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RESUMO 

 

A transformação de rochas ornamentais acarreta imensos riscos profissionais, dos quais um deles 

é o ruído ocupacional. A exposição ao ruído é um fator de risco com grande importância para os 

trabalhadores, sendo este capaz de afetar a sua saúde física, psicológica e consequentemente a sua 

segurança, provocando também uma diminuição tanto na qualidade do trabalho como na sua 

produtividade (Fernandes, A., 2013). O ruído no local de trabalho afeta negativamente a saúde dos 

trabalhadores, sendo que a exposição a este fator de risco pode provocar perda auditiva, que é a 

doença mais comum em muitos países (Pretzsch, A et al., 2021).      

O principal objetivo da dissertação é efetuar a avaliação da exposição ao ruído dos trabalhadores 

de uma empresa de transformação de rochas ornamentais nos diferentes postos de trabalho, 

comparando os resultados obtidos com os valores da legislação e, se necessário, serão propostas 

medidas de prevenção que minimizem a exposição a este fator de risco e contribuam para a 

melhoria da saúde dos trabalhadores.  

A metodologia utilizada foi baseada no Decreto-Lei nº 182/2006, de 6 de setembro, na NP EN ISO 

9612:2011 e na EN 458:2016. Os equipamentos de medição utilizados foram o Sonómetro (modelo 

01 dB – SOLO) e o Dosímetro (modelo SV 104 – Svantek).   

Relativamente aos resultados obtidos, dos nove trabalhadores avaliados, um trabalhador encontra-

se exposto a um nível de ruído abaixo do valor de ação inferior (VAI) para os valores de LEx,8h+U, 

dois trabalhadores encontram-se expostos a níveis de ruído que ultrapassaram os valores de ação 

inferior (VAI) para os valores de LEx,8h+U, dois trabalhadores encontram-se expostos a níveis de 

ruído iguais ao valor de ação superior (VAS) para os valores de LEx,8h+U, um trabalhador encontra-

se exposto a níveis de ruído que ultrapassaram o valor de ação superior (VAS) para os valores de 

LEx,8h+U. Dois trabalhadores encontram-se expostos a níveis de ruído que ultrapassaram o valor 

limite de exposição (VLE) para os valores de LEx,8h+U e apenas um trabalhador encontra-se 

exposto a um nível de ruído igual ao valor limite de exposição (VLE) para os valores de LEx,8h+U. 

Após o tratamento de dados foi necessário implementar medidas para cada situação em questão, 

para quem ultrapassou os valores de VAI, VAS e VLE e, também, definir equipamentos de 

proteção individual para cada trabalhador. 

Conclui-se que, para a maioria dos trabalhadores, é necessário colocar à disposição destes os 

equipamentos de proteção individual, assegurar a sua utilização e, também, tomar medidas 

imediatas que contribuam para a redução da exposição ao ruído. 

 

 

Palavras-chave: Ruído Ocupacional; Medição do Ruído; Indústria Transformadora. 
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ABSTRACT 

 

The transformation of ornamental stones result in immense professional risks, of which one of 

them is occupational noise. The exposure to the noise it´s a factor of risk with great importance 

for workers, wich can affect their physical and psychological health and consequently their safety 

causing a decrease in both the quality of work and in it´s productivity (Fernandes, A., 2013). Noise 

in the workplace affects health negatively, and exposure to noise can lead to hearing loss, which 

is the most common disease in many countries (Pretzsch, A et al., 2021). 

The main goal of the dissertation is to evaluate the noise exposure of workers in a company that 

transforms ornamental rocks in the different workstations, comparing the results obtained with the 

legislation values and, if necessary, it will be proposed prevention measures that minimize 

exposure to this risk facture and contribute to the improvement of workers health.  

The methodology used was based on Decree-Law nº 182/2006 of 6 of September and on NP EN 

ISO 9612:2011. The equipment used for measurement was a Soud Level Meter (model 01 dB- 

SOLO) and a Dosimeter (model SV 104- Svantek).  

Regarding the results obtained, of the nine workers evaluated, one worker is exposed to a level of 

noise below the inferior action values (VAI) for the values of  LEx,8h+U, two workers are exposed 

to levels of noise that exceed the inferior action values (VAI) for the values of  LEx,8h+U, two 

workers are exposed to levels of noise similar to the superior action value (VAS) ) for the values 

of  LEx,8h+U, one worker is exposed to levels of noise that exceeded the superior action value 

(VAS) for the values of  LEx,8h+U. Two workers are exposed to levels of noise that exceed the 

exposure limit value (VLE) for the values of LEx,8h+U and only one worker is exposed to levels of 

noise similar to the exposure limit value (VLE) for the values of LEx,8h+U.  

After treating the data it was necessary to implement measures for each situation in question, for 

those who exceeded the values of VAI, VAS and VLE and, also, define personal protective 

equipment for each worker.  

It is concluded that, for most workers, it is necessary to make available the personal protective 

equipment, it is important to ensure the use of the personal protective equipment and, also, take 

immediate measures that contribute to the reduction of noise exposure.  

 

 

Keywords: Occupational Noise; Noise Measurement; Manufacturing Industry.  
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calculado para um período normal de trabalho diário de oito horas, T0, que abrange todos os ruídos 
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Fonseca, Catarina 1 

1 INTRODUÇÃO 

A Indústria das Pedras Naturais pode ser dividida em dois subsetores, a extração e a transformação. 

Ou seja, o processo produtivo na indústria de pedras naturais engloba estes dois subsetores. Estas 

duas fases do processo, são sequenciais, sendo que a extração é a primeira a ser realizada, na qual 

se obtém o material-rocha em bruto, e só posteriormente é efetuada a transformação, que é 

entendida como uma operação final, na qual se vai obter o produto acabado (Pereira, S et al.,1999). 

O processo de transformação engloba várias etapas sequenciais, como o parque de blocos, a 

serragem, o corte em bandas, o parque de chapas, o polimento, obras à medida e produção em 

série.  

Um dos problemas ambientais que vem à tona com o avanço da industrialização e da tecnologia 

moderna é a poluição sonora. Uma vez que os desenvolvimentos industriais utilizaram máquinas 

de produção, a exposição ao ruído no local de trabalho é inevitável (Pariyanuch, J et al., 2020). 

Os estudos sobre os problemas provocados pelo ruído nos locais de trabalho e os seus efeitos na 

saúde humana difundiram-se nos últimos anos (Engine, I et al., 2019). Globalmente, 16% das 

perdas auditivas incapacitantes são atribuídas em adultos expostos ao ruído ocupacional, variando 

de 7% a 21% nas diversas sub-regiões. Os efeitos da exposição ao ruído ocupacional são maiores 

para os homens do que para as mulheres em todas as sub-regiões, e ainda maiores nas regiões em 

desenvolvimento (Aboobackr, R et al., 2022). 

A exposição ao ruído é um dos riscos de saúde ocupacional mais comum na indústria 

transformadora de rochas ornamentais, pois nela existem diversas ferramentas e máquinas que 

produzem elevados níveis de ruído aos quais os trabalhadores se encontram expostos, provocando 

efeitos nocivos no trabalhador quer ao nível do sistema auditivo, quer no sistema extra-auditivo, 

como doenças cardiovasculares (Dzhambov, A., 2017).  

No setor da pedra natural, a exposição a um elevado nível de ruído ocupacional ocorre durante o 

corte das rochas e o processamento das suas superfícies (Engine, I et al., 2019). O uso de máquinas 

de corte de pedra, em grande escala, no processo de produção de mármore tende a ser uma grande 

fonte de ruído (Lindawati, L et al., 2018). A emissão de ruído por esses equipamentos pode 

representar um risco em termos de segurança e saúde para os trabalhadores (Duran, Z et al., 2020). 

Segundo um estudo realizado em Olinda numa indústria de mármore, na qual foi efetuada 

medições nos níveis de ruído, as atividades de corte (tal como já referido acima) e polimento 

(utilizando a lixadeira) foram classificadas as mais ruidosas (Melo, R., 2012). 

Relativamente a este problema que cada vez está mais presente no dia-a-dia, quanto mais seguro 

e saudável for o local de trabalho, menor será a probabilidade de absentismo, assim como a 

ocorrência de acidentes de trabalho e o baixo desempenho e, consequentemente, as economias de 

custos serão alcançadas (Barbosa, A et al., 2017). 

 

Em Portugal, o setor da pedra natural é composto, maioritariamente, por empresas familiares, 

Micro, Pequenas e Médias Empresas. No final do ano de 2018, segundo dados do Instituto 

Nacional de Estatística, este setor era composto por 2112 empresas, das quais 410 eram de extração 

(com 3592 trabalhadores) e as restantes 1639 eram de transformação (com 9788 trabalhadores). 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

2  Introdução  

Relativamente à sua distribuição em Portugal Continental, como se pode observar na Figura 1, 

32,7% encontram-se localizadas na Zona Norte, 32,9 % no Centro do país, 17,5% na área 

metropolitana de Lisboa, 11,9% no Alentejo, 3,1% no Algarve, 1,0% na Região Autónoma da 

Madeira e 0,9% na Região Autónoma dos Açores. No ano de 2018, as rochas ornamentais 

apresentavam um valor bruto de produção de 821 milhões de euros, dos quais 3822 milhões eram 

correspondentes à exportação e o restante valor a trocas comerciais no âmbito nacional. Desde o 

ano 2017, o montante global das exportações realizadas por Portugal apresentou um crescimento 

mais acentuado do que em anos anteriores (para os 0,79%). Já em 2020, verificou-se um 

decréscimo de 0,16% devido à situação pandémica (ASSIMAGRA, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a informação disponibilizada na página da Autoridade para as Condições de Trabalho 

(ACT)1, atualizada a 15 de julho de 2022, podemos verificar na Tabela 1 os acidentes de trabalho 

mortais que ocorreram desde o ano de 2019 até ao ano 2022, em todas as atividades económicas, 

nomeadamente na indústria transformadora. Neste sector em questão, onde se encontra incluída a 

indústria transformadora de rochas ornamentais, podemos verificar um crescimento do número de 

acidentes de trabalho mortais, embora no ano de 2022 ainda não estejam contabilizados todos os 

acidentes. Comparando a todas as atividades económicas presentes na tabela, a indústria 

transformadora é considerada como uma das atividades com um maior número de acidentes 

mortais. 

 

1 https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoMortais.aspx (acedido em 

20/07/2022). 

Figura 1: Número de empresas distribuídas por regiões em Portugal Continental 

Fonte:  INE, in (ASSIMAGRA, 2021). 

 

https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Estatistica/Paginas/AcidentesdeTrabalhoMortais.aspx


Avaliação de ruído em postos de trabalho na indústria Transformadora de Rochas Ornamentais 

Fonseca, Catarina 3 

 

Tabela 1: Acidentes mortais por setor de atividade 

CAE 2019 2020 2021 2022 

A – Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca 16 15 16 8 

B – Indústrias Extrativas 3 2 4 1 

C – Indústrias Transformadoras 17 20 25 5 

D – Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente e Fria e Ar Frio 1 0 0 0 

E – Captação, Tratamento e Distribuição de Água; Saneamento, Gestão de Resíduos e 

Despoluição 

2 6 0 1 

F – Construção 38 41 48 23 

G – Comércio por grosso e a retalho; Reparação de veículos automóveis e motociclos 9 10 11 5 

H – Transportes e Armazenagem 13 14 7 1 

I – Alojamento, restauração e similares 5 3 2 1 

J – Atividades de Informação e de Comunicação 0 1 0 1 

K – Atividades Financeiras e de Seguros 0 0 0 0 

L – Atividades Imobiliárias 0 0 0 0 

M - Atividades de Consultoria, Científicas, Técnicas e Similares 0 0 4 1 

N – Atividades Administrativas e dos Serviços de Apoio 8 12 10 2 

O – Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 5 6 3 2 

P – Educação 0 0 1 0 

Q – Atividades de Saúde Humana e Apoio Social  2 0 0 0 

R – Atividades Artísticas, de Espetáculos, Desportivas e Recreativas 0 2 0 0 

S - Outras Atividades de Serviços 2 3 2 0 

T - Atividades das Famílias Empregadoras de Pessoal Doméstico e Atividades de Produção  

Famílias para Uso Próprio 

1 0 0 0 

Total 123 136 134 52 
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2 FUNDAMENTAÇÃO DO TRABALHO 

2.1 Apresentação da Empresa 

As medições de ruído foram realizadas nas instalações da empresa Moisés & Dias – Rochas 

Ornamentais, Lda. Esta empresa situa-se em Custóias – Matosinhos e executa atividades de corte 

e acabamento de rochas ornamentais (por exemplo, mármores, granitos e calcários). 

A empresa é constituída por 9 trabalhadores, com um horário de funcionamento das 8h30 às 12h30 

e das 13h30 às 18h30. 

 

2.1.1 Caracterização da população-alvo 

Foi elaborado e realizado um questionário a cada trabalhador da empresa, tendo sido os 9 

trabalhadores identificados da letra A à I. Do questionário faziam parte as seguintes informações: 

idade, peso, altura, ano de nascimento, nível de escolaridade, número de anos na profissão, hábitos 

tabágicos, hobbies, tipo de atividade física e a sua periodicidade, historial de acidentes de trabalho, 

historial de doenças profissionais, consciência da exposição a níveis de ruído elevado e a data de 

admissão na empresa. Este questionário encontra-se no Anexo I. 

Segundo a análise de dados obtida: 

• A empresa onde foram realizadas as medições de ruído é constituída por 9 trabalhadores 

com idades entre os 28 e os 59 anos, sendo que a idade média dos trabalhadores ronda os 

40,3 anos.  

• Relativamente ao peso e à altura dos trabalhadores, segundo os dados recolhidos, verifica-

se um peso médio de 81,9 kg e uma média de altura de 1,74 cm. 

• Quanto ao nível de escolaridade, como se pode observar na Figura 2, a maioria dos 

trabalhadores, com uma percentagem de 34%, tem apenas o terceiro ciclo completo, 33% 

tem o terceiro ciclo incompleto, 22% o ensino secundário completo e, por último, apenas 

11 % dos trabalhadores tem o 2º ciclo incompleto.  
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• Quanto ao número de anos na profissão, três dos trabalhadores têm entre 1 e 10 anos de 

profissão e os restantes seis têm entre 10 e 20 anos. 

 

• Relativamente aos hábitos tabágicos (Figura 3), uma grande percentagem de 67% dos 

trabalhadores, é fumadora, no entanto, dos 9 trabalhadores, nenhum deles apresentou 

historial médico de doenças respiratórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Relativamente à questão sobre os acidentes de trabalho, dos 9 trabalhadores, 89 % dos 

mesmos sofreram acidentes de trabalho, como se pode observar na Figura 4, acidentes 

como sejam: corte no dedo ou no braço, fraturas no pé, queda de chapa sobre o pé, queda 

do trabalhador de uma carrinha. 

 

11%

34%

22%

33%

Nível de escolaridade

2 º ciclo incompleto 3º ciclo completo

3º ciclo incompleto Ensino Secundário completo

Figura 2: Nível de Escolaridade 

67%

33%

Hábitos tabágicos

Sim Não

Figura 3: Hábitos Tabágicos 
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• Relativamente ao tipo de atividade física exercida, apenas 4 trabalhadores praticam 

desporto (jogar futebol e ginásio), 3 apenas fazem caminhadas e os restantes não praticam 

qualquer atividade física. 

 

• Quanto à consciência da exposição a níveis de ruído elevado, todos os trabalhadores 

responderam que têm consciência que estão expostos a níveis de ruído elevado, mas não 

utilizam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) disponibilizados pela empresa. 

 

 Perante a análise do conteúdo de trabalho na empresa em questão, a medição de ruído foi 

realizada nos seguintes postos de trabalho: 

• Máquina de Fresar – CNC (Figura 5); 

• Máquina de Acabamento a húmido – GENNUS (Figura 6); 

• Máquina de Corte CCV (Figura 7); 

• Empilhador (Figura 8); 

• Máquina de Corte – CNC (Figura 9); 

• Rebarbadora grande (Figura 10); 

• Lixadeira 1 (Figura 11); 

• Ambiente Geral Interior; 

• Escritório; 

• Máquina de Corte CC -V2R; 

• Lixadeira 2; 

• Rebarbadora pequena. 

 

 

 

 

89%

11%

Acidentes de trabalho

Sim Não

Figura 4: Acidentes de Trabalho 
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A fresadora/ máquina de fresar CNC, como se pode observar na Figura 5, é um equipamento 

mecânico de grande dimensão que realiza na pedra natural a caligrafia e pintura tridimensional, 

corte e escultura gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A máquina de acabamento a húmido, como se pode observar na Figura 6, é uma máquina polidora 

projetada e construída para o processamento de superfícies de mármore, quartzo artificial, granito 

e pedras naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Máquina de Fresar - CNC 

Figura 6: Máquina de Acabamento a Húmido - GENNUS 
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A Máquina de Corte CCV, como podemos observar na Figura 7, é utilizada para cortar em bandas 

os blocos de rocha extraídos da pedreira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos verificar na Figura 8, o trabalhalhador utiliza o empilhador para o transporte e 

armazenamento de matérias – primas e dos produtos acabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Máquina de Corte CCV 

Figura 8: Empilhador 
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A máquina de corte CNC, como se pode observar na Figura 9, é uma máquina utilizada para o 

corte de mármore, granito, quartzo artificial e pedras. Esta permite obter cortes específicos sem 

deformações e o jato de água proporciona às peças uma alta precisão de acabamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rebarbadora e a lixadeira são ferramentas, como podemos observar na Figura 10 e 11, que 

servem para executar trabalhos de polimento de chapas e de outras peças mais pequenas, de 

dimensões não normalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Máquina de Corte - CNC 
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Figura 10: Lixadeira 1 

Figura 11: Rebarbadora Grande 
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2.2 Enquadramento da Atividade Económica 

 

Segundo a Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3, apresenta-se na Tabela 

2 a CAE da atividade económica das indústrias transformadoras – fabrico de artigo de mármore e 

similares. 

 

Tabela 2: CAE da Atividade em Estudo 

 

 

 

 

2.3 Conceitos Básicos de Ordem Tecnológica 

O processo de transformação de rochas ornamentais engloba várias etapas. No texto abaixo, são 

descritas as etapas, sequencialmente, deste processo.  

Depois de chegados da pedreira, os blocos são armazenados numa zona designada de parque de 

blocos. É aqui que os blocos podem ou não sofrer uma transformação primária, que consiste na 

realização de um ou dois cortes no bloco, com o auxílio de monolâminas ou de máquinas de 

monofio (Pereira, S et al.,1999). 

De seguida a serragem, que consiste na serragem de blocos em chapas que podem apresentar 

várias espessuras. Esta atividade pode ser realizada através de máquinas denominadas de engenhos 

(serragem 1), quando se pretende serrar os blocos em chapas de espessuras standard. Os engenhos 

são máquinas de grande porte que serram a rocha através de lâminas munidas de movimento 

retilíneo, pendular ou misto. Quando não são chapas com espessura standard usa-se a máquina de 

monofio (serragem 2), no qual a rocha é serrada por ação de um fio diamantado. As chapas que 

resultam desta operação de serragem vão para uma zona de armazenamento, denominado parque 

de chapas (Pereira, S et al.,1999). 

Quanto ao corte em bandas, o corte do bloco de rocha em bandas é feito por uma máquina 

designada de talha-blocos. Esta operação utiliza blocos de dimensões mais reduzidas do que os 

que vão para os engenhos. 

No parque de chapas são armazenados os produtos resultantes da operação da serragem e estes 

produtos/materiais são colocados em cavaletes próprios, no qual a movimentação é realizada com 

recurso a pórticos e/ou pontes rolantes, ou quando se pretende transportar apenas uma chapa 

recorre-se ao empilhador. De seguida o material pode ir para o polimento ou para a linha de obras 

à medida (Pereira, S et al.,1999).

Secção Divisão Grupo Classe Subclasse 

C 32 237 2370 23701 
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Relativamente ao polimento de chapa, este consiste em polir as chapas resultantes da serragem, 

através de máquinas (grandes dimensões) designadas de polidoras de chapa. O polimento é 

conseguido por um conjunto de cabeças horizontais com movimento de rotação, os quais estão 

munidos de cabeças polidoras de carboneto de silício de diferentes grãos. Depois de polidas, as 

chapas entram no stock de produto acabado ou vão para a linha de obras à medida (Pereira, S et 

al.,1999). 

Na linha das obras à medida, são realizados os trabalhos de dimensões não standardizadas (como 

tampos, placas de revestimento) e para a realização destas obras procede-se ao corte da rocha com 

máquinas de corte equipadas com discos diamantados, utilizando-se posteriormente para 

acabamentos as máquinas denominadas de rebarbadoras. No final, o material é embalado em 

caixotes de madeira e é expedido para o cliente (Pereira, S et al.,1999). 

Por fim, a produção em série. Nesta linha, obtêm-se produtos de dimensões normalizadas 

indicadas em centímetros, tais como ladrilhos 30.5x30.5, 40x40, 60x30 cm2, etc. São trabalhos 

realizados por um conjunto de máquinas colocadas em série, as quais efetuam operações de corte 

de rocha (máquinas de corte), de calibração (calibradoras), de biselamento e de polimento 

(polidoras) (Pereira, S et al.,1999). 

Neste subsetor os blocos extraídos das pedreiras são transformados em artigos destinados a 

pavimentos, revestimentos, aplicações domésticas, à arte funerária, etc (Pereira, S et al.,1999). 

 

Ruído Ocupacional 

O ruído é um dos poluentes acústicos mais importantes na sociedade atual, pois está presente na 

maioria das atividades, nas quais os trabalhadores se encontram expostos a altas doses de ruído (as 

cited in Oliveira, 2009, 2012). 

Este pode ser definido como um som indesejado que constitui uma causa de incómodo para o 

trabalho, um obstáculo às comunicações verbais e sonoras, podendo provocar a fadiga e causar 

sérios efeitos psicológicos, fisiológicos e sociais, como por exemplo sentimentos de perturbação, 

stress, distúrbios de sono, algumas alterações hormonais, aumento da pressão arterial, aumento do 

risco de enfarte do miocárdio e comprometimento do bem-estar e também da qualidade de vida 

(as cited in Oliveira, 2014, 2012).   

A Organização Mundial de Saúde define deficiência auditiva material como uma média dos níveis 

de limiar auditivo para ambas as orelhas que excedem 25 dB em 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz 

(Filza Ismail, A et al., 2013). 

As características principais do ruído são: o nível sonoro e a frequência, quando se trata de um 

som puro, ou a composição ou espetro, quando se trata de um som complexo (Miguel, 2014).  

O ouvido, órgão de audição do ser humano, é dividido em três partes: ouvido externo, ouvido 

médio e ouvido interno, como se pode observar na Figura 12. 
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                                        Fonte: Manual de Higiene e Segurança do Trabalho, Miguel, 2014 

 

O ouvido externo, parte visível do órgão, é constituído pelo pavilhão auditivo e pelo canal auditivo 

externo. Do ponto de vista funcional, o ouvido externo e o ouvido médio estão associados com 

vista à receção dos sons e transformação da energia acústica em energia mecânica (as cited in 

Oliveira, 2014). O ouvido externo é composto de pele e cartilagens que formam o pavilhão 

auricular, o canal auditivo e o tímpano. O pavilhão auricular tem como função captar e alterar o 

som, para identificar a direção e a distância da fonte sonora. Já a função do canal auditivo é 

transmitir o som ao tímpano (Miguel, A., 2014). 

O ouvido médio representa a ligação entre o ouvido externo e interno e consiste numa cadeia de 

três ossículos – o martelo, a bigorna e o estribo. O martelo transmite as vibrações do tímpano à 

bigorna, que vai transmiti-las ao estribo e este vai fazer vibrar os fluídos do ouvido interno. Uma 

das funções do ouvido médio é proteger, de sons intensos, e o aparelho auditivo atua como um 

amplificador sonoro e uma das suas funções é proteger o aparelho auditivo de sons intensos. 

Quando o nível sonoro excede os 80 dB a 87 dB, os músculos do ouvido médio comprimem os 

ossículos e limitam a energia vibratória transmitida ao ouvido interno (Miguel, A., 2014).   

O ouvido interno, conhecido por cóclea ou caracol, é o órgão recetor e analisador do som, o qual 

contém no seu interior um órgão designado por órgão de Corti (constituído por células ciliadas, as 

verdadeiras responsáveis pela audição). Assim, a perda de audição resulta da destruição das células 

ciliadas e com o desenvolver da degeneração, é destruído também o órgão de Corti (as cited in 

Cerdeira, 2014).  

As células ciliadas do órgão de Corti podem ser destruídas por vários fatores, por exemplo, 

envelhecimento, altos níveis de ruído, produtos químicos ototóxicos e medicamentos ototóxicos. 

Dentro de todos estes fatores, a exposição a níveis de ruído elevados é a causa mais comum de 

Figura 12: O ouvido 
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lesão irreversível das células ciliadas, causando a perda auditiva neurossensorial permanente 

(Chen, K et al., 2020). 

 

A exposição ao ruído pode provocar sobre a audição efeitos que podem resultar em: 

• Trauma acústico: Consiste na perda súbita da audição, decorrente de uma única exposição 

de curta duração a ruído muito intenso, a qual começa com um zumbido e em situações 

extremas pode haver o rompimento da membrana do tímpano (Fernandes, M., 2018). 

 

• Perda temporária da capacidade auditiva: Resultante da exposição a elevados níveis de 

ruído num curto período de tempo. Esta depende do tempo da exposição, da intensidade 

do ruído e varia de indivíduo para indivíduo, dependendo da suscetibilidade individual.  

 

• Perda permanente da capacidade auditiva: Resultante da acumulação de exposições ao 

ruído, a qual se inicia com zumbidos, cefaleias, fadiga e tonturas, e de seguida, o indivíduo 

começa a ter dificuldade em escutar sons agudos. Em última fase, a perda auditiva interfere 

na comunicação oral, tornando-a difícil ou praticamente impossível (Fernandes, M., 2018).  

 

Os efeitos negativos que a exposição ao ruído pode provocar não se limitam apenas à perda 

auditiva, mas também se manifesta como danos sistêmicos, como danos cardiovasculares e 

aumento do açúcar no sangue (Wang, H et al., 2020). Assim, para além dos efeitos resultantes 

da exposição ao ruído sobre o sistema auditivo, o ruído é também capaz de provocar efeitos 

extra-auditivos no ser humano, como os acima referidos: 

• Perturbação do sono – As mudanças do sono induzidas pelo ruído modificam as várias 

fases do sono, induzindo despertares noturnos frequentes. Está comprovado que a restrição 

do sono tem alterações a nível endócrino, metabólico e imunitário (Pretzsch, A et al., 

2021); 

• Doenças cardiovasculares – A exposição prolongada ao ruído ocupacional afeta o sistema 

cardiovascular, estando relacionada com doenças como a hipertensão, doença cardíaca 

isquémica e acidente vascular cerebral (AVC). O risco de hipertensão aumenta com uma 

relação dose-resposta em níveis de ruído superiores a 80 dB(A) (Pretzsch, A et al., 2021); 

• Doenças metabólicas (obesidade); 

• Alteração do ritmo cardíaco; 

• Aumento da pressão arterial – Segundo resultados de estudos epidemiológicos, a 

exposição noturna ao ruído durante o sono poderá ser mais relevante a longo prazo, como 

nas doenças cardiovasculares, condicionando um aumento da pressão arterial durante o dia 

(Pimenta, S et al., 2021); 

• Aumento do risco de diabetes – Segundo Wang (2020), existem estudos recentes que 

comprovam que a exposição prolongada ao ruído aumenta o risco de diabetes; 

• Stress emocional;
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• Desconforto - A exposição contínua a ruídos de alta intensidade faz com que uma pessoa 

se possa sentir desconfortável (Yang, Y et al., 2018); 

• Distúrbios na regulação da glicose – O stress emocional induzido pelo ruído e a 

perturbação de sono pode condicionar distúrbios na regulação do apetite e glicose, 

diminuição dos níveis de insulina e redução da sensibilidade a esta última (Pimenta, S et 

al., 2021). 

• Cancro – Existe a evidência recente de que a exposição crónica ao ruído conduz 

potencialmente ao stress oxidativo, podendo aumentar o risco de cancro (Pimenta, S et al., 

2021).  

• Fadiga;  

• Náuseas; 

• Irritação. 

 

A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é um distúrbio irreversível, mas evitável e é a segunda 

forma mais comum de perda auditiva adquirida, depois da presbiacusia.  

A perda auditiva induzida por ruído é definida como uma redução gradual da acuidade auditiva 

devido à exposição contínua a altos níveis de pressão sonora, causando lesão das células ciliadas 

internas e externas do órgão de Corti. Segundo estudos realizados em Ajmer (Rajastão), a alta 

incidência de Perda de Audição Induzida por Ruído (PAIR) incide em trabalhadores de mármore 

(Jain, A et al., 2017). 

Segundo estudos realizados, trabalhadores expostos a níveis de ruído acima de 82 dB(A) estão em 

risco para a PAIR e aqueles que se encontram expostos a níveis de ruído acima 90 dB(A) são 

considerados de alto risco para a PAIR (Onder, M. et al., 2011). Segundo as recomendações da 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), todos os trabalhadores expostos a ruídos 

acima de 85 dB devem ser rastreados para a PAIR anualmente (Jain, A et al., 2017). 

Assim, a deteção precoce e a prevenção da exposição ao ruído podem proteger os trabalhadores 

da perda auditiva permanente (Nguyen, B et al., 2020). Contudo, compreender e reconhecer os 

efeitos da exposição ao ruído sobre a saúde é essencial para promover um local de trabalho seguro 

para milhões de trabalhadores (Pretzsch, A et al., 2021).  
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2.4 Enquadramento Legal e Normativo 

2.4.1 Enquadramento Legal 

O Decreto-Lei (DL) n.º 182/2006, de 6 de setembro estabelece o valor limite de exposição e os 

valores de ação de exposição superior e inferior e determina um conjunto de medidas a aplicar 

sempre que sejam atingidos ou ultrapassados esses valores. O presente decreto-lei é relativo às 

prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos 

devidos ao ruído. 

Segundo as alíneas a), b) e c) do ponto 1 do artigo 3º, do DL n.º 182/2006, de 6 de setembro, os 

valores limite de exposição e os valores de ação superior e inferior, no que se refere à exposição 

pessoal diária ou semanal de um trabalhador e ao nível de pressão sonora de pico, estão 

representados na Tabela 3.  

 

 

Tabela 3: Valores de Ação e Limite de Exposição ao Ruído 

 LEX,8h 

(Exposição pessoal diária ao 

ruído) 

LCpico 

(Nível de pressão sonora de pico) 

Valores limite de exposição(VLE) 87 dB(A) 140 dB(C ) 

Valores de ação superior (VAS) 85 dB(A) 137 dB(C ) 

Valores de ação inferior (VAI) 80 dB(A) 135 dB(C ) 

 

Segundo o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro, o VLE e os VAS e VAI, são 

definidos como: 

• Valores limite de exposição (VLE): Nível de exposição diária ou semanal ou o nível da 

pressão sonora de pico que não deve ser ultrapassado. 

• Valores de ação superior e inferior (VAS e VAI): Níveis de exposição diária ou semanal 

ou os níveis da pressão sonora de pico que em caso de ultrapassagem implicam a tomada 

de medidas preventivas adequadas à redução do risco para a segurança e saúde dos 

trabalhadores. 

 

Segundo o artigo 4º do Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro, os princípios gerais da 

avaliação de riscos encontram-se transcritos na Tabela 4. 
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Tabela 4: Princípios Gerais de Avaliação de Riscos 

Artigo 4º - Princípios gerais da avaliação de riscos 

1 - Nas atividades suscetíveis de apresentar riscos de exposição ao ruído, o empregador deve avaliar e, se necessário, medir os 

níveis de ruído a que os trabalhadores se encontram expostos. 

2 - Os métodos e equipamentos de medição utilizados devem ser adaptados às condições existentes, nomeadamente às 

características do ruído a medir, à duração da exposição, aos fatores ambientais e às características dos equipamentos de 

medição. 

3 - A avaliação do resultado das medições referidas no número anterior deve ter em conta a incerteza da medição, determinada 

pela prática metrológica, de acordo com a normalização em vigor ou eventuais especificações europeias harmonizadas. 

4 - Os métodos e os equipamentos a utilizar devem permitir determinar os parâmetros e decidir, em cada caso, se foram 

ultrapassados os valores fixados no artigo anterior. 

5 - Entre os métodos referidos no número anterior pode ser incluída a amostragem, desde que seja representativa da exposição 

do trabalhador. 

6 - Os sistemas de medição utilizados na medição dos níveis de ruído devem ser apropriados e cumprir a legislação em vigor 

relativa ao controlo metrológico. 

7 - A avaliação feita com base na medição do ruído é efetuada de acordo com o estabelecido nos anexos I e II, os quais fazem 

parte integrante do presente DL, e deve permitir a determinação da exposição pessoal diária de um trabalhador ao ruído, assim 

como a determinação do nível da pressão sonora de pico a que cada trabalhador está exposto. 

 

De acordo com o artigo 6º do DL nº 182/2006, de 6 setembro, o empregador deve assegurar, 

através de medidas, que os riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores resultantes da 

exposição ao ruído sejam eliminados ou reduzidos ao mínimo. Essas medidas encontram-se 

transcritas na Tabela 5. 
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Tabela 5: Medidas de Redução da Exposição ao Ruído 

Nº Medidas 

1 Métodos de trabalho alternativos que permitam reduzir a exposição ao ruído. 

2 Escolha de equipamentos de trabalho adequados, ergonomicamente bem concebidos e que produzam o mínimo de ruído 

possível, incluíndo a possibilidade de disponibilizar aos trabalhadores equipamentos de trabalho cuja conceção e fabrico 

respeitem o objetivo ou o efeito da limitação da exposição ao ruído. 

3 Conceção, disposição e organização dos locais e postos de trabalho. 

4 Informação e formação dos trabalhadores para a utilização correta e segura do equipamento com o objetivo de reduzir ao 

mínimo a sua exposição. 

5 Medidas técnicas de redução de ruído, nomeadamente barreiras acústicas, encapsulamento e revestimento com material 

de absorção sonora, amortecimento e isolamento para redução de ruído transmitido à estrutura. 

6 Programas adequados de manutenção do equipamento de trabalho, do local de trabalho e dos sistemas aí existentes. 

7 Organização do trabalho com limitação da duração e da intensidade da exposição. 

8 Horários de trabalho adequados, incluíndo períodos de descanso. 

9 Sinalização de acordo com a legislação dos locais de trabalho onde os trabalhadores possam estar expostos a nível de ruído 

acima dos valores de ação superior. 

 

De acordo com o ponto 1 do artigo 7º do DL nº 182/2006, de 6 setembro, nas situações em que os 

riscos resultantes da exposição ao ruído não possam ser evitados por outros meios, o empregador 

deve colocar à disposição dos trabalhadores equipamentos de proteção individual no trabalho que 

obedeçam à legislação aplicável e sejam selecionados, no que respeita à atenuação que 

proporcionam, de acordo com o anexo V, o qual faz parte integrante do presente DL. 

O empregador deve:  

• Colocar à disposição dos trabalhadores protetores auditivos individuais sempre que seja 

ultrapassado um dos valores de ação inferiores; 

• Assegurar a utilização pelos trabalhadores dos protetores auditivos individuais sempre que 

o nível de exposição ao ruído seja igual ou ultrapasse os valores de ação superiores; 

• Assegurar que os protetores auditivos selecionados permitam eliminar ou reduzir ao 

mínimo o risco para a audição; 

• Aplicar medidas que garantam a utilização pelos trabalhadores de protetores auditivos e 

controle da sua eficácia.
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Para além disso, segundo o artigo 8º do presente decreto-lei, sempre que sejam ultrapassados os 

valores limite de exposição, o empregador deve: 

• Tomar medidas imediatas que reduzam a exposição de modo a não exceder os valores 

limite de exposição; 

• Identificar as causas de ultrapassagem dos valores limite; 

• Corrigir as medidas de proteção e prevenção de modo a evitar a ocorrência de situações 

idênticas. 

 

O anexo II do DL nº 182/2006, de 6 de setembro faz referência aos requisitos que os instrumentos 

de medição devem possuir. Esses mesmos requisitos encontram-se transcritos na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Informação Relativa aos Instrumentos de Medição 

ANEXO II – INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

1 – Os instrumentos de medição devem dispor das características temporais necessárias em função do tipo de ruído a medir e das 

ponderações em frequência A e C e cumprir, no mínimo, os requisitos equivalentes aos da classe de exatidão 2, de acordo com a 

normalização internacional, sendo preferível a utilização de sonómetros da classe 1, para maior exatidão das medições. 

2 – Deve ser evitada a utilização de sonómetros não integradores para a determinação da exposição pessoal do trabalhador quando 

a pressão sonora apresenta flutuações do nível sonoro, LpA, de grande amplitude ou para períodos de exposição irregulares do 

trabalhador. 

 

Para cada trabalhador foi realizada uma ficha de exposição ao ruído, baseada no anexo III do DL 

nº182/2006 de setembro, a qual será preenchida e entregue à empresa. No anexo II, encontra-se 

um modelo da ficha do trabalhador. 
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2.4.2 Enquadramento Normativo 

A Norma Portuguesa NP EN ISO 9612:2011 – Acústica: Determinação da exposição ao ruído 

ocupacional - Método de Engenharia especifica um método de engenharia para a medição da 

exposição do ruído ocupacional (dos trabalhadores). Estabelece uma abordagem faseada para a 

determinação da exposição ao ruído ocupacional, a partir de medições de pressão sonora e contém 

as etapas como a análise do conteúdo de trabalho, a seleção da estratégia de medição, medições, 

tratamento de erros e avaliação da incerteza, cálculos e apresentação de resultados.  

Esta norma define três estratégias de medição para a determinação da exposição ocupacional ao 

ruído, nomeadamente a medição baseada em tarefas, a medição baseada no posto de trabalho (ou 

atividade) e a medição baseada no dia de trabalho. 

Das três estratégias de medição acima referidas, e visto que cada trabalhador executa mais que 

uma tarefa, a mais adequada à situação em estudo é a medição baseada em tarefas, pois o trabalho 

desenvolvido ao longo do dia é analisado e dividido num número de tarefas representativas e, para 

cada tarefa, são efetuadas medições dos níveis de pressão sonora.  

A norma EN 458:2016 - Protetores auditivos - Recomendações relativas à seleção, à utilização, 

aos cuidados na utilização e à manutenção – Documento guia – destina-se a orientar todas as 

pessoas que tenham necessidade de fornecer, comprar ou usar os protetores auditivos.  

Na escolha do equipamento de proteção auditiva, deverá existir o cuidado na sua escolha 

assegurando que este forneça atenuação suficiente, mantendo a capacidade de comunicação e os 

sinais de alerta, ou seja, não deve superproteger o trabalhador. 

A avaliação da proteção dos protetores auditivos apresenta-se na Tabela 7 (adaptada da EN 

458:2016), usada para determinar se a proteção fornecida pelo protetor auricular selecionado é 

insuficiente, aceitável, satisfatória ou excessiva. 

 

Tabela 7: Nível Efetivo no Ouvido e Avaliação da Proteção 

Nível efetivo no ouvido (L´p, A, eq em dB) Avaliação da Proteção 

Superior a L´NR (> 85 dB(A)) Insuficiente 

Entre L´NR e L´NR -5 ([85-80] dB (A)) Aceitável 

Entre L´NR – 5 e L´NR – 10 ([85 -75] dB(A)) Satisfatória 

Entre L´NR – 10 e L´NR -15 ([85-70] dB (A)) Aceitável 

Inferior L´NR – 15 (<70 dB(A)) Excessiva* 

*A atenuação do som pode ser muito alta, a inteligibilidade da fala pode ser prejudicada, deve ser verificada a comunicação e 

o isolamento acústico. 
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2.5 Conhecimento Científico 

A metodologia utilizada para a pesquisa bibliográfica como base para a elaboração deste tema de 

dissertação foi feita com base no PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses). Numa primeira etapa foram selecionadas palavras-chave referentes ao tema a ser 

pesquisado em diferentes bases de dados disponíveis na biblioteca on-line da FEUP. 

O objetivo deste Capítulo da dissertação, é reunir toda a informação, através da pesquisa 

bibliográfica, identificando e analisando todos os artigos científicos sobre a exposição ao ruído na 

indústria transformadora, que mais recentemente tenham sido publicados e elaborar um 

planeamento de tarefas para a posterior realização de avaliações de ruído. 

Para o avanço da pesquisa bibliográfica foi necessário encontrar palavras-chave que permitissem 

chegar à informação pretendida. Deste modo, foram feitas algumas combinações de forma a obter 

um melhor resultado de pesquisa bibliográfica. As combinações das palavras-chave foram as 

seguintes: 

• 1ª combinação: ´´ Noise exposure`` and ´´Stone cutting``. 

• 2ª combinação: ´´Occupational noise``and ´´Stone work`` and ´´Grinding``. 

• 3ª combinação: ´´Occupational noise``and ´´Stone work``. 

• 4ª combinação: ´´Noise exposure`` and ´´Hearing`` and ´´Marble workers``. 

• 5ª combinação: ´´Industrial plants`` and ´´Occupational noise``and ´´Stone work``. 

• 6ª combinação: ´´ Occupational noise`` and ´´Stone cutting``. 

• 7ª combinação: ´´ Stone work`` and ´´ Occupational noise`` and ´´Sawing``. 

• 8ª combinação: ´´Noise exposure`` and ´´Stone work```and ´´Polishing``. 

As bases de dados selecionadas para a pesquisa nas quais foram utilizadas as combinações acima 

referidas são as seguintes: 

• Scopus 

• Web of Science 

• INSPEC 

Como forma de obter melhores resultados na pesquisa, definiram-se os seguintes critérios de 

exclusão: 

• Data: Foram eliminados os artigos anteriores a 2011, de maneira a ter acesso a informação 

mais recente. 

• Tipo de artigo: Foram eliminados artigos que não fossem artigos de revista. 

• Língua: Foram eliminados os artigos que não estivessem em inglês, português ou em 

francês. 

• Artigos duplicados: Todos os artigos foram exportados para o Mendeley e 

automaticamente os duplicados foram removidos.
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Os critérios de inclusão utilizados nesta pesquisa foram os seguintes: 

• Artigos que consistem em medições para o ruído ocupacional; 

• Artigos onde seja utilizado o mesmo tipo de equipamentos de medição de ruído ou 

equipamentos de trabalho semelhantes; 

• Artigos relacionados com as consequências/efeitos que a exposição ao ruído ocupacional 

pode provocar na saúde e segurança dos trabalhadores. 

 

Dos 106 artigos encontrados pela pesquisa e após aplicação dos critérios de exclusão acima 

descritos, excluíram-se 91 artigos. Dos restantes 40 artigos que ficaram para analisar, os mesmos 

foram exportados para o Mendeley, tendo-se verificado a existência de 25 artigos duplicados e que 

o Mendeley eliminou automaticamente. Desta forma, ficaram 15 artigos para analisar, aos quais 

foram aplicados os critérios de inclusão já referidos anteriormente e aos quais se juntaram 8 artigos 

provenientes de outras fontes. Após feita uma análise destes artigos, 6 artigos foram excluídos por 

não se inserirem na temática pretendida, de modo que ficaram 17 artigos para análise de pormenor, 

tal como está representado na Figura 12 (Flow Diagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: (Ottawa Hospital Research Institute) 

Figura 13: Diagrama Baseado no Flow Diagram 
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No total, obtiveram-se 17 artigos para analisar (como se pode ver na Figura 13) e na Tabela 8.  

 

Tabela 8: Revisão Bibliográfica – Artigos Científicos 

Autor Ano Título País Objetivo 

Wang Huimin 

et al 

2020 Association between noise exposure and 

diabetes: meta-analysis 

Alemanha Associar a exposição ao ruído 

ao risco de diabetes 

Anna Pretzch et 

al 

2021 

 

Health Effects of Occupational Noise Alemanha Efeitos do ruído ocupacional na 

saúde 

Aboobackr, R et 

al 

2022 Brainsterm evoked response audiometry in 

stone cutting workers at a construction site 

Índia Avaliação de ruído na lapidação 

de pedra 

Ye Yang et al 2018 Relationship between occupational noise 

exposure and the risk factors of cardiovascular 

disease in China 

China Relação entre as doenças 

cardiovasculares e a exposição 

ao ruído 

Engin, I et al 2018 Determination of Risky Areas at the Marble 

Workshops in Terms of Noise 
Austrália Investigação do nível de ruído e 

a propagação do ruído durante o 

trabalho, das máquinas de corte 

e processamento de pedra 

natural 

Dzhambov, A et 

al 
2017 Occupational Noise Exposure and the Risk for 

Work-Related Injury: A Systematic Review 

and Meta-analysis 

Bulgária Rever a literatura 

epidemiológica e realizar uma 

meta-análise do risco de lesão 

relacionada com o trabalho por 

exposição ao ruído ocupacional. 

Jain, A et al 2017 
 

Impact of Noise Exposure on Hearing Acuity 

of Marble Factory Workers 

 

 

 

Índia Impactos do ruído na acuidade 

auditiva de operários que 

trabalham com mármore e sua 

associação com idade e 

exposição ao ruído 

Nguyen, B et al  2020 Exposure to Noise Induced at Work and 

Prevention Practice Among Workers of Stone 

Mining Company, An Giang 

Vietnam Descrever a exposição ao ruído 

e a prática de prevenção entre 

os trabalhadores da mineração 

de pedra na província de An 

Giang 

Lindawati, L et 

al 

2018 
 

Analysis of Noise Level Generated by Stone 

Cutter Machine A Case Study in Marble 

Production Unit, South Aceh 

Indonésia Analisar o nível de ruído 

produzido pela máquina de 

corte de mármore numa unidade 

de produção de mármores. 

Chen, K et al 2020 An overview of occupational noise-induced 

hearing loss among workers: epidemiology, 

pathogenesis, and preventive measures 

 

 

 

 

 

 

Taiwan Rever a epidemiologia, 

patogênese e medidas 

preventivas da PAIR e fornecer 

evidências para a 

implementação de medidas de 

controlo 
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Autor Ano Título País Objetivo 

Duran, T et al 2020  Occupational noise exposure in natural stone 

processing plants 

Turquia Avaliação de ruído - 

processamento de pedra  

Barbosa, A. et 

al 

2017 Occupational noise exposure to mansory saw 

cutting materials 

Brasil Avaliação do nível de ruído - 

serra de alvenaria 

Melo, R et al 2012 Quantitative noise analysis at two marble 

finishing plants in Olinda, Pernambuco, Brazil 
Brasil Avaliar quantitativamente o 

ruído presente no ambiente de 

trabalho em duas empresas de 

Olinda 

 

Pimenta, S et al 2021 Non-auditory effects of noise on health Portugal Conhecer o impacto do ruído a 

nível extra-auditivo, bem como 

identificar medidas preventivas, 

de forma a minimizar os seus 

efeitos nocivos 

Onder, M et al 2011 Determination of noise induced hearing loss in 

mining: an application of hierarchical loglinear 

modelling 

Turquia Avaliação de ruído 

Pariyanuch, J et 

al 

2020 
Noise-induced hearing loss (NIHL) and sound 

control standards for stone crushers 
Tailândia Avaliação dos impatos de ruído 

- britagem de pedra 

Filza Ismail, A 

et al 

2013 Noise-Induced Hearing Loss Among Quarry 

Workers in a North-Eastern State of Malaysia: 

A Study on Knowledge, Attitude and Practice 

 

Malásia Avaliar o conhecimento, atitude 

e prática em relação à perda 

auditiva induzida por ruído e 

determinar a prevalência de 

perda auditiva induzida por 

ruído e os seus fatores 

associados - trabalhadores de 

uma pedreira 

 

Tal como mostra o Prisma (Figura 13), obtiveram-se 17 artigos para analisar.  

O artigo “Association between noise exposure and diabetes: meta-analysis” de Wang Huimin et 

al (2020) refere a associação da exposição ao ruído ao aumento do risco de diabetes, sendo que no 

artigo de Ye Yang et al (2018), este refere a relação entre as doenças cardiovasculares e a exposição 

ao ruído.  

Os artigos “Health Effects of Occupational Noise” de Anna Pretzch et al (2021), “Non-auditory 

effects of noise on health” de Pimenta, S et al (2021) e “Impact of Noise Exposure on Hearing 

Acuity of Marble Factory Workers” de Jain, A et al (2017) referem os impactos/efeitos que a 

exposição ao ruido pode causar no ser humano.  

O artigo “Occupational noise exposure in natural stone processing plants” de Duran, T et al 

(2020), refere-se à avaliação de ruído em fábricas de processamento de pedra natural, assim como 

o artigo “Occupational noise exposure to mansory saw cutting materials” de Barbosa, A et al 

(2017), que é referente à avaliação de ruído durante o corte de materiais (pedra) com a serra de 

alvenaria (rebarbadora) na construção civil.  
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O artigo “Quantitative noise analysis at two marble finishing plants in Olinda, Pernambuco, 

Brazil” de Melo, R et al (2012) aborda a avaliação de ruído em duas empresas de acabamento de 

mármore.  

Os artigos “Determination of noise induced hearing loss in mining: an application of hierarchical 

loglinear modelling” de Onder, M et al (2011), refere-se à avaliação do ruído na indústria mineira, 

o artigo “Brainsterm evoked response audiometry in stone cutting workers at a construction site” 

de Aboobackr, R et al (2022) também é referente à avaliação de ruído, mas na lapidação de pedra, 

tal como o artigo “Noise-induced hearing loss (NIHL) and sound control standards for stone 

crushers” de Pariyanuch, J et al (2020), que aborda a avaliação de ruído na britagem de pedra.  

O artigo “Determination of Risky Areas at the Marble Workshops in Terms of Noise” de Engin, I 

et al (2018) e o artigo “Analysis of Noise Level Generated by Stone Cutter Machine A Case Study 

in Marble Production Unit, South Aceh” de Lindawati, L et al (2018) referem-se à análise do nível 

de ruído produzido pela máquina de corte de mármore e processamento de pedra natural.  

O artigo “Occupational Noise Exposure and the Risk for Work-Related Injury: A Systematic 

Review and Meta-analysis” de Dzhambov, A et al (2017) tem como objetivo rever a literatura 

epidemiológica e realizar uma meta-análise do risco de lesão relacionada com o trabalho por 

exposição ao ruído ocupacional.  

O artigo “Noise-Induced Hearing Loss Among Quarry Workers in a North-Eastern State of 

Malaysia: A Study on Knowledge, Attitude and Practice” de Filza Ismail, A et al (2013), tem como 

objetivo avaliar o conhecimento, atitude e a prática em relação à perda auditiva induzida por ruído 

e determinar a prevalência de perda auditiva induzida por ruído e os seus fatores associados em 

trabalhadores de uma pedreira.  

Quanto ao artigo “Exposure to Noise Induced at Work and Prevention Practice Among Workers 

of Stone Mining Company, An Giang” de Nguyen, B et al (2020), o seu objetivo é descrever a 

exposição ao ruído e a prática de prevenção entre os trabalhadores da mineração de pedra.  

Por fim, o artigo “An overview of occupational noise-induced hearing loss among workers: 

epidemiology, pathogenesis, and preventive measures” tem como objetivo rever a epidemiologia, 

patogênese e medidas preventivas da PAIR e fornecer evidências para a implementação de 

medidas de controlo. 
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2.6 Objetivos da Dissertação 

O principal objetivo deste trabalho é efetuar a avaliação da exposição ao ruído dos trabalhadores 

de uma empresa de transformação de Rochas Ornamentais nos diferentes postos de trabalho, 

comparando os resultados obtidos com os valores estipulados na legislação. 

A exposição ao ruído ocupacional é, de facto, um importantíssimo fator de risco que pode afetar a 

saúde e a segurança dos trabalhadores, o que implicará, também, numa diminuição na qualidade e 

na produtividade do trabalho. 

Como objetivo específico, para os postos de trabalho que ultrapassem os valores preconizados na 

lei, serão propostas medidas de prevenção que minimizem a exposição a este risco e contribuam 

para a melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

A recolha de dados relativos ao ruído foi realizada nas instalações da empresa Moisés & Dias – 

Rochas Ornamentais, Lda. Esta empresa situa-se em Custóias – Matosinhos e executa atividades 

de corte e acabamento de rochas ornamentais (mármores, calcários e granitos). 

Os equipamentos utilizados para se fazerem as medições do ruído nos postos de trabalho 

previamente definidos foram: o Dosímetro modelo SV 104 – Svantek, nº de série 71950 e o 

Sonómetro modelo 01 dB – SOLO, nº de série 61871 (sonómetro integrador com classe de 

exatidão 1, que possui o Despacho de aprovação de modelo com o nº 245.70.04.03.55). Ambos os 

equipamentos, apresentados na Figura 14 e 15 respetivamente, pertencem à Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fonte:https://svantek.com/pt/products/sv-104is-dosimetro-de-ruido-intrisicamente-seguro/) 

 

 

 

 

 

 

(Fonte:https://manualzz.com/doc/14429360/son%C3%B3metro-01db-solo---contrato-de-mantenimiento) 

Figura 14: Dosímetro 

Figura 15: Sonómetro 
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3.2 Métodos  

A metodologia utilizada foi baseada no Decreto-Lei nº 182/2006, de 6 de setembro (relativo às 

prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos 

devidos aos agentes físicos - ruído) e na NP EN ISO 9612:2011. De acordo com a NP EN ISO 

9612:2011, a estratégia de medição utilizada foi a medição baseada em tarefas, pois o trabalho 

desenvolvido ao longo do dia é analisado e dividido num número de tarefas representativas e, para 

cada tarefa, são efetuadas medições dos níveis de pressão sonora.  

Para a obtenção de reultados das medições efetuadas foram utilizadas as fórmulas para cálculo da 

exposição pessoal diária ao ruído, (LEX,8h) e da exposição pessoal diária efetiva (LEX,8h, efect). 

A exposição pessoal diária ao ruído, LEX,8h, é calculada para um período normal de trabalho diário 

de oito horas, que abrange todos os ruídos presentes no local de trabalho, incluindo o ruído 

impulsivo, dado pela expressão 1: 

 

                                                𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇, + 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑇𝑒

𝑇𝑜
)        [1] 

 

Em que: 

Te = duração diária da exposição pessoal de um trabalhador ao ruído durante o trabalho. 

T0= duração de referência de oito horas. 

 

A exposição pessoal diária efetiva, LEX,8h, efect, é a exposição pessoal diária ao ruído tendo em conta 

a atenuação proporcionada pelos protetores auditivos, calculada pela expressão 2: 

 

                           𝐿𝐸𝑋,8ℎ,𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 = 10𝑙𝑜𝑔 [(1/8)∑
𝐾=𝑛
𝐾=1

𝑇𝑘10
(0,1𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑘,𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡)]        [2] 

 

Em que: 

Tk= tempo de exposição ao ruído k. 

LAeq,Tk, efect= nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com 

protetores auditivos. 
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Foi feita uma análise do contéudo de trabalho durante a qual foi possível observar qual o processo 

de produção, quais os postos de trabalho a serem avaliados, qual o número de trabalhadores que 

constituem a empresa e o que faz cada um deles, ou seja, em que postos de trabalham se 

encontravam, qual a duração de exposição ao ruído para cada tarefa desenvolvida e a observação 

dos trabalhadores durante o tempo de medição.  

Segundo a NP EN ISO 9612:2011, o ajuste do sistema de medição no local da medição inclui uma 

calibração acústica de todo o sistema de medição, incluindo o microfone, e constitui um 

procedimento de rastreio distinto da calibração em laboratório, consistindo este ajuste no local de 

medição na aplicação de um calibrador acústico. Então, no início da medição diária, procedeu-se 

a um ajuste do sistema de medição e no final desta procedeu-se novamente a um ajuste do sistema 

de medição. Aplicou-se como critério de qualidade que a leitura em qualquer frequência não difira 

em mais de 0,5 dB, relativamente à leitura da mesma frequência no início das medições (NP EN 

ISO 9612, 2011). 

De modo a que as medições sejam rastreáveis e mantenham a qualidade devem ser feitas 

segundo os procedimentos indicados na legislação e normalização. Assim, a seleção da 

posição de medição e intervalo de tempo de medição é feita segundo a alínea a) do ponto 3 e 

a alínea a) e b) do ponto 4 do Anexo I, do DL n.º 182/2006, 6 de setembro:  

3 – Posições de Medição: 

a) As medições devem ser realizadas no posto de trabalho, sempre que possível, na ausência do 

trabalhador, com a colocação do microfone na posição em que se situaria a sua orelha mais 

exposta; 

b) Quando a presença do trabalhador for necessária, o microfone deve ser colocado a uma distância 

de entre 0,10 e 0,30 m em frente à orelha mais exposta do operador. 

c) No caso de utilização de um dosímetro ou de outro aparelho de medição usado pelo trabalhador, 

o microfone pode ser fixado no vestuário, no ombro, no colarinho, ou no capacete, respeitando a 

distância fixada na alínea anterior; 

d) A direção de referência do microfone deve ser, se possível, a do máximo ruído, determinado 

por um varrimento angular do microfone em torno da posição de medição. 

 

4 – Intervalos de tempo de Medição: 

a) O intervalo de tempo de medição deve ser escolhido de modo a medir e a englobar todas as 

variações importantes dos níveis sonoros nos postos de trabalho e de modo a que os resultados 

obtidos evidenciem repetibilidade.
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b) O intervalo de tempo de medição, que depende do tipo de exposição ao ruído, pode ser dividido 

em intervalos de tempo parciais com o mesmo tipo de ruído, designadamente ruído correspondente 

às diferentes atividades do posto de trabalho ou do seu ambiente de trabalho. 

 

Relativamente aos softwares utilizados, após a recolha de dados dos níveis de ruído com o 

dosímetro, os dados são transferidos através do cabo USB para um software instalado no 

computador designado SUPERVISOR, onde nos permite ver os dados recolhidos e onde é feito o 

tratamento dos mesmos. Relativamente aos dados recolhidos pelo sonómetro, estes são igualmente 

transferidos para o computador por um cabo USB para um software designado de dBTrait. 

De modo a realizar as medições de ruído, seguiram-se, sequencialmente, os seguintes 

procedimentos de medição para cada um dos equipamentos utilizados. 

 

Dosímetro 

• Ligar o equipamento; 

• Verificar se a hora e data estão corretas; 

• Verificar a carga do equipamento; 

• Verificação da conformidade (antes e no fim da medição);  

• Escolher o perfil a ser usado (ACGIH, neste caso); 

• Colocar no trabalhador;  

• Preparar para medir; 

• Anotar a hora de início da medição e a hora do fim de medição (intervalo de 15 minutos, 

neste caso); 

• Transferir os dados para o software próprio; 

• Gravar os dados. 

Sonómetro 

• Montar o equipamento no tripé; 

• Ligar o equipamento; 

• Verificar se a hora e data estão corretas; 

• Verificar a carga do equipamento; 

• Verificação da conformidade (antes e no fim da medição);  

• Programar o tempo de medição (15 minutos); 

• Colocar perto do trabalhador;  

• Preparar para medir; 

• Anotar a hora de início da medição e a hora do fim de medição (intervalo de 15 minutos, 

neste caso); 

• Transferir os dados para o software próprio; 

• Gravar os dados.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Resultados das Medições de Ruído 

A avaliação feita ao resultado obtido para cada trabalhador no que se refere ao parâmetro LEx,8h + 

U dB(A), vai ser valorado com a escala de cores que se segue: 

✓ inferior a 80 dB(A); 

✓ superior a 80 dB(A) ou igual a 85 dB(A); 

✓ superior a 85 dB(A) ou igual a 87 dB(A); 

✓ superior a 87 dB(A). 

 

4.1.1 Trabalhador A 

As medições de ruído realizadas na Máquina de Corte – CNC (Figura 9) foram registadas com o 

Dosímetro e para o Ambiente Geral Interior com o Sonómetro, com uma duração de 15 minutos 

cada. Os resultados das medições encontram-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Medição de Ruido – Trabalhador A 

ID Tarefas desenvolvidas Te (tempo em 

cada tarefa) 

Nº da 

medição 

LAeq  

dB(A) 

LCpico 

dB(C) 

LEx,8h 

dB(A) 

U LEx,8h + U 

dB(A) 

 

A 

Máquina de Corte – 

CNC 

7 horas L35 82,31 136,9  

82,2 

 

2,7 

 

85 

Ambiente Geral Interior 1 hora 7 81,2 123,3 

 

De acordo com os limites preconizados pela lei, verifica-se que o trabalhador A se encontra 

exposto a um nível de ruído igual ao valor de ação superior (VAS) de 85 dB(A) para o parâmetro 

LEx,8h + U dB(A), tal como o LCpico cujo valor do VAS é de 137 dB(C). 

 

 

4.1.2 Trabalhador B 

As medições de ruído realizadas para o Empilhador (Figura 8) e para a Máquina de acabamento a 

húmido GENNUS (Figura 6) foram registadas com o Dosímetro e para o Ambiente Geral Interior 

com o Sonómetro, com uma duração de 15 minutos cada. Os resultados das medições encontram-

se na Tabela 10. 
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Tabela 10: Medição de Ruído – Trabalhador B 

ID Tarefas desenvolvidas Te (tempo em 

cada tarefa) 

Nº de 

Medição 

LAeq em 

dB(A) 

LCpico 

dB(C) 

LEx,8h 

dB(A) 

U LEx,8h + U 

dB(A) 

 

 

B 

Empilhador 3 horas L40 84,8 121,01  

 

84,3 

 

 

2,0 

 

 

86 
Máquina de acabamento a 

húmido GENNUS 

4 horas L37 84,4 117,68 

Ambiente Geral Interior 1 hora 7 81,2 123,3 

 

Na Tabela 10, pode-se observar que o Trabalhador B se encontra exposto a um nível de ruído que 

ultrapassa o valor de ação superior (VAS) de 85 dB (A) para o parâmetro LEx,8h + U dB(A), e o 

valor de LCpico é inferior ao valor de ação inferior (VAI) de 135 dB(C). 

 

4.1.3 Trabalhador C 

As medições de ruído realizadas para a Máquina de Fresar – CNC (Figura 5) foram registadas com 

o Dosímetro e no Escritório com o Sonómetro, com uma duração de 15 minutos cada medição. Os 

resultados das medições encontram-se na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Medição de Ruído – Trabalhador C 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

Te (tempo em cada 

tarefa) 

Nº de 

medição 

LAeq em 

dB(A) 

LCpico 

dB(C) 

LEx,8h 

dB(A) 

U LEx,8h + U 

dB(A) 

 

C 

Máquina de Fresar 

CNC 

4 horas L39 84,24 110,58  

81,2 

 

3,0 

 

84 

Escritório 4 horas 8 57,1 98 

 

Na Tabela 11, pode-se verificar que o trabalhador C se encontra exposto a um nível de ruído que 

ultrapassa o valor de ação inferior (VAI) de 80 dB (A) para o parâmetro LEx,8h + U dB(A), e o valor 

do LCpico é inferior ao valor de acção inferior (VAI) de 135 dB(C). 

 

4.1.4 Trabalhador D 

As medições de ruído realizadas para a Máquina Corte CC-V2R foram registadas com o Dosímetro 

e para o Ambiente Geral Interior com o Sonómetro, com uma duração de 15 minutos cada uma. 

Os resultados das medições encontram-se na Tabela 12.
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Tabela 12: Medição de Ruído – Trabalhador D 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

Te (tempo em 

cada tarefa) 

Nº de 

medição 

LAeq em 

dB(A) 

LCpico 

dB(C)  

LEx,8h 

dB(A) 

U LEx,8h + U 

dB(A) 

 

D 

Máquina de Corte CC 

– V2R 

7 horas 6 80,7 115  

80,9 

 

1,8 

 

83 

Ambiente Geral 

Interior 

1 hora 7 81,2 123,3 

 

Na Tabela 12, pode-se verificar que o trabalhador D se encontra exposto a um nível de ruído que 

ultrapassa o valor de ação inferior (VAI) de 80 dB (A) para o parâmetro LEx,8h + U dB(A), e o valor 

do LCpico é inferior ao valor de ação inferior (VAI) de 135 dB (C). 

 

4.1.5 Trabalhador E 

As medições de ruído realizadas para a Lixadeira 2 foram registadas com o Dosímetro e para o 

Ambiente Geral Interior com o Sonómetro, com uma duração de 15 minutos cada uma. Os 

resultados das medições encontram-se na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Medição de Ruído – Trabalhador E 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

Te (tempo em cada 

tarefa) 

Nº de 

medição 

LAeq em 

dB(A) 

LCpico 

dB(C) 

LEx,8h 

dB(A) 

U LEx,8h + U 

dB(A) 

 

E 

Lixadeira 2 7 horas L38 82,53 118,14  

82,4 

 

2,7 

 

85 
Ambiente Geral 

Interior 

1 hora 7 81,2 123,3 

 

Pode-se verificar na Tabela 13, e de acordo com os valores preconizados pela lei, que o trabalhador 

E se encontra exposto a um nível de ruído igual ao valor de ação superior (VAS) de 85 dB (A) 

para o parâmetro LEx,8h + U dB(A), e o valor do LCpico é inferior ao valor de ação inferior (VAI) de 

135 dB (C).  

 

4.1.6 Trabalhador F 

As medições de ruído realizadas para a Lixadeira 1 (Figura 10) foram registadas com o Dosímetro 

e para o Ambiente Geral Interior com o Sonómetro, com uma duração de 15 minutos cada uma. 

Os resultados das medições encontram-se na Tabela 14.
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Tabela 14: Medição de Ruído – Trabalhador F 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

Te (tempo em cada 

tarefa) 

Nº de 

medição 

LAeq em 

dB(A) 

LCpico 

dB(C)  

LEx,8h 

dB(A) 

U LEx,8h + U 

dB(A) 

 

F 

Lixadeira 1 6 horas L36 86,04 123,08  

85,2 

 

2,7 

 

88 
Ambiente Geral 

Interior 

2 horas 7 81,2 123,3 

 

Pode-se verificar na Tabela 14, e de acordo com os valores preconizados pela lei, que o trabalhador 

F se encontra exposto a um nível de ruído que ultrapassa o valor limite de exposição (VLE) de 87 

dB (A) para o parâmetro LEx,8h + U dB(A), e o valor do LCpico é inferior ao valor de ação inferior 

(VAI) de 135 dB (C).  

 

4.1.7 Trabalhador G 

As medições de ruído realizadas nos equipamentos Rebarbadora grande (Figura 11), Rebarbadora 

pequena e Ambiente Geral Interior foram registadas com o Sonómetro, com uma duração de 15 

minutos cada uma. Os resultados das medições encontram-se na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Medição de Ruído – Trabalhador G 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

Te (tempo em 

cada tarefa) 

Nº de 

medição 

LAeq em 

dB(A) 

LCpico 

dB(C) 

LEx,8h 

dB(A) 

U LEx,8h + U 

dB(A) 

 

 

G 

Rebarbadora 

pequena 

5 horas 4 86,1 119,9  

 

95,3 

 

 

1,9 

 

 

97 Rebarbadora grande 2 horas 5 101 126,6 

Ambiente Geral 

Interior 

1 hora 7 81,2 123,3 

 

Pode-se verificar na Tabela 15, e de acordo com os valores preconizados pela lei, que o trabalhador 

G se encontra exposto a um nível de ruído que ultrapassa o valor limite de exposição (VLE) de 87 

dB (A) para o parâmetro LEx,8h + U dB(A), e o valor do LCpico é inferior ao valor de ação inferior 

(VAI) de 135 dB (C). 
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4.1.8 Trabalhador H 

As medições de ruído realizadas para a Máquina de Corte CCV (Figura 7) foram registadas com 

o Dosímetro e para o Ambiente Geral Interior com o Sonómetro, com uma duração de 15 minutos 

cada uma. Os resultados das medições encontram-se na Tabela 16. 

 

Tabela 16: Medição de Ruído – Trabalhador H 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

Te (tempo em cada 

tarefa) 

Nº de 

medição 

LAeq em 

dB(A) 

LCpico 

dB(C) 

LEx,8h 

dB(A) 

U LEx,8h + U 

dB(A) 

 

H 

Máquina de Corte 

CCV 

7 horas L34 84,66 119,7  

84,4 

 

2,8 

 

87 

Ambiente Geral 

Interior 

1 hora 7 81,2 123,3 

 

Pode-se verificar na Tabela 16, e de acordo com os valores preconizados pela lei, que o trabalhador 

H se encontra exposto a um nível de ruído igual ao valor limite de exposição (VLE) de 87 dB (A) 

para o parâmetro LEx,8h + U dB(A), e o valor do LCpico é inferior ao valor de ação inferior (VAI) de 

135 dB (C).  

 

4.1.9 Trabalhador I 

As medições de ruído realizadas para o Ambiente Geral Interior e no Escritório foram registadas 

com o Sonómetro, com uma duração de 15 minutos cada uma. Os resultados das medições 

encontram-se na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Medição Ruído – Trabalhador I 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

Te (tempo em 

cada tarefa) 

Nº de 

medição 

LAeq em 

dB(A) 

LCpico 

dB(C) 

LEx,8h 

dB(A) 

U LEx,8h + U 

dB(A) 

 

I 

Ambiente Geral 

Interior 

2 horas 7 81,2 123,3  

75,2 

 

2,0 

 

77 

Escritório 6 horas 8 57,1 98 
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Pode-se verificar na Tabela 17, e de acordo com os valores preconizados pela lei, que o trabalhador 

I se encontra exposto a um nível de ruído abaixo do valor de ação inferior (VAI) de 80 dB (A) para 

o parâmetro LEx,8h + U dB(A), e o valor do LCpico é inferior ao valor de ação inferior (VAI) de 135 

dB (C).  

Encontram-se em anexo (Anexo III ao Anexo XI) os cálculos de LEX,8h e da Incerteza (U) relativos 

a todos os trabalhadores.
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4.2 Medidas de Controlo de Ruído 

As medidas de controlo de ruído, tal como o nome indica, são medidas que devem ser tomadas 

quando são ultrapassados os níveis de ruído considerados aceitáveis, preconizados no DL nº 

182/2006, de 6 de setembro, de modo a controlar o mesmo e a fim de reduzir os níveis de ruído 

(Miguel, A., 2014). As medidas são as seguintes: 

• Medidas organizacionais;  

• Medidas construtivas ou de engenharia; 

• Medidas de proteção individual.  

 

4.2.1 Medidas de Proteção Coletiva  

São medidas destinadas a eliminar os riscos do local de trabalho na fonte através de medidas 

organizacionais e medidas construtivas ou de engenharia.  

Segundo o autor Miguel (2014) e o Decreto-Lei 182/2006, 6 de setembro, as medidas 

organizacionais têm como objetivo reduzir o tempo de exposição ao ruído e/ou o nível desse 

mesmo ruído. Estas medidas podem ser aplicadas a todos os postos de trabalho avaliados e podem 

ser:  

• Planificação da produção;  

• Rotação periódica dos trabalhadores expostos;  

• Aquisição de equipamentos menos ruidosos (proposta mais dirigida ao equipamento 

lixadeira e rebarbadora);  

• Disponibilizar aos trabalhadores, nas suas pausas, áreas silenciosas; 

• Realização das tarefas mais ruidosas quando o número de trabalhadores expostos for 

menor; 

• Assegurar a informação e formação aos trabalhadores sobre a exposição ao ruído 

ocupacional e os seus efeitos que este pode provocar no ser humano; 

• Sinalização e delimitação dos postos de trabalho. 

 

As medidas construtivas ou de engenharia têm como objetivo a redução do ruído produzido 

e/ou o aumento da sua absorção e/ou a redução da sua propagação. Segundo o autor Miguel (2014) 

podem ser várias as medidas a tomar por parte do empregador:  

• Substituição ou lubrificação das máquinas, medida aplicável: à Máquina de fresar CNC 

(Figura 5), Máquina de acabamento a húmido (Figura 6), Máquina de corte CCV (Figura 

7), Empilhador (Figura 8), Máquina de corte CNC (Figura 9), Rebarbadora grande (Figura 

10) e pequena, Lixadeira 1 (Figura 11) e 2 e Máquina de corte CC-V2R; 

• Utilização de materiais amortecedores, aplicável ao Empilhador (Figura 8);  

• Utilização de materiais com maior absorção de ruído nas paredes, tetos e pavimentos, 

medida aplicável ao ambiente geral interior e ao escritório; 
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• Cobertura ou encapsulamento das fontes de ruído, medida aplicável: à Máquina de corte 

CNC (Figura 5) e Máquina de corte CC-V2R); 

• Uso de isolamentos antivibráteis, medida aplicável ao Empilhador (Figura 8);  

• Insonorização dos locais relativamente ao exterior, medida aplicável ao ambiente geral 

anterior.  

4.2.2 Medidas de Proteção Individual 

As medidas de proteção individual devem ser aplicadas quando for impossível recorrer a 

medidas de proteção coletiva ou quando estas por si só não forem suficientes.  

São exemplos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI):  

• Tampões auditivos;  

• Tampões ligados por uma banda;  

• Tampões feitos por medida;  

• Tampões auditivos pré-moldados;  

• Protetores auriculares montados no capacete;  

• Capacetes acústicos.  

 

Como regra geral as medidas de proteção individual são sempre as últimas medidas a tomar para 

reduzir a exposição ao ruído. Neste estudo, foram consideradas as primeiras a utilizar pelo facto 

de se tornar mais fácil a sua implementação, quer em termos de custos económicos para a empresa 

quer em termos de rapidez na sua implementação e devem ser aplicadas a todos os postos de 

trabalho. 

 

 

4.3 Tratamento de Dados e Proposta de EPI’s 

Como medida possível de implementação rápida, selecionou-se um equipamento de proteção 

individual que se revelou aceitável e até satisfatório na maioria dos postos de trabalho avaliados, 

de acordo com a Tabela 7, através da qual é possível verificar se a proteção fornecida pelo protetor 

auditivo é insuficiente, aceitável, satisfatória ou excessiva. Trata-se de um protetor auditivo do 

tipo tampão auricular, modelo EAR Ultrafit 14, cuja ficha técnica se encontra no Anexo XII.  

 

4.3.1 Trabalhador A 

Na Tabela 18, encontram-se as medidas a implementar, o tipo de EPI escolhido e a avaliação da 

proteção do EPI para o Trabalhador A.
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Tabela 18: Tratamento de Dados e Proposta de EPI’s – Trabalhador A 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

LEx,8h + U 

dB(A) 

Medidas a implementar LEX,8h, 

efetivo 

dB(A) 

Tipo de 

EPI 

Avaliação da 

Proteção 

 

A 

Máquina de Corte 

– CNC 

 

85 

 

Recomendado - Assegurar 

a utilização dos EPI´s 

70 EAR 

Ultrafit 14 

Aceitável 

Ambiente Geral 

Interior 

71 EAR 

Ultrafit 14 

Aceitável 

 

Como o valor de ruído a que o Trabalhador A se encontra exposto ultrapassa o VAI para o 

parâmetro LEx,8h + U dB(A), deve ser assegurada a utilização de protetores auditivos adequados. 

O tipo de protetor auditivo mais adequado foi o EAR Ultrafit 14, que oferece uma proteção 

aceitável para ambos, como se pode verificar na Tabela 18.  

 

4.3.2 Trabalhador B 

Na Tabela 19, encontram-se as medidas a implementar, o tipo de EPI escolhido e a avaliação da 

proteção do EPI para o Trabalhador B. 

 

Tabela 19: Tratamento de Dados e Proposta de EPI’s – Trabalhador B 

ID Tarefas desenvolvidas LEx,8h + 

U dB(A) 

Medidas a implementar LEX,8h, 

efetivo 

dB(A) 

Tipo de 

EPI 

Avaliação da 

Proteção 

 

 

 

B 

Empilhador  

 

 

86 

 

 

Recomendado - 

Assegurar a utilização 

dos EPI´s 

78 EAR 

Ultrafit 

14 

Satisfatório 

Máquina de 

acabamento a húmido 

GENNUS 

71 EAR 

Ultrafit 

14 

Aceitável 

Ambiente Geral 

Interior 

71 EAR 

Ultrafit 

14 

Aceitavél 

 

Como o valor de ruído a que o trabalhador B se encontra exposto ultrapassa o VAS para o 

parâmetro LEx,8h + U dB(A), deve ser assegurada a utilização de protetores auditivos adequados. 

O tipo de protetor auditivo mais adequado foi o EAR Ultrafit 14, com uma avaliação de proteção 

satisfatória para o empilhador e para a Máquina de acabamento a húmido GENNUS e para a tarefa 

exercida em Ambiente Geral Interior uma proteção aceitável, como se pode observar na Tabela 

19.
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4.3.3 Trabalhador C 

Na Tabela 20, encontram-se as medidas a implementar, o tipo de EPI escolhido e a avaliação da 

proteção do EPI para o Trabalhador C. 

 

Tabela 20: Tratamento de Dados e Proposta de EPI’s – Trabalhador C 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

LEx,8h + U 

dB(A) 

Medidas a 

implementar 

LEX,8h, efetivo 

dB(A) 

Tipo de EPI Avaliação da 

Proteção 

 

C 

Máquina de Fresar 

CNC 

 

84 

 

Colocar à 

disposição o 

EPI 

73 EAR Ultrafit 

14 

Aceitável 

Escritório  Não aplicável Não necessita 

de EPI 

 

Como o valor de ruído a que o trabalhador C se encontra exposto ultrapassa o VAI para o parâmetro 

LEx,8h + U dB(A), deve-se disponibilizar ao trabalhador protetores auditivos adequados. O tipo de 

protetor auditivo mais adequado foi o EAR Ultrafit 14, com uma avaliação de proteção aceitável 

para a Máquina de Fresar – CNC. Relativamente ao escritório, devido ao valor obtido para LAeq 

(57,1 dB(A)), não se justifica a utilização de EPI, como se pode observar na Tabela 20. 

 

4.3.4 Trabalhador D 

Na Tabela 21, encontram-se as medidas a implementar, o tipo de EPI escolhido e a avaliação da 

proteção do EPI para o Trabalhador D. 

 

Tabela 21: Tratamento de Dados e Proposta de EPI’s – Trabalhador D 

ID Tarefas desenvolvidas LEx,8h + U 

dB(A) 

Medidas a 

implementar 

LEX,8h, efetivo 

dB(A) 

Tipo de EPI Avaliação da 

Proteção 

 

D 

Máquina de Corte CC – 

V2R 

 

        83 

 

Colocar à disposição 

o EPI 

 

72 

EAR 

Ultrafit 14 

 

Aceitável 

Ambiente Geral 

Interior 

EAR 

Ultrafit 14 

 

Como o valor de ruído a que o trabalhador D se encontra exposto ultrapassa o VAI para o 

parâmetro LEx,8h + U dB(A), deve-se disponibilizar ao trabalhador protetores auditivos adequados. 

O tipo de protetor auditivo mais adequado foi o EAR Ultrafit 14, para a Máquina de Corte CC- 

V2R e para a tarefa exercida em Ambiente Geral Interior, dando para as duas situações uma 

proteção aceitável, como se pode observar na Tabela 21.
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4.3.5 Trabalhador E 

Na Tabela 22, encontram-se as medidas a implementar, o tipo de EPI escolhido e a avaliação da 

proteção do EPI para o Trabalhador E. 

 

Tabela 22: Tratamento de Dados e Proposta de EPI’s – Trabalhador E 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

LEx,8h + U 

dB(A) 

Medidas a implementar LEX,8h, efetivo 

dB(A) 

Tipo de 

EPI 

Avaliação da 

Proteção 

 

E 

Lixadeira 2  

85 

 

Recomendado – Assegurar a 

utilização dos EPI´s 

70 

 

EAR 

Ultrafit 14 

Aceitável 

Ambiente Geral 

Interior 

71 EAR 

Ultrafit 14 

Aceitável 

 

  

Como o valor de ruído a que o trabalhador E se encontra exposto ultrapassa o VAI para o parâmetro 

LEx,8h + U dB(A), deve ser assegurada a utilização de protetores auditivos adequados. O tipo de 

protetor auditivo mais adequado foi o EAR Ultrafit 14, com uma avaliação de proteção aceitável 

para a tarefa exercida em Ambiente Geral Interior e para Lixadeira 2, como se pode observar na 

Tabela 22. 

 

4.3.6 Trabalhador F 

Na Tabela 23, encontram-se as medidas a implementar, o tipo de EPI escolhido e a avaliação da 

proteção do EPI para o Trabalhador F. 

 

Tabela 23: Tratamento de Dados e Proposta de EPI’s – Trabalhador F 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

LEx,8h + 

U dB(A) 

Medidas a implementar LEX,8h, 

efetivo 

dB(A) 

Tipo de 

EPI 

Avaliação 

da Proteção 

 

 

F 

Lixadeira 1  

 

88 

Obrigatório – Tomar medidas imediatas: a 

obrigação da utilização do EPI; identificar as 

causas da ultrapassagem; corrigir as medidas de 

proteção e prevenção  

 

71 

 

EAR 

Ultrafit 

14 

 

Aceitável 

Ambiente Geral 

Interior 

71 EAR 

Ultrafit 

14 

 

Aceitável 
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Como o valor de ruído a que o trabalhador F se encontra exposto ultrapassa o valor limite de 

exposição (VLE) para o parâmetro LEx,8h + U dB(A), devem ser tomadas medidas imediatas que 

reduzam a exposição ao ruído, como a obrigação da utilização do EPI, a identificação de causas 

de ultrapassagem e correção das medidas de proteção e prevenção. O tipo de protetor auditivo mais 

adequado foi o EAR Ultrafit 14 para a Lixadeira 1 e para a tarefa exercida em Ambiente Geral 

Interior, dando para as duas situações uma proteção aceitável, como se pode observar na Tabela 

23. 

 

4.3.7 Trabalhador G 

Na Tabela 24, encontram-se as medidas a implementar, o tipo de EPI e a avaliação da proteção do 

EPI para o Trabalhador G. 

 

Tabela 24: Tratamento de Dados e Proposta de EPI’s – Trabalhador G 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

LEx,8h + 

U 

dB(A) 

Medidas a implementar LEX,8h, efetivo 

dB(A) 

Tipo de EPI Avaliação da 

Proteção 

 

 

G 

Rebarbadora 

pequena 

 

 

97 

 

Obrigatório – Tomar medidas 

imediatas: a obrigação da utilização 

do EPI; identificar a causas da 

ultrapassagem; corrigir as medidas 

de proteção e prevenção  

 

 

    82,7 

EAR Ultrafit 14  

 

    Satisfatório Rebarbadora 

grande 

EAR Ultrafit 14 

Ambiente Geral 

Interior 

EAR Ultrafit 14 

 

Como o valor de ruído a que o trabalhador G se encontra exposto ultrapassa o valor limite de 

exposição (VLE) para o parâmetro LEx,8h + U dB(A), devem ser tomadas medidas imediatas que 

reduzam a exposição ao ruído, como a obrigação da utilização do EPI, a identificação de causas 

de ultrapassagem e correção das medidas de proteção e prevenção. O tipo de protetor auditivo mais 

adequado foi o EAR Ultrafit 14 para a Rebarbadora grande e pequena e para a tarefa exercida em 

Ambiente Geral Interior, dando para as três situações uma proteção satisfatória, como se pode 

observar na Tabela 24. 
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4.3.8 Trabalhador H 

Na Tabela 25, encontram-se as medidas a implementar, o tipo de EPI e a avaliação da proteção do 

EPI para o Trabalhador H. 

 

Tabela 25: Tratamento de Dados e Proposta de EPI’s – Trabalhador H 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

LEx,8h + 

U 

dB(A) 

Medidas a implementar LEX,8h, efetivo 

dB(A) 

Tipo de 

EPI 

Avaliação da 

Proteção 

 

 

H 

Máquina de 

Corte CCV 

 

87 

Recomendado - Assegurar a 

utilização dos EPI´s 

73 EAR 

Ultrafit 14 

Aceitável 

Ambiente Geral 

Interior 

71 EAR 

Ultrafit 14 

Aceitável 

 

Como o valor de ruído a que o trabalhador H se encontra exposto é igual ao valor limite de 

exposição (VLE) para o parâmetro LEx,8h + U dB(A), deve-se assegurar a utilização dos protetores 

auditivos. O tipo de protetor auditivo mais adequado foi o EAR Ultrafit 14 para a Máquina de 

Corte CCV e para a tarefa exercida em Ambiente Geral Interior, dando para as duas situações uma 

proteção aceitável, como se pode observar na Tabela 25. 

 

4.3.9 Trabalhador I 

Na Tabela 26, encontram-se as medidas a implementar, o tipo de EPI e a avaliação da proteção do 

EPI para o Trabalhador I. 

 

Tabela 26: Tratamento de Dados e Proposta de EPI’s – Trabalhador I 

ID Tarefas 

desenvolvidas 

LEx,8h + U 

dB(A) 

Medidas a implementar LEX,8h, efetivo 

dB(A) 

Tipo de 

EPI 

Avaliação da 

Proteção 

 

I 

Ambiente Geral 

Interior 

 

77 

 

Não estão previstas 

medidas a aplicar 

71 

 

EAR 

Ultrafit 14 

Aceitável 

Escritório ----- Não 

aplicável 

Não necessitta de 

EPI 
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Como o valor de ruído a que o trabalhador I se encontra exposto encontra-se abaixo do VAI para 

o parâmetro LEx,8h + U dB(A), não estão previstas medidas a aplicar, embora pode-se colocar à 

disposição do trabalhador o EPI, como se pode observar na Tabela 26.
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5 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

5.1 Conclusões 

Com os resultados obtidos das medições, conclui-se que dos nove trabalhadores avaliados e de 

acordo com os limites preconizados pelo DL nº 182/2006, de 6 de setembro, um trabalhador 

encontra-se exposto a um nível de ruído abaixo do valor de ação inferior (VAI) para os valores de 

LEx,8h+U, dois trabalhadores encontram-se expostos a níveis de ruído que ultrapassaram os valores 

de ação inferior (VAI) para os valores de LEx,8h+U, dois trabalhadores encontram-se expostos a 

níveis de ruído iguais ao valor de ação superior (VAS) para os valores de LEx,8h+U, um trabalhador 

encontra-se exposto a níveis de ruído que ultrapassaram o valor de ação superior (VAS) para os 

valores de LEx,8h+U. Dois trabalhadores encontram-se expostos a níveis de ruído que ultrapassaram 

o valor limite de exposição (VLE) para os valores de LEx,8h+U e apenas um trabalhador encontra-

se exposto a um nível de ruído igual ao valor limite de exposição (VLE) para os valores de 

LEx,8h+U. 

Complementarmente, foi proposto um protetor auricular para cada trabalhador, em função do valor 

obtido no seu local de trabalho. Tendo em conta razões de ordem econónima, verificou-se a 

eficácia do mesmo protetor auricular para todos os postos de trabalho cujos valores encontrados 

assim o exigiam. 

Tendo sido colocado à disposição de cada trabalhador o respetivo equipamento de proteção 

individual, é importante assegurar a utilização do mesmo bem como implementar algumas 

medidas generalistas que contribuam para a redução da exposição ao ruído, dentro da capacidade 

económica da empresa. 

 

5.2 Perspetivas Futuras 

Como perspetivas para trabalhos futuros e conforme os resultados da pesquisa bibliográfica, 

propõe-se que este tema na indústria transformadora de Rochas Ornamentais seja mais explorado 

e aprofundado, visto que existe pouca informação sobre o mesmo. Devem ser realizadas mais 

recolhas de amostras em todo o tipo de equipamentos existentes na indústria de transformação de 

Rochas Ornamentais e serem utilizados outros tipos de estratégias de medição. 
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7 ANEXOS 
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7.1 ANEXO I – Questionário aos Trabalhadores 
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Questionário 
 

 

 

ID 

 

 

E 

 

F 

 

A 

 

C 

 

I 

 

Idade 

 

 

45 

 

40 

 

34 

 

28 

 

59 

 

Ano de Nascimento 

 

 

1977 

 

1982 

 

1988 

 

1994 

 

1963 

 

Nível de 

escolaridade 

 

 

5º ano 

 

7º ano 

 

12º ano 

 

12º ano 

 

7º ano 

 

Número de anos na 

profissão 

 

 

18 anos 

 

17 anos 

 

13 anos 

 

4 anos 

 

18 anos 

 

Peso 

 

 

90 kg 

 

75 kg 

 

70 kg 

 

90 kg 

 

83 kg 

 

Altura 

 

 

1,85 cm 

 

1,72 cm 

 

1,67 cm 

 

1,72 cm 

 

1,70 cm 

 

Hábitos tabágicos 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim 

 

Hobbies 

 

 

 

Jogar futebol 

 

Ginásio 

 

Prática de 

desporto e leitura 

 

Andar de mota 

 

Não 

 

Atividade física (nº 

de vezes por 

semana) 

 

 

Jogar futebol (1 

vez por semana) 

 

Ginásio (2 vezes 

por semana) 

 

Pratica desporto 

(4horas por 

semana) 

 

Futebol (1 vez 

por semana) 

 

Caminhadas 

 

Historial de 

acidentes de 

trabalho 

 

 

1 acidente - Corte 

no dedo 

 

2 acidentes 

2 acidentes - 

Entorse no pé e 

queda de uma 

chapa sobre o pé 

 

1 acidente - Corte 

no braço 

 

Pequeno acidente 

nos pés 

 

Historial de 

doenças 

profissionais 

 

 

Hérnias 

 

Tendinites 

 

Nenhuma  

 

Nenhuma 

 

Nenhuma 

 

 

Consciência da 

exposição a níveis 

de ruído elevado 

 

Sim, mas não 

utiliza os 

auriculares 

fornecidos pela 

empresa 

Sim, usa os 

protetores 

auditivos caso se 

sinta muito 

incomodado com 

o barulho e usa 

sempre a máscara 

de proteção 

 

Sim, usa os 

protetores 

auditivos caso se 

sinta muito 

incomodado com 

o barulho 

 

Sim, usa os 

protetores 

auditivos caso se 

sinta muito 

incomodado com 

o barulho 

 

 

Sim e 

disponibiliza os 

EPI´s 

 

Data de admissão 

na empresa 

 

 

2004 

 

2005 

 

2009 

 

2018 

 

2004 
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Questionário 
 

 

 

ID 

 

 

H 

 

B 

 

D 

 

G 

 

Idade 

 

 

31 

 

40 

 

33 

 

53 

 

Ano de 

Nascimento 

 

 

1991 

 

1982 

 

1989 

 

1969 

 

Nível de 

escolaridade 

 

 

9º ano 

 

9ºano 

 

9ºano 

 

12º ano 

 

Número de anos 

na profissão 

 

 

13 anos 

 

3 anos 

 

3 anos 

 

13 anos 

 

Peso 

 

 

60 kg 

 

120 kg 

 

63 kg 

 

86 kg 

 

Altura 

 

 

1,75 cm 

 

1,70 cm 

 

1,78 cm 

 

1,79 cm 

 

Hábitos tabágicos 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Hobbies 

 

 

Ver televisão 

 

Assiste a jogos de 

futebol 

 

Não tem 

 

Ler e ver televisão 

 

Atividade física (nº 

de vezes por 

semana) 

 

 

Não 

 

Caminhadas (todos os 

dias) 

 

Não 

 

Caminhadas 

 

Historial de 

acidentes de 

trabalho 

 

 

 

3 acidentes - Corte no 

dedo, entorse no pé e 

desgaste na anca 

 

1 acidente - Queda 

abaixo da carrinha 

 

1 acidente - Partiu o 

pé 

 

Nenhum 

 

Historial de 

doenças 

profissionais 

 

 

Desgaste na anca 

 

Hipertenso 

 

Nenhuma 

 

Nenhuma 

 

Consciência da 

exposição a níveis 

de ruído elevado 

 

 

Sim, mas não utiliza os 

EPI´s fornecidos pela 

empresa 

 

Sim, mas não utiliza 

os EPI´s fornecidos 

pela empresa 

 

Sim, mas não utiliza 

os EPI´s fornecidos 

pela empresa 

 

Sim, mas não utiliza 

os EPI´s fornecidos 

pela empresa  

 

Data de admissão 

na empresa 

 

 

2009 

 

2019 

 

2019 

 

2018 
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7.2 ANEXO II – Modelo de Ficha de Trabalhador 
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Endereço: 

Espaço reservado para o logótipo 

ou carimbo da empresa, 

estabelecimento ou serviço

Quadro individual de avaliação de exposição pessoal diária de cada trabalhador ao ruído durante o trabalho

Empresa/ Estabelecimento:  

LEX,8h (Semanal) =           dB(A) LCpico=                              dB (C )

Nome do trabalhador: 

Data de Nascimento:                                                                                    Sexo: 

Profissão: 

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 

Sistema de Segurança Social: 

Beneficiário nº: 

LEX,8H=                   dB(A) LEX,8h,efect =                   dB(A)

Nome do autor da avaliação:

Assinatura:

Assinatura do trabalhador:                                                                                 Data:

Assinatura do empregador:                                                                                Data:

Data de avaliação: 

Sistema de medição utilizado na avaliação: 

Método de ensaio: 
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Endereço: 

Espaço reservado para o logótipo 

ou carimbo da empresa, 

estabelecimento ou serviço

Quadro individual de avaliação de exposição pessoal diária de cada trabalhador ao ruído durante o trabalho

Empresa: 

Descrição das actividades do 

trabalhador na empresa, 

estabelecimento ou serviço

Tempo de amostragem 

(minuto) na medição de ruído 

Te                                                  

Nota: Nestas medições com a 

máxima exactidão será: 

Ta=Tk=Te

Tk                               Tempo 

de exposição (hora /dia) 

ao ruído “k”                          

Nota: Quando seja 

necessário medir 

separadamente “k” 

ruídos diferentes será:                         

Te=∑ Tk

LAeq,Tk em dB (A) 

Nota: Nestas 

condições calcular 

pela fórmula do nº6 

do Anexo I o valor 

de:                           

LEX,8h

LCpico                      Em 

dB(C)

Nome da zona de trabalho:

Nome do autor da medição: 

Valores finais:
Total de horas de 

trabalho                                    

T0=        h/dia

Exposição pessoal

diária

LEX,8h=         dB(A)

LCpico =          dB(C)

Nota : Os valores finais, em especial os da exposição pessoal diária ao ruído durante o trabalho, LEX,8h e o valor máximo do nível do 

pico sonoro serão registados nesta página, desde que o trabalhador permaneça diariamente, durante o trabalho, na zona de trabalho 

nela referida. Caso contrário, haverá que preencher novas páginas e registar na última os valores finais apurados.
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 Nome do autor da medição:                                                                                                                 Assinatura:                         

x2

Ln ( Níveis globais, por banda de oitava)

Atenuações médias do protetor auditivo, indicados pelo fabricante, 

multiplicados por x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2

2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

LAeq, E, Tk (Espectro ponderado A):

Bandas de oitava: 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz

Espaço reservado para o 

logótipo ou carimbo da 

empresa, estabelecimento ou 

Quadro de selecção de protectores auditivos em função da atenuação por bandas de oitava indicada pelo fabricante

Ruído "k": Tempo de exposição do trabalhador a este ruído                                                                                                   

Tk=  horas/dia

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada trabalhador fica exposto quando utiliza 

correctamente protectores auditivos, conhecida a atenuação em dB/oitava

Local/posto de trabalho: 

Nome do trabalhador: 

LAeq,Tk,efect =               dB(A)

LEX,8h,efect =               dB(A)
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7.3 ANEXO III – Cálculo do LEx,8h e da Incerteza – Trabalhador A 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

64 Anexos 

 

 

 



Avaliação de ruído em postos de trabalho na indústria Transformadora de Rochas Ornamentais 

Fonseca, Catarina 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 ANEXO IV – Cálculo do LEx,8h e da Incerteza – Trabalhador B 
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7.5 ANEXO V – Cálculo do LEx,8h e da Incerteza – Trabalhador C 
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7.6 ANEXO VI - Cálculo do LEx,8h e da Incerteza – Trabalhador D 
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7.7 ANEXO VII – Cálculo do LEx,8h e da Incerteza – Trabalhador E 
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7.8 ANEXO VIII - Cálculo do LEx,8h e da Incerteza – Trabalhador F 
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7.9 ANEXO IX - Cálculo do LEx,8h e da Incerteza – Trabalhador G 
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7.10 ANEXO X – Cálculo do LEx,8h e da Incerteza – Trabalhador H 
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7.11 ANEXO XI - Cálculo do LEx,8h e da Incerteza – Trabalhador I 
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7.12 ANEXO XII - Ficha técnica do protetor auditivo EAR Ultrafit 14 



 E-A-R™ UltraFit™ 14 and 
UltraFit™ 20 Earplugs  

 Product Description
  The E-A-R™ UltraFit™ 14 and 20 pre-moulded earplugs are 
designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure 
to low or moderate noise levels respectively, without feeling 
isolated from the workplace environment. These products are 
available with a removable cord.  
 

 Key Features
  Tri-fl ange design• 
  The product features fi lter technology to provide optimum • 
attenuation in low to moderate noise environment.   
  Made from soft and durable material• 
  One size fi ts the majority of wearers• 
  Compatible with E-A-Rfi t™ validation system• 
  Can be washed up to 50 times• 
  Supplied in re-sealable pillow-pack for ease of use• 

 
 Applications
  The E-A-R™ UltraFit™ 14 and 20 earplugs are ideal for low 
to moderate noise exposure levels. The E-A-R™ UltraFit™ 14 
earplugs in particular, take the edge of low levels of harmful 
noise whilst allowing good speech intelligibility making them an 
ideal product of choice for noise exposure levels below 85dB(A). 
The E-A-R™ UltraFit™ 20 earplugs provide a little extra 
attenuation that makes them ideal for use in moderate noise 
environments.
 
 These products are designed for use in a wide range of industrial 
workplace and leisure environments. Examples of typical 
applications include:
 

 Agriculture• 
  Automotive• 
  Busy offi  ce environment• 
  Chemical & pharmaceutical manufacture• 
  Light engineering• 
  Woodworking • 

 Standard & Approval
  The E-A-R™ UltraFit™ 14 and 20 pre-moulded earplugs 
are tested and CE approved against the European Standard 
prEN352-2 N. This product meets the Basic Safety Requirements 
as laid out in Annex II of the European Community Directive 
89/686/EEC and have been examined at the design stage by 
INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, 
Greater Manchester M6 6AJ, UK (Notifi ed Body number 0194).
 

 Materials
  The following materials are used in the manufacture of this 
product. 

 Component  Materials 

 Earplugs  Thermoplastic elastomer 

 Cord  Recycled PVC 

 Technical
  Datasheet 



 Attenuation values 
E-A-R™ UltraFit™ 14
 

 E-A-R™ UltraFit™ 20
 

 Key
  APVf (dB) = Mf – sf (dB)
  Mf = Mean attenuation value
  sf = Standard deviation
  APVf = Assumed Protection Value
  H = High-frequency attenuation value (predicted noise level reduction for noise with L  C   – L  A   = -2dB)
  M =  Medium-frequency attenuation value (predicted noise level reduction for noise with L  C   – L  A   = +2dB)
  L = Low-frequency attenuation value (predicted noise level reduction for noise with L  C   – L  A   = +10dB)
  SNR = Single Number Rating (the value that is subtracted from the measured C-weighted sound pressure level, L  C   in order to estimate the 
eff ective A-weighted sound pressure level inside the ear).
 
 E-A-R™ and Ultrafi t™ are trademarks of 3M Company.
 
 Important Notice 

 3M does not accept liability of any kind, be it direct or consequential (including, but not limited to, loss of profi ts, business and/or goodwill) 
arising from reliance upon any information herein provided by 3M. The user is responsible for determining the suitability of the products for 
their intended use. Nothing in this statement will be deemed to exclude or restrict 3M’s liability for death or personal injury arising from its 
negligence. 

 Frequency 
(Hz) 

 63  125  250  500  1000  2000  4000  8000 

 Mf (dB)  3.9  2.9  4.3  8.3  18.3  26.9  31.4  29.9 

 sf (dB)  3.0  1.9  1.7  3.0  2.2  2.2  3.4  3.9 

 APVf (dB)  0.9  1.0  2.6  5.3  16.1  24.7  28.0  26.0 

 SNR = 14dB  H = 22dB  M = 10dB  L = 5dB 

 Frequency 
(Hz) 

 63  125  250  500  1000  2000  4000  8000 

 Mf (dB)  7.2  9.0  11.9  17.6  23.9  28.9  32.1  35.8 

 sf (dB)  5.1  4.5  3.9  3.6  3.1  3.6  7.1  4.2 

 APVf (dB)  2.1  4.5  8.0  14.0  20.8  25.3  25.0  31.6 

 SNR = 20dB  H = 25dB  M = 17dB  L = 10dB 
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