
Resumo 
 
O presente trabalho teve como objectivo uma caracterização sumaria da exposição as 

vibrações do sistema mão-braço dos operadores de martelos de punção no sector da 

construção. 

Embora esta caracterização constitua uma tarefa de alguma complexidade, quer pelos 

diferentes métodos construtivos, quer pela variabilidade das tarefas executadas e pelo 

tipo e fases da obra, foi possível constatar a produção frequente de níveis vibracionais 

elevados por parte daqueles equipamentos. 

O tipo de alimentação, o ano de construção do equipamento, o peso, a energia de 

impacto, a pressão de operação, o número de impactos por minuto, a potência e a 

superfície de trabalho constituem, por seu turno, factores determinantes para os níveis 

vibracionais transmitidos ao sistema mão-braço. 

Para além da necessidade de se ter em consideração os níveis vibracionais declarados 

pelos fabricantes, quando da aquisição dos martelos de punção, bem como, a eventual 

adaptação de dispositivos de redução das vibrações transmitidas aos respectivos 

operadores, dever-se-á encarar, sempre como solução de recurso, a adopção de 

medidas de protecção individual. Estão neste caso a formação e a sensibilização para o 

uso de luvas anti-vibração, devidamente homologadas. 

 
 
Abstract 
 

The present work aims at characterizing hand-arm vibration exposure of jack hammers’ 

operators in the construction sector. 

Although this characterization is a complex task, due to the different construction 

methods, variability of the executed tasks and type and phase of the carried out work, it 

was possible to observe the frequent production of high vibration levels by those 

equipments. 



Power source, equipment construction’s year, weight, impact energy, pressure of 

operation, number of impacts per minute, power and working surface are determinant 

factors either for the vibration levels transmitted to the hand-arm system. 

Beyond the need of having in account the vibration declared by equipment 

manufactures, when acquiring the jack hammers, as well as the availability of vibration 

reducing devices, a personal protective equipment implementation programme should 

be considered as an ultimate solution. Education and motivation for the use of proper 

and homologated anti-vibration gloves are essential for the success of that programme. 

 


