perda auditiva: 

 Limiares sugestivos: média de 0,5, 1 e 2 e 3, 4 e 6 kHz > 15 dBNA e/ou piora em 
qualquer freqüência = ou > 15 dBNA 

 
Na Bélgica ele é calculado como sendo a média das perdas nas freqüências 1000, 2000 e 
3000 Hz. 
Exemplo:  P1000Hz = 32 dB, P2000Hz = 35  dB, P3000 = 45 dB   → P123 = 37 dB 

3. Critérios de surdez 
• Entende-se por danos auditivos (dificuldades na vida quotidiana: conversa, telefone, 

TV, ...), quando o déficit médio P123 é superior a 35 dB 
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• Entende-se por invalidez (com interferência com as possibilidades de trabalho), 
quando o déficit médio P123 é superior a 50 dB no melhor ouvido 

• O barômetro belga indicativo de invalidez apresenta as seguintes taxas de invalidez 
para um déficit médio superior a 50 dB. 

 

P123 (dB) Taxa de invalidez (%) 
50 a 55 
55 a 65 
65 a 75 
75 a 85 
85 a 100 

1 a 5 
5 a 10 
10 a 30 
30 a 55 
55 a 80 

4. Risco de surdez (danos e incapacidade) 
• O risco de surdez é definido (peut être   puede ser) como sendo a porcentagem da 

população que, com 60 anos de idade, e nas mesmas condições de exposição ao 
ruído (duração, NEP) que o trabalhador considerado, desenvolverá um déficit auditivo 
médio superior a 35 dB (danos) ou 50 dB (invalidez) 

• A figura seguinte mostra este risco em função do NEP com 60 anos de idade, após 40 
anos de exposição: 

84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

P > 50

P > 35

% Risco 

NEP  (dB(A))  
Em particular: 

NEP  (dB(A)) 80 82 84 85 86 88 90 92 94 95 96 98 100

Risco handicap (%) 19 20 20 21 22 23 26 29 34 37 40 47 55 

Risco invalidez (%) 6 6 6 7 7 8 9 12 15 16 18 24 30 
 

• Portanto podemos concluir que: 
 O risco de invalidez é aproximativamente o mesmo que na população em geral, 

não exposta ao ruído (6%), desde que o nível de exposição pessoal (8h por dia, 5 
dias por semana, ano após ano) seja inferior a 86 db(A), mesmo assim as 
condições acústicas de trabalho são desconfortáveis demais  

 No que diz respeito ao risco de surdez, é muito mais importante diminuir o nível 
sonoro de, por exemplo, 98 a 94 db(A)  (redução do risco de invalidez de 24% a 
15%), que de 90 a 80 db(A)   (redução de 9 a 6%) 

 Os primeiros db(A), que são mais fáceis de se obter, são sempre os mais 
interessantes no que concerne à surdez em longo prazo. 
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5. Previsão do risco de handicap (dano) e/ou invalidez 
O programa ISO1999.EXE foi elaborado em função da implementação dos modelos da norma 
ISO1999, para permitir a previsão do risco de surdez. Ele é utilizado da maneira seguinte: 

• Introduzir  
• o sexo da pessoa 
• as seqüências de idade, duração da exposição, NEP 
• o déficit auditivo médio  

• O programa oferece sucessivamente:   
• um quadro das perdas auditivas às diferentes freqüências, para os sensíveis de 5 a 

95% 
• a sensibilidade aparente da pessoa considerada: ou seja, uma estimativa do número 

de pessoas, que nas mesmas circunstâncias, apresentariam um déficit auditivo médio 
inferior 

• A previsão do déficit auditivo médio para uma determinada idade, se as condições de 
exposição atuais não foram alteradas 

• A previsão da idade na qual os limiares handicap e invalidez serão eventualmente 
alcançados, se as condições de exposição atuais não mudarem. 
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Ficha 19 (Análise) 

CONTROLE MÉDICO 
1. Objetivos 

• Determinar o grau de surdez (perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional) alcançado 
para que seja reconhecido como doença profissional e dar uma eventual compensação: 
trata-se do que chamaremos programa de detecção dos surdos (PDS). 

• Determinar suficientemente cedo o risco de perda auditiva induzida pelo ruído para cada 
trabalhador, a fim de prever a surdez: trata-se, portanto de um real programa de 
conservação da audição (PCA). 

2. Características essenciais dos programas de conservação da audição (PCA) e 
de detecção dos surdos (PDS) 
 

Critério PCA PDS 

Objetivo 

• Acompanhar a evolução de 
cada trabalhador 

• Detectar aqueles que correm 
o risco de ter danos ou 
chegar à incapacidade  

• Determinar os trabalhadores 
que apresentam perdas 
superiores ao limiar de 
incapacidade 

Quais 
trabalhadores? 

• Indivíduos não atingidos 
suscetíveis de vir a ser 

• Indivíduos jovens, expostos 
há pouco tempo  

• Indivíduos atingidos por 
perdas auditivas elevadas 

• Indivíduos mais velhos, 
expostos há muito tempo 

Medições 
• Programa de medições 

completo 
• NEP para cada trabalhador 

• Simples classificação 
   < 85, 85-90, > 90 dB(A) 

Programa audiométrico 

Objetivo • Evolução das perdas fracas • Ultrapassagem de um limiar 
elevado 

Freqüências • 250, 500 Hz, 1, 2, 3, 4, 6, 8 
kHz • 1, 2, 3 kHz  

Procedimento • Rigoroso • Rigoroso 

Ruído de fundo • Fraco: cabine quase sempre 
necessária • Menos importante 

Programação 
diária 

• Antes de qualquer exposição 
para evitar toda perda 
temporária 

• Menos importante 

Interpretação • Sensibilidade individual 
• Predição do risco individual 

• Ultrapassagem do limiar de 
reconhecimento como doença 
profissional (limiar de 
incapacidade) 
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3. Audiômetros 

• Audiômetro tonal: permite a geração de sons puros com diferentes intensidades e 
diferentes freqüências 
• Opção: possibilidade de testar a audição por via óssea, e fazer testes de audiometria 

vocal (compreensão das palavras), masking (possibilidades de produzir um ruído de 
máscara na outra orelha,)... 

 essas opções são caras 
 reservar esses testes especiais para exames ORL aprofundados. 

• Tipos de audiômetros 
• Manual: necessita um operador formado para realizar o exame;  
• Este exame pode ser adaptado à pessoa em função de suas perdas e sua 

compreensão do teste; a duração do teste varia entre 4 e 8 minutos 
• Automático (desaconselhado): necessita um operador somente para iniciar e controlar 

o exame; este de uma duração constante e portanto não adaptado à pessoa: logo em 
alguns casos, ele é inexplorável 

• Por computador: aparelhos mais caros, quase sempre automáticos, que permitem um 
arquivagem direta dos dados 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Gama de freqüências 
• PDS: apenas para levantar as perdas auditivas nas freqüências que servem de 

cálculo do limiar de reconhecimento como doença profissional, na Bélgica: 1 kHz, 2 
kHz, 3 kHz e na França: 500Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz 

• PCA: as perdas auditivas devem ser avaliadas nas freqüências 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 
3 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz, para poder diferenciar entre perdas de transmissão, 
perdas de percepção, perdas profissionais e presbiacusia (perdas devidas à idade).… 

• Gama dinâmica: as perdas auditivas devem poder ser avaliadas 
• de - 10 dB: ou seja, audição de um sinal de 10 dB inferior ao limiar de percepção de 

referência, audição melhor que a normal 
• até 100 dB: ou seja, limiar de audição 100 dB acima do valor normal. 

• Fones  
• Os fones são parte integrante do audiômetro: não podem ser utilizados com outros 

audiômetros nem mesmo do mesmo modelo, sob pena de perder totalmente a 
calibração  

4. Calibração do audiômetro: a norma ISO 6189 recomenda um procedimento de 
calibração a 4 níveis: 

• Controle de escuta 
• a ser realizado todos os dias 
• por um operador com audição normal e estável  
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• este controle consiste em ficar atento às distorções dos sinais, aos ruídos parasitas 
durante a passagem de uma freqüência para outra ou de um nível para outro. 

• Controle subjetivo de calibração 
• A ser realizado todas as semanas 
• Por um operador com exame audiométrico estável, sem perda auditiva superior a 25 

dB 
• O teste consiste em um exame audiométrico: o audiômetro deve ser revisado se uma 

diferença superior a 10 dB é constatada em relação aos testes anteriores. 

• Teste eletro acústico 
• A ser realizado a cada 3 meses por peritos 
• Por um técnico que verifique a exatidão das freqüências e amplitudes produzidas na 

posição 70 dB para cada freqüência 
• O teste é realizado com um acoplador especial entre os fones e o sonômetro 
• O audiômetro deve ser revisado se as diferenças são superiores a 3% em freqüência 

ou de 3 até 5 dB em nível, em relação aos valores de referência. 

• Calibração completa 
• A ser realizado a cada dois anos por um técnico especializado 
• Com controle total de eletrônica e em particular da distorção harmônica, da 

linearidade, da precisão dos potenciômetros de regulagem. 

5. Manutenção dos fones: os fones são quase sempre os elementos mais 
frágeis do audiômetro.  É preciso atenção: 

• Para não estragar as almofadas, quando os fones são guardados 
• Com os cabos e conectores 
• Com as almofadas: limpeza e desinfecção (UV). 

6. Condições acústicas dos testes 
• Um ruído de ambiente muito elevado 

 leva a uma interpretação errônea da avaliação das perdas fracas, inferiores a 25 
dB 

 não atrapalha a interpretação da avaliação das perdas importantes. 
• Portanto devemos nos preocupar com o ruído de fundo, principalmente quando 

queremos, dentro de um PCA, avaliar as perdas auditivas fracas que se iniciam e 
acompanhar sua evolução. 

• No caso de um PDS, isto se revela, portanto menos necessário, até mesmo supérfluo 
• Os níveis máximos de ruído ambiente para a correta avaliação de uma audição normal 

(perdas de 0 dB) e portanto da conduta dos testes de audiometria no âmbito de um 
PCA são mostrados no quadro seguinte: 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
125 
250 
500 
1000 
2000 

(3000) 
4000 

(6000) 
8000 

45 
25.5 
11.5 

7 
9 
10 
9.5 
15.5 
13 

48 
32 
11 
8 
6 

(7) 
8 

(10) 
15 

3 
5 
7 
15 
26 

(31) 
32 
26 
24 

12 
18 
27 
34 
36 
41 
39 
37 
31 

60 
50 
38 
42 
42 
48 
47 
47 
46 

50 
40 
28 
32 
32 
38 
37 
37 
36 

 
 Onde (1) Freqüências centrais das bandas de terça de oitava (Hz) 

 (2) Limiares de audição segundo ISO 6189 (dB) 
 (3) Níveis máximos de ruído nas bandas de terça de oitava, 
  que permitem a medição de 0 dB de perda, as orelhas não sendo cobertas,  
  segundo ISO 6189 
 (4) Atenuação media dos fones de ouvido em dB, segundo ISO 6189 
 (5) Atenuação media com protetores auriculares tipo concha em dB  
 (6) (3) + (5) 

  (7) Nível máximo no local de teste (dB) 
 

• Se o ruído do ambiente é muito elevado, os exames de audiometria requerem 
 Protetores tipo concha especiais de proteção 
 ou uma cabine de audiometria pré-fabricada. 

7. Preparação do teste: o teste deve começar por 
• Uma anamnese sobre: 

 os antecedentes de surdez na família 
 as doenças ORL durante a infância 
 os acidentes cranianos 
 as sensações de assobio, surdez, confusão 
 os remédios tomados 
 as atividades militares 
 os passa-tempos barulhentos (armas, música, ...) 
 os lazeres: walk man, discotecas, concertos ... 
 os empregos anteriores barulhentos: sua natureza, os níveis sonoros, as durações 
 o emprego atual: os níveis sonoros, tempo de exposição, 
 a utilização de EPI. 

• Um exame otológico: 
A presença de tampões de cerúmen deve ser detectada e não é útil medir as perdas 
auditivas associadas a esses tampões 

8. Instalação do indivíduo e conduta do teste audiométrico 
• O assento deve ser confortável, imóvel e silencioso 
• O indivíduo deve ser instalado em um superfície neutra, sem distrações: nem 

cartazes, nem visão sobre a pessoa que conduz o exame. O indivíduo deve estar 
equipado, de preferência, com um botão (interruptor) assegurando uma resposta SIM 
– NÃO sem ambigüidade 
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• O indivíduo deve ser convidado a apertar o botão quando ele PERCEBER o som (o 
que implica a noção de limiar) e não a partir do momento que ele “ouvir” o som. 

• O operador deve fazer uma demonstração do procedimento e dos diferentes sons, 
sem os fones de ouvido, utilizando termos comuns (portanto evitando falar de "sons 
puros", de "freqüências" e de "decibéis") 

• O operador coloca em seguida os fones de ouvido, tirando óculos, brincos, afastando 
os cabelos...) 

• O teste propriamente dito começa segundo um procedimento ascendente (preferido):  
  
 15………………………………………………………………………….. 

 10………………………………………………………………………….. 

   5………………………………………………………………………….. 

   0………………………………………………………………………. 

 
 para evitar descontinuidades muito importantes e facilitar a compreensão, a ordem 

de apresentação dos sons puros é: 
 1K, 2 K, 3 K, 4 K, 6 K, 8 K,  ...   1 K, 500, 250 Hz à direita. 
 250, 500, 1 K, 2 K, 3 K, 4 K, 6 K, 8 K à esquerda 
 o operador deve mudar o ritmo, as durações dos sinais, as durações das 

interrupções para evitar as respostas automáticas 
 a duração ideal é de 4 a 8 minutos em função das perdas auditivas. Um teste 

muito longo provoca cansaço, e uma diminuição da precisão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Principais fontes de erros:  
• Uma má calibração do audiômetro  
• Um ruído ambiente muito elevado (no que diz respeito às perdas fracas) 
• Colocação inadequada dos fones 
• Um grau de familiaridade com o teste muito fraco por parte do indivíduo 
• Falta de compreensão entre as noções “perceber” e “ouvir” 
• Uma técnica de teste muito rápida ou muito estereotipada 
• Um grande nervosismo ou cansaço do indivíduo…ou do operador 
• Uma falta de colaboração. 
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10. Programação diária  

• Para evitar o risco de perdas auditivas temporárias nos indivíduos ainda não atingidos pela 
surdez, o teste audiométrico deve ser realizado após: 
• 14 horas de descanso conforme item 3.6.1.2 do Anexo I da NR-07 
• recomenda-se 2 dias de recuperação se o nível equivalente na véspera foi superior a 

100 dB(A). 

• Em todos os casos, a utilização de meios de proteção circunstanciados (protetores 
auriculares tipo concha) na véspera e, sobretudo nas horas precedentes ao exame, deve 
ser prevista 

11. Programação dos exames audiométricos 

• Legalmente (Brasil): 
• Se o nível de exposição ultrapassa os limites de tolerância estabelecidos no quadro do 

anexo nº 1 da NR-15 e/ou o nível de pico do ruído de impacto é > 130 dB (linear), o 
exame audiométrico deve ser feito:  

 na admissão 
 após seis meses 
 após 12 meses 

• Na prática, para os exames anuais, é aconselhado realizar: 
• Cada ano, um exame rápido segundo a legislação, permitindo verificar a evolução da 

audição de forma grosseira e de sensibilizar novamente o trabalhador sobre o 
problema da surdez e à necessidade de uma proteção individual 

• Periódicos, segundo a tabela abaixo, um exame aprofundado, rigoroso, tal como 
descrito acima, e que permita acompanhar de maneira precisa a evolução da perda 
auditiva induzida pelo ruído.  Esses períodos de tempo são função da probabilidade 
de um aumento da perda auditiva de 5 dB. 

 
 

Classe NEP Tempo de 
trabalho ≤ 94 dB(A) 94 - 99 dB(A) ≥ 100 dB(A) 
< 5 anos 

5 - 20 anos 
> 20 anos 

2 anos 
3 anos 
4 anos 

1 ano 
2 anos 
3 anos 

6 meses 
1 ano 
2 anos 
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Fiche 20 (Análise) 

CRITÉRIOS DE CONFORTO ACÚSTICO 
1. Conforto interior com relação às fontes de ruído internas ao local, 

relacionadas com as atividades. 
A reverberação no local deve ser controlada 

nos escritórios: o tempo de reverberação T60 a 500 Hz deve ser de 0,5 a 0,7 segundos, para 
permitir a conversa nas melhores condições 

 se T60 é muito curto, o som é pouco prolongado e a conversa é como no exterior 
 se T60 é muito longo, a persistência das silabas precedentes interfere na 

compreensão 

• nas fabricas: o T60 deve ser o mais curto possível. Na prática, T60 = 1 s  é uma ordem de 
grandeza economicamente realista.                      (Ficha 11) 

2. Em função das fontes de ruído:  
Trata-se do limitar de ruído de fundo (sem os ruídos das atividades) vindo 

 das fontes internas não relacionadas com as atividades (ex.: ventilação) 
 das fontes externas: tráfego, vizinhos, elevadores, ... 

 
Os valores máximos de ruído de fundo são especificados em função da atividade que deve 
ser realizada no local e em função do tipo de ambiente onde fica o local. 
 

2. Níveis de ruído para conforto acústico (NBR101152) 
 
Na aplicação desta norma a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas aconselha 
consultar a NBR10151 – Avaliação de ruído em áreas habitadas, visando ao conforto da 
comunidade – Procedimento. 
 

Tabela I – Valores em dB(A) e NC 
 

Locais dB(A) NC 
Escritórios 
                Salas de reunião 
                Salas de gerência, adm., projetos 
                Salas de computadores 
                Salas de mecanografia 

             
30-40 
35-45 
45-65 
50-60 

       
25-35 
30-40 
40-60 
45-55 

Restaurantes 40-50 35-45 
Laboratórios, áreas para uso público 40-50 3545 
 
Obs. O valor inferior da faixa representa o nível sonoro de conforto, o superior o nível sonoro 
aceitável para a finalidade 
 

 


