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Resumo 

Os efeitos nocivos da exposição a elevados níveis de ruído na saúde humana são sobejamente 
conhecidos desde há alguns séculos atrás. Hoje em dia, esta exposição é a principal causa de 
perda permanente de audição em adultos em todo o mundo, merecendo, por isso, um grande 
destaque por parte das entidades empregadoras. 

O presente relatório tem como objectivo dar resposta ao problema dos níveis de ruído 
existentes na Swedwood Portugal. Esta empresa possui nas suas linhas de produção um 
conjunto de máquinas ruidosas que necessitam de intervenção, de modo a reduzir os níveis de 
exposição diária dos seus colaboradores ao ruído. 

Numa primeira abordagem, procedeu-se à análise integral e caracterização das fontes sonoras 
presentes na área. Tendo sempre presente a legislação existente e aplicável ao ruído industrial, 
estudaram-se soluções e métodos aplicados actualmente em situações industriais. Iniciou-se o 
desenvolvimento e elaboração de um conjunto de medidas técnicas que visam a total 
resolução do problema proposto. Das medidas sugeridas salientam-se a aplicação de cabines 
de insonorização, painéis de absorção, rolos de amortecimento de impacto e silenciadores de 
ar comprimido. 

A conclusão principal do trabalho reflecte a importância que a redução de ruído tem na 
prevenção dos riscos para a saúde dos colaboradores e na melhoria das suas condições de 
trabalho. Com o conjunto de medidas sugerido espera-se reduzir os níveis de ruído presentes 
para um valor abaixo de 80dB(A). 
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Noise Analysis & Reduction at Swedwood Portugal 

Abstract 

The harmful effects of the exposure to high levels of noise on human health are known for 
centuries. Nowadays, this noise exposure is the leading cause of permanent hearing loss in 
adults worldwide. 

This dissertation main goal is to solve the problem of high noise levels existing in Swedwood 
Portugal. This company has in its own production lines a set of noisy machinery that requires 
intervention in order to reduce the levels of their employee’s daily exposure to noise.  
In a first approach, we proceeded to complete analysis and characterization of sound sources 
present in the area. Bearing in mind existing and applicable laws to industrial noise we 
studied and searched for solutions and methods currently applied in industrial situations. Then 
we initiated the development and draft of a set of technical measures designed to fully solve 
the existing problem. 

The main conclusion of this report reflects the importance of the noise reduction in the 
prevention of employee’s health and improving their working conditions. We propose a set of 
measures in order to reduce the noise levels and we expect to achieve levels of noise values 
below 80 dB(A) in the entire area. 
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1 Introdução 

1.1 Grupo Swedwood 

O grupo Swedwood foi criado em 1991 e é o ramo industrial do grupo Ikea sendo este o seu 
único cliente. 

A Ikea é o líder mundial na produção e distribuição de mobiliário contando com mais de 300 
lojas espalhadas por todo o mundo e gera receitas na ordem dos 17 mil milhões de euros 
anuais. Desde 1991, o grupo Swedwood está em constante expansão, tendo vindo a crescer 
entre 20 a 25% ao ano. Actualmente é constituído por mais de 50 unidades de produção e 
escritórios presentes em 12 países, empregando cerca de 15000 pessoas e produzindo cerca de 
100 milhões de produtos e componentes de mobiliário anualmente. Tem como objectivo 
principal assegurar a capacidade de produção de derivados de madeira para móveis Ikea. Esta 
tarefa é conseguida através de uma gestão eficiente de toda a cadeia de valor desde as 
florestas, madeiras, produção de móveis e distribuição. 

Ao trabalhar exclusivamente para a Ikea, mas não sendo o único fornecedor desta, a 
Swedwood tem uma função de modelo para os outros fornecedores externos servindo de 
exemplo em toda a sua actuação, como desempenho, melhorias de gestão de recursos e 
sustentabilidade. Ao mesmo tempo, mantém a competitividade e contínua evolução da 
unidade dentro deste sector da indústria. 

A visão deste grupo é “A EXCELÊNCIA NA TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRA EM 
MOBILIÁRIO”. Todos os aspectos do processo a partir da árvore na floresta para a peça de 
mobiliário em residências e escritórios de pessoas são essenciais para a Swedwood (Fonte: 
grupo Swedwood). 

 

1.2 Swedwood Portugal 

A Swedwood Portugal – Indústria de Madeiras e Mobiliário Lda é um dos mais recentes 
projectos do grupo Swedwood. Está localizada em Paços de Ferreira e a sua construção foi 
iniciada em Abril de 2007, estando previsto a sua total operacionalidade em 2012. 

O grupo Swedwood Portugal encontra-se neste momento dividido em duas fábricas: Board on 
Frame (BOF) e Pigment Furniture (Pigment). Encontra-se em instalação uma terceira fábrica, 
designada como Multi Purpose Storage (MPS). O esquema das instalações da Swedwood em 
Paços de Ferreira encontra-se representado na Figura 1.1. 
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De entre os artigos do catálogo Ikea produzidos actualmente nestas instalações salientam-se 
estantes, mesas e prateleiras na BOF e roupeiros e portas de cozinha na Pigment. No total são 
produzidos nas duas fábricas de Paços de Ferreira cerca de 60 artigos presentes no catálogo 
Ikea. 

A fábrica BOF encontra-se dividida em cinco áreas de produção: Cutting, Frames & 
Coldpress, Edgeband & Drill, Lacquering, Packing e Warehouse. 

O presente estágio foi desenvolvido nas instalações da BOF, na área de Edgeband & Drill. 

Na área Cutting, a matéria-prima que chega do fornecedor é cortada de acordo com as 
dimensões especificadas. Existem três tipos de matéria-prima: 

• Placas de melamina – placas fornecidas na cor definida, sendo apenas necessário 
cortá-las na medida especificada, colocar orlas e executar furos. 

• Aglomerado – são placas de aglomerado de madeira que são posteriormente cortadas 
em placas mais pequenas e ripas, as quais serão utilizadas na construção de molduras 
(na Swedwood usa-se a designação em inglês: frames). 

• Placas de HDF (high density fiberboard) – estas placas são cortadas nas dimensões 
específicadas e são aplicadas nos semi-produtos após a construção das frames.  

Seguidamente, os produtos seguem para a área de produção de frames. Neste sector existem 
oito bancas de trabalho, onde trabalham dois operadores por banca. De acordo com o desenho 
das molduras e utilizando as ripas cortadas nas dimensões requeridas são coladas as ripas, 
dando origem a molduras de aglomerado. 

Posteriormente estas frames são preenchidas com papel em forma de favo de mel que 
preenche o interior e confere resistência ao semi-produto. São colocadas as placas de HDF de 
cada lado da moldura seguindo a frame para a Coldpress onde é submetido a esforços de 
compressão numa prensa de modo a unificar as placas HDF à moldura e garantir a colagem 
correcta. Ao conjunto da frame, favo de papel e placas HDF a Swedwood dá o nome de BOF 
(board on frame). 

Figura 1.1 - Planta da Swedwood em Portugal (Fonte:Swedwood). 
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Depois de saírem da prensa, as frames ficam em repouso duas horas até que o processo de 
cura esteja completo, de modo a seguirem para o sector seguinte. 

 A etapa seguinte é processada na área Edgeband & Drill onde se colocam as orlas e se fazem 
as furações necessárias. Esta área é constituída por três linhas de produção: Linha 1, Linha 2 e 
Linha 3. Os semi-produtos constituídos por melamina (divisórias e prateleiras) são 
introduzidos na Linha 1 onde são furados e colocada a orla nos lados necessários. 

As Linhas 2 e 3 procedem à orlagem e furação dos semi-produtos BOF (tampos, fundos e 
laterais). 

Seguidamente, os produtos BOF são pintados na área do Lacquering. Apenas os semi-
produtos BOF passam por esta operação, uma vez que as melaminas já vêm pintadas nas 
cores definidas pelo fornecedor. Existem duas máquinas de pintura e pintam-se um total de 
cinco cores diferentes. 

A área de Packing é a área de embalamento do produto, onde existem três linhas destinadas a 
esse fim. 

O Warehouse é o armazém da fábrica. Depois de embalados os produtos são armazenados até 
à sua distribuição pelas lojas da cadeia Ikea. 

1.3 Objectivo do estágio 

O objectivo principal do estágio que deu origem a esta dissertação é a redução dos níveis de 
ruído na área de Edgeband & Drill.  

A Swedwood Portugal depara-se com níveis elevados de ruído na área de Edgeband & Drill, 
os quais dificultam em muito o trabalho regular dos operadores, pelo que acções que visem a 
sua diminuição contribuirão para uma melhoria das condições de trabalho. Torna-se urgente a 
identificação e análise das fontes emissoras de ruído. 

Os resultados previstos são o desenvolvimento de um conjunto de soluções que vise a redução 
de ruído para níveis abaixo de 80 dB(A) em todos os locais/postos de trabalho na área. 

1.4 Redução e controlo do ruído 

O tema em análise nesta dissertação é o ruído e métodos para a sua atenuação ou eliminação. 

Hoje em dia, o ruído constitui um dos riscos ocupacionais mais relevante no meio industrial. 
Os resultados de vários inquéritos e sondagens a nível mundial mostram que uma em cada dez 
pessoas sofre de problemas de audição, estimando-se que o número possa rondar os 500 
milhões de pessoas (Hear it). Esta exposição a níveis elevados de ruído ocorre, na 
generalidade dos casos, no local de trabalho. 

A exposição ao ruído não é um risco recente. Com a revolução industrial e o advento da 
máquina a vapor, um grande número de pessoas ficaram expostas a um ruído elevado nos seus 
postos de trabalho, despertando assim, o interesse para o estudo do ruído como um factor de 
risco ocupacional. 

De facto, a posterior crescente mecanização em grande parte da indústria e actividades 
económicas tem vindo a agravar o problema do ruído. Até muito recentemente, este era visto 
como um indicador de industrialização, sendo que uma nação “ruidosa” era sinónimo de um 
maior desenvolvimento industrial, uma vez que possuía maquinaria maior e potente. Contudo, 
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esta mentalidade foi-se transformando e nos últimos anos encara-se um posto de trabalho 
“silencioso” não como um luxo, mas como uma necessidade crescente.  

Assim, de acordo com o local de trabalho e de modo a preservar a saúde dos colaboradores 
torna-se necessário efectuar uma avaliação dos riscos auditivos. Com base nessa avaliação 
adoptam-se uma série de medidas de modo a prevenir ou controlar esses riscos. É igualmente 
importante o constante acompanhamento e reavaliação regular da eficácia das medidas 
adoptadas. 

Das principais medidas adoptadas actualmente para prevenir os efeitos de uma contínua 
poluição sonora podem-se enumerar a eliminação de fontes de ruído, o controlo do ruído nas 
fontes emissoras, a redução do período de exposição quando não é possível a neutralização do 
risco pelo uso de protecção adequada e o uso de protecção individual adequada ao risco 
auditivo (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho). 

A legislação nacional e a directiva europeia 2003/10/CE que se encontram actualmente em 
vigor e que regulam as prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição 
dos trabalhadores aos riscos devido ao ruído, serão abordadas com mais detalhe no capítulo 
seguinte. 

O assunto retratado ao longo desta dissertação e o qual se pretende solucionar é muito 
abrangente, possuindo um vasto campo de soluções tecnológicas que são utilizadas, hoje em 
dia, em edifícios industriais um pouco por todo o mundo. Deste modo, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica no sentido de obter uma base de informação que permita justificar as 
opções a tomar. 

Segundo Knud S. Nielsen e John S. Stewart (2007), numa indústria de processamento de 
madeira, a maior parte do ruído industrial produzido pelas máquinas em funcionamento 
resulta da utilização de serras e ferramentas de corte. O desenvolvimento de novos métodos 
de produção e operação utilizando estas ferramentas, bem como a alteração do seu formato e 
evolução contínua de novos projectos, poderá permitir na maior parte dos casos, solucionar os 
problemas dos níveis de ruído. A utilização na indústria de madeira de máquinas controladas 
por computadores, robots e a automatização das linhas de produção tem também contribuído 
para o sucesso na redução dos níveis de ruído. A constante implementação de nova tecnologia 
e automatização contribuirá no futuro para a diminuição dos níveis de exposição ao ruído a 
que estão sujeitos os trabalhadores no sector da madeira. 

O encapsulamento de máquinas ruidosas é referido por Jorge P. Arenas e Malcolm J. Crocker 
(2007) como sendo bastante eficaz na contenção e dissipação da energia sonora através do 
material absorvente contido nas paredes do enclausuramento. Este tipo de solução poderá 
representar uma boa relação custo-benefício. Dependendo do tipo de fabricante, estão em jogo 
os factores custo, tipo de construção e performance acústica dos diferentes tipos de 
encapsulamento. 

A influência da propagação das ondas sonoras nas superfícies dos recintos industriais onde se 
encontra maquinaria ruidosa é retratada por Jacques Chatillon (2006). A distribuição de ruído 
não é homogénea, sendo por isso as ondas sonoras propagadas em múltiplas direcções quando 
existem apenas superfícies livres e reflectoras no espaço fabril. Ainda segundo este autor e 
tendo em conta um estudo efectuado em três máquinas de processamento de madeira, os 
níveis de ruído a que um trabalhador está sujeito no seu local de trabalho podem variar entre 4 
a 8 dB(A) de acordo com a posição em que o trabalhador se encontra. Assim, a localização 
dos trabalhadores no seu campo de trabalho é um factor crucial na exposição ao ruído. 
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Dentro do recinto industrial, o campo acústico pode-se dividir em duas áreas: o campo directo 
e reverberante. O campo directo afecta operadores próximos da fonte sonora. O campo 
reverberante afecta principalmente trabalhadores que estão afastados da maquinaria ruidosa, 
mas que se encontram dentro das paredes da fábrica. Deste modo, é fundamental controlar o 
campo acústico, diminuindo a intensidade do campo sonoro directo e colocar objectos 
absorventes nas superfícies reflectoras do recinto industrial. O efeito de propagação 
indiferenciada das ondas sonoras será reduzido e os níveis de ruído presentes no espaço serão 
quase constantes, independentemente da distância a que se encontra o operador das fontes 
sonoras. 

De entre os materiais ou sistemas absorventes mais utilizados hoje em dia na insonorização 
acústica salientam-se os materiais porosos, materiais de argamassa, membranas ressonantes e 
ressonadores Helmholtz (Marín, 2001). 

Os materiais porosos, são constituídos por uma estrutura granular ou fibrosa, sendo 
importante no seu modo de actuação a espessura da camada e a distância à parede de apoio. A 
espessura é escolhida em função do coeficiente de absorção desejado. Estes materiais 
subdividem-se em porosos-rígidos e porosos-elásticos. 

Os materiais do tipo de argamassa são formados por uma mistura de ingredientes secos à qual 
é adicionado um líquido aglutinante. Possuem coeficientes de absorção na ordem dos 0,3-0,4 
até frequências de 500 Hz aumentando significativamente a frequências mais elevadas, onde 
atingem coeficientes de absorção de 0,8-0,9 (ver Subcapítulo 2.4 para a definição matemática 
de coeficiente de absorção). 

Os sistemas de membranas ressonantes são baseados no princípio de que uma onda sonora é 
parcialmente absorvida quando encontra obstáculos durante a sua propagação que vibram em 
ritmo próprio. Os painéis em forma de membrana ressonante amortecem a energia sonora 
incidente, a qual é convertida em energia mecânica e dissipada sobre a forma de calor. O 
coeficiente de absorção destes painéis situa-se nos 0,5. 

O ressoador de Helmholtz corresponde a um pequeno volume de ar dentro de uma cavidade 
em contacto com o ar envolvente através de aberturas num painel ou de um orifício 
ressonante. Uma onda sonora, ao incidir sobre o orifício do painel faz vibrar o ar presente na 
cavidade interior, o qual sofre sucessivas compressões e reflexões. O ressoador pode ser 
projectado para absorver apenas uma determinada gama de frequências, tendo neste caso, 
coeficientes de absorção muito próximos de 1. 

Num ambiente industrial um dos elementos mais importantes é a sua caracterização acústica. 
Este parâmetro é essencial na qualidade da atmosfera industrial e depende de vários factores 
tais como fontes sonoras (máquinas, equipamento, instalações), processos de produção (tipo 
de máquina, a sua localização, o número e o tempo dispendido em cada operação) e 
propriedades acústicas do espaço industrial (dimensões, proporção das paredes laterais, tipo 
de materiais de construção). A qualidade acústica de um ambiente industrial é definida pelo 
nível sonoro equivalente Leq que está relacionado directamente com o incómodo causado pelo 
ruído. O nível sonoro equivalente permite a estimativa de diferentes tipos de ruído e encontrar 
uma função de conexão do Leq com os parâmetros que descrevem um ambiente de trabalho 
industrial (Engel & Piechowicz, 1999). 

Ao longo desta dissertação, os factores saúde e riscos a que os trabalhadores estão sujeitos 
devido ao nível de ruído a que se encontram expostos são a preocupação central. Um estudo 
numa fábrica de produção de energia eléctrica retratado por Onur Çelik, Şinasi Yalçin e 
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Ahmet Öztürk (1998) contemplando 130 trabalhadores, revela que mais de 50% destes 
trabalhadores apresenta perda sensorial auditiva bilateral, simétrica e afectando 
principalmente frequências entre os 4 kHZ e 6 kHz. Esta perda auditiva foi desenvolvida nos 
primeiros 10 anos de exposição ao ruído, tendo sido agravada consecutivamente nos anos 
seguintes. 

1.5 Organização da dissertação e evolução do projec to 

Quanto à estrutura organizacional da dissertação, destaca-se, no capítulo sucessor, a descrição 
de vários aspectos sobre ruído. De seguida apresenta-se, de forma detalhada, os problemas 
que se pretendem resolver com o projecto em questão, assim como os respectivos resultados 
obtidos e correspondentes metodologias utilizadas. Por fim, apresentam-se as conclusões 
alcançadas e são sugeridos os possíveis caminhos a seguir no futuro. 
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2 Aspectos gerais do ruído 

2.1 Generalidades 

As vibrações transmitidas através do ar produzem uma variação de pressão, gerando uma 
onda sonora que pode ser detectada pelo ouvido humano. Deste modo, sob o ponto de vista 
técnico, o som é a sensação auditiva resultante de variações de pressão do ar, oriundas de uma 
fonte de vibração estrutural ou não. 

O som pode ser subdividido em três categorias: agradável, útil e incómodo. 

O som agradável corresponde geralmente a uma manifestação sonora não fatigante e 
agradável (sons da natureza ou música).  

O som útil, embora possa ter carácter perturbador, corresponde a uma manifestação sonora 
que é aceite pelo receptor (som de uma buzina ou despertador). 

O ruído, por sua vez, corresponde ao som indesejado, que não apresenta interesse pelo 
receptor. Após longos períodos de exposição, o ruído provoca incomodidade no receptor e 
pode ser nocivo para a saúde. 

A percepção do som pelo ouvido humano é complexa, dependendo da fisiologia, da 
capacidade do cérebro processar a informação recebida, da resposta deste face à sensação a 
que está a ser submetido, do ambiente em que se insere o receptor e dos mecanismos de 
geração e propagação do som. 

Deste modo, a medição do ruído e a avaliação da resposta do receptor, baseiam-se em 
parâmetros físicos que permitem a definição de escalas de ruído, as quais estabelecem 
indicadores de ruído (Fernandes, 2002). 

2.2 Parâmetros Físicos 

As ondas sonoras são caracterizadas a partir dos seguintes parâmetros: amplitude, 
comprimento de onda e período (Figura 2.1): 

 

 

 

Figura 2.1 - Parâmetros físicos. 

 

A amplitude (A) corresponde à medida da magnitude positiva ou negativa da oscilação de 
uma onda, podendo ser constante ou variar com o tempo. 
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O comprimento de onda (λ) corresponde à distância entre valores repetidos num padrão de 
onda. Numa onda sinusoidal, corresponde à distância entre cristas ou senos sucessivos. 

O período (T) corresponde ao tempo entre picos. 

A unidade utilizada para a medição da amplitude depende do tipo de onda, sendo expressas 
geralmente as amplitudes das ondas de som em decibel (dB). O decibel utiliza uma escala 
logarítmica a qual reduz a larga escala de valores que devem ser tratados e corresponde mais 
aproximadamente à forma como os ouvidos humanos captam as ondas sonoras. 

O decibel representa o nível de pressão sonora (Lp). Este é calculado pela seguinte fórmula 
(Wayson, 1998): 

 

�� = 10 log	
 ���
��� 

 

Nesta fórmula Lp representa o nível de pressão sonora (dB), p a pressão sonora instantânea 
(Pa) e p0 a pressão sonora de referência (2×10-5 Pa). 

 

O comprimento de onda é definido pelo produto da velocidade de propagação pelo inverso da 
frequência (Costa, 2003):  

 � = �� 

 

Nesta fórmula, λ representa o comprimento de onda (m), c é a velocidade do som (344m/s) e f 
a frequência (Hz ou s-1). 

A unidade utilizada para medir a frequência da onda sonora é o Hertz (Hz) ou s-1. Um Hertz 
corresponde à frequência de um som que executa uma vibração completa num segundo: 

 

 

 

Figura 2.2 - Ciclo ou onda completa. 

 

 

 



2.3 Frequências – Faixas de respost

O ouvido humano é sensível a uma gama de sons compreendido entre os 20 Hz e os 20000 
Hz. A resposta auditiva varia de um indivíduo para outr
é afectado negativamente pela exposição prolongada ao ruído.

Ao valor compreendido entre 20 Hz e 20000 Hz dá
frequências inferiores a 20 Hz correspondem a
sons. A Figura 2.3 exemplifica a escala de frequências.

O “Limiar de Audição” é o nível mínimo de pressão sonora capaz de provocar uma sensação 
auditiva. Este nível é definido em termos de probabilidade de audição e depende das 
características (frequência) do 
através do ar ou auriculares). Um ouvido saudável tem como ponto inicial de audição 0 dB ou 
2×10-5 Pa. 

O ouvido é mais sensível a uma determinada gama de frequências compreendida entre os 
1000 Hz e os 4000 Hz, na qual se dá o discurso humano.

Em relação ao limite máximo, no ouvido humano situa
o “Limiar da Dor”. Abaixo deste nível o dano causado no receptor dependerá do tempo a que 
esteja exposto ao mesmo. Acima 
1998). 

Na Figura 2.4 estão representados os níveis sonoros de referência mais importantes para o 
homem. 

Figura 2.4 – Níveis sonoros de refer
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O ouvido humano é sensível a uma gama de sons compreendido entre os 20 Hz e os 20000 
Hz. A resposta auditiva varia de um indivíduo para outro, apresentando redução com a idade e 
é afectado negativamente pela exposição prolongada ao ruído. 

alor compreendido entre 20 Hz e 20000 Hz dá-se o nome de gama audível. 
equências inferiores a 20 Hz correspondem a infra-sons e as superiores a 20000 Hz 

exemplifica a escala de frequências. 

Figura 2.3 - Escala de frequências. 

O “Limiar de Audição” é o nível mínimo de pressão sonora capaz de provocar uma sensação 
auditiva. Este nível é definido em termos de probabilidade de audição e depende das 
características (frequência) do som e da forma como se apresenta ao receptor (transmitido 
através do ar ou auriculares). Um ouvido saudável tem como ponto inicial de audição 0 dB ou 

O ouvido é mais sensível a uma determinada gama de frequências compreendida entre os 
os 4000 Hz, na qual se dá o discurso humano. 

Em relação ao limite máximo, no ouvido humano situa-se nos 140 dB, sendo este considerado 
o “Limiar da Dor”. Abaixo deste nível o dano causado no receptor dependerá do tempo a que 
esteja exposto ao mesmo. Acima deste valor, a perda auditiva é irreversível

estão representados os níveis sonoros de referência mais importantes para o 

 

Níveis sonoros de referência importantes para o homem
1998). 
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O ouvido humano é sensível a uma gama de sons compreendido entre os 20 Hz e os 20000 
, apresentando redução com a idade e 

se o nome de gama audível. As 
sons e as superiores a 20000 Hz a ultra-

 

O “Limiar de Audição” é o nível mínimo de pressão sonora capaz de provocar uma sensação 
auditiva. Este nível é definido em termos de probabilidade de audição e depende das 

som e da forma como se apresenta ao receptor (transmitido 
através do ar ou auriculares). Um ouvido saudável tem como ponto inicial de audição 0 dB ou 

O ouvido é mais sensível a uma determinada gama de frequências compreendida entre os 

se nos 140 dB, sendo este considerado 
o “Limiar da Dor”. Abaixo deste nível o dano causado no receptor dependerá do tempo a que 

deste valor, a perda auditiva é irreversível (Fahy & Walker, 

estão representados os níveis sonoros de referência mais importantes para o 

 

ência importantes para o homem (Fahy & Walker, 
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O ouvido humano amplifica até um valor de 10 dB sons cujas frequências estão 
compreendidas entre os 1000 Hz e os 4000 Hz (gama de frequências do discurso humano) e 
atenua ou reduz até cerca de 30 dB, os sons cuja frequência está compreendida entre os 63 Hz 
até aos 1000 Hz, ou quando se ultrapassa os 4000Hz (Miguel, 2009). 

A maior parte dos ruídos não são sons puros, mas sim ruídos complexos resultantes da 
combinação de vários níveis de frequência. A análise espectral ou análise por frequência 
destina-se a determinar com exactidão os diferentes componentes de um som e representa-se 
graficamente num sistema de eixos onde as frequências se situam no eixo das abcissas e os 
níveis sonoros no eixo das ordenadas. 

Para a análise de escalas de frequências, utilizam-se geralmente bandas de oitava: a 
frequência limite de cada banda de oitava é aproximadamente o dobro da frequência inferior 
da mesma banda. Para certos casos poderá ainda ser necessário utilizar escalas de frequência 
mais restritas, com base em escalas de banda de oitava mais reduzidas (sendo mais comum o 
terço de oitava). Dois espectros de frequência em bandas de oitava e 1/3 de oitava são 
exemplificados na Figura 2.5. 

 

 

 

Figura 2.5 - Espectros de frequência em bandas de oitava e 1/3 de oitava (sengpielaudio). 

 

Denomina-se frequência central de banda (fc) à média geométrica das frequências superior e 
inferior. Utiliza-se a frequência central para definir cada banda de oitava, como por exemplo, 
a banda de oitava com as frequências extremas f1 = 44 Hz e f2 = 88 Hz denomina-se banda de 
oitava de 63 Hz (Tabela 2.1). 

Uma frequência central de banda é calculada através da seguinte fórmula: 

 

 

Na qual, f1 e f2 reapresentam a frequência inferior e a frequência superior respectivamente. 

 

 

�� = ��1 × �22
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Tabela 2.1 - Distribuição das frequências em bandas de oitava (Marín, 2001). 

Frequência 

inferior (Hz) 

Frequência 

central (Hz) 

Frequência superior 

(Hz) 

22 31.5 44 

44 63 88 

88 125 177 

177 250 355 

355 500 710 

710 1000 1420 

1420 2000 2840 

2840 4000 5680 

5680 8000 11360 

As bandas de 1/3 de oitava são calculadas, por sua vez, pela seguinte fórmula: 

 

2.4 Fenómenos de transmissão de ruído 

Num ambiente industrial, o ruído é transmitido até ao receptor por fonte directa, campo difuso 
e campo reverberante. 

Uma fonte diz-se directa quando um som emitido atinge directamente o receptor sem que haja 
qualquer dissipação de energia sonora entre o emissor e receptor. A intensidade sonora 
correspondente a um campo sonoro directo (Id), num ponto à distância r da fonte é dada pela 
seguinte fórmula:  �� = ����� 

 

E corresponde à potência sonora da fonte. 

Num campo difuso o ruído atinge o operador após haver ocorrido alguma dissipação de 
energia. A propagação do ruído é delimitada por superfícies ou estruturas que o reflectem 
conduzindo o ruído de forma indirecta aos indivíduos. 

Por último, num campo reverberante o ruído é constante e atinge o operador 
independentemente da distância a que este se encontra do emissor. Este ruído constante é o 
resultado de inúmeras reflexões de ondas sonoras geradas por uma ou várias fontes em 
simultâneo. Define-se como tempo de reverberação, o tempo necessário para que, depois de 
suspendida a fonte sonora, a intensidade do som se reduza em 60 dB. Se as paredes do local 
forem muito absorventes (pouco reflexivas), o tempo de reverberação será pequeno, caso 
contrário ocorrerão inúmeras reflexões e o tempo de reverberação será grande. A intensidade 
sonora corresponde a um campo sonoro reverberante (Ir) é obtida pela seguinte fórmula: 

 �� = �� 

R é a constante acústica do espaço fechado e está dependente da frequência. 

Na Swedwood Portugal, a exposição dos colaboradores ao ruído resulta do campo 
reverberante existente na área Edgeband & Drill. 

�� = ��1 × �23  



Análise e Redução de Ruído na Swedwood Portugal 

12 

Quando uma onda sonora encontra um obstáculo, a energia desta é absorvida, reflectida e 
transmitida, conforme a Figura 2.6 representa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distribuição de energia é medida utilizando os coeficientes de transmissão (t), absorção (a) 
e reflexão (r), os quais são função da frequência: 

 ! =  �"#$%&' !$'"()&!&*'�"#$%&' &"�&*#"!#  

 

 ' =  �"#$%&' '+(,$-&*'�"#$%&' &"�&*#"!#  

 

 $ = �"#$%&' $#�.#�!&*'�"#$%&' &"�&*#"!#  

 

À propagação das ondas sonoras estão associados três fenómenos (Hall, 1993): 

• Reflexão (Figura 2.7): este fenómeno 
acontece quando a propagação de uma onda 
sonora encontra uma superfície sólida que 
actua como obstáculo Produz-se uma 
inversão das ondas incidentes em relação à 
superfície de reflexão.  

 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Exemplo da reflexão 
das ondas sonoras. 

Figura 2.6 - Esquema da distribuição de energia 
sonora de uma onda ao encontrar um obstáculo. 
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• Refracção (Figura 2.8): fenómeno associado à mudança de direcção das ondas sonoras 
quando estas atravessam meios de propagação com características diferentes. Um 
exemplo importante deste fenómeno ocorre quando há variação de temperatura entre o 
interior e o exterior das máquinas. A variação de temperatura provoca o aparecimento 
de zonas com nível sonoro diferente relativamente a zonas adjacentes, uma vez que a 
velocidade do som é influenciada pela temperatura do meio. Ocorrem refracções no 
percurso e os raios sonoros passam a linhas curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Difracção (Figura 2.9): Este fenómeno 
está relacionado com a propriedade de 
as ondas sonoras transferirem energia 
de um ponto do espaço para outro 
(princípio de Huygens-Fresnel). As 
ondas sonoras podem interagir entre si 
quando duas ou mais ondas 
atravessam a mesma região do espaço. 
Pode acontecer também que uma onda 
tenha a sua velocidade e/ou direcção 
alteradas, ao interagir com um objecto 
ou meio material interposto em seu 
caminho. A difracção, está relacionada 
com a interacção de uma onda com um obstáculo, ou então quando encontra um 
orifício através do qual possa atravessar um esse obstáculo. A onda, ao contornar ou 
atravessar um obstáculo, adopta diferentes trajectórias, cujos comprimentos totais 
podem variar. Da variação dos comprimentos totais atravessados, diversas ondas 
oriundas da original acabam por se recombinar ao passar por um dado ponto do 
espaço. 

2.5 Filtros de ponderação 

Na prática, para que um aparelho de medição de ruído se comporte como o ouvido é 
necessário adicionar-lhe um filtro. 

Existem vários tipos de filtros normalizados que correspondem, de uma forma não linear, às 
diferentes frequências, sendo designados por filtros de ponderação: A, B, C, D (Fahy & 
Walker, 1998). 

A resposta em frequência do ouvido é dada através de filtros de ponderação. A Figura 2.10 e a 
Tabela 2.2 exemplificam os valores de ponderação de um filtro do tipo A. 

 

Figura 2.8 - Exemplo de refracção das ondas sonoras. 

Figura 2.9 - Exemplo de difracção das 
ondas sonoras (Crocker, 2007). 
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Figura 2.10 - Gráfico que ilustra as características da atenuação de filtros do tipo A 
(Fahy & Walker, 1998). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.2- Ponderação Filtro A. 

Filtro A 

Banda de Frequência (Hz)  Ponderação (dB) 

63 -26 

125 -16 

250 -9 

500 -3 

1000 0 

2000 +1 

4000 +1 

8000 -1 

 

O filtro mais importante a nível industrial é o de ponderação A, uma vez que representa 
aproximadamente a resposta do ouvido humano. Os valores das medições feitas através do 
filtro A são seguidos pela designação A e vêm representados por dB(A). 

2.6 Ruído no ambiente de trabalho 

De acordo com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, em Portugal a 
exposição ao ruído no local de trabalho é a principal causa da segunda mais importante 
doença profissional, a surdez . Para além desta doença, existem outros efeitos extra auditivos 
do ruído resultantes da exposição a intensidades sonoras mais reduzidas e ao facto do sistema 
de audição humana estar também relacionado com outros elementos do organismo: 

• Incomodidade; 
• Fadiga física e psíquica; 
• Perturbações do sono e do repouso; 
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• A diminuição de energia por diminuição da capacidade de concentração; 
• A excitação ou activação desnecessária do sistema nervoso central ou vegetativo. 

Estas perturbações, para além dos custos sociais que implicam, traduzem-se também em 
custos económicos para as empresas, devido a perdas de produtividade e de qualidade do 
trabalho, desmotivação e absentismo. 

2.7 Legislação sobre ruído industrial 

Em Portugal, relativamente ao ruído industrial, encontra-se em vigor o Decreto Legislativo Nº 
182/2007 de 7 de Janeiro. Este transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 
2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativamente às prescrições mínimas de 
segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído. 

Esta legislação visa definir parâmetros de vigilância, grandezas, aparelhos e métodos de 
medida de forma a garantir a protecção dos trabalhadores contra os riscos de perda auditiva, 
segurança auditiva e outros efeitos da exposição prolongada a níveis de ruído elevados. Nos 
parágrafos seguintes, transpõem-se alguns dos aspectos mais relevantes do Decreto 
Legislativo Nº 182/2007 para a presente dissertação. 

Medição dos parâmetros de avaliação 

Neste decreto-lei são definidos essencialmente dois parâmetros que quantificam o risco de 
exposição ao ruído, para os quais se estabelece os seguintes limites: 

 

Tabela 2.3 - Valores limites de exposição. 

Valor em Causa LEP,A dB (A) Ppico dB (lin) 

Valor Limite de Exposição  87 140 

Valor superior da exposição que desencadeia a 

acção  

85 137 

Valor inferior da exposição que desencadeia a 

acção  

80 135 

 

LEP,A representa a exposição pessoal diária de um trabalhador ao ruído durante o seu dia de 
trabalho. Este parâmetro é calculado a partir da seguinte expressão: 

 

 

em que: 

 

��/,1 = �1#2 ,3# + 10 × .,%10 53#!, 6 *7 (1)  

�1#2 ,3# = 10 × .,%10 :13 . < [(>1
3#
0

(!))2 (>0)2?@ *!A *7 (1) 
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Te é o tempo de duração diária da exposição pessoal de um trabalhador ao ruído durante o 
trabalho. Na Swedwood este valor corresponde à duração efectiva de um turno: 7h30 ou 
27000 s. T0 corresponde a 8 horas, pA(t) é a pressão sonora instantânea, ponderada A e p0 é a 
pressão de referência 20 µPA. 

Lpico representa o valor de pico de pressão sonora, isto é, o valor máximo instantâneo do nível 
de pressão sonora. É calculado pela expressão: 

Pmax é o valor máximo da pressão sonora instantânea a que o trabalhador está exposto. 

 

 

Medidas gerais de prevenção 

Para reduzir os riscos ligados à exposição dos trabalhadores ao ruído durante o desempenho 
da sua função a legislação prevê que devem ser utilizadas medidas técnicas de protecção 
colectiva, de organização do trabalho e de protecção individual. 

Destacam-se as seguintes medidas: 

Medidas de carácter geral 

• Informação aos trabalhadores; 
• Sinalização e limitação de acesso às zonas mais ruidosas; 
• Vigilância médica da função auditiva dos trabalhadores expostos. 

Medidas de carácter específico 

Redução de ruído na fonte: 

• Utilização de máquinas, ferramentas e instalações pouco ruidosas; 
• Aplicação de silenciadores e atenuadores sonoros; 
• Reforço da estrutura da máquina com blocos de inércia e elementos antivibráticos; 
• Escolha criteriosa dos materiais utilizados; 
• Manutenção regular dos equipamentos. 

Redução da transmissão de ruído através de: 

• Reforço das estruturas das máquinas; 
• Isolamento contra a transmissão de vibrações decorrentes do funcionamento. 

Redução da radiação sonora através de: 

• Aumento da absorção da envolvente acústica; 
• Aplicação de barreiras acústicas; 
• Encapsulamento das máquinas; 
• Separação de locais: 

� Compartimentação dos locais de trabalho; 
� Colocação de divisórias e cabinas; 
� Concentração das fontes de ruído em locais de acesso limitado e 

sinalizados. 

 

�>&�, = 10 × .,%10(/)'B //0)2 *7 
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Melhorias na acústica dos edifícios: 

• Montagem de tectos, divisórias, portas ou pavimentos isolantes; 
• Montagem de elementos absorsores de som; 

 Medidas de carácter geral: 

• Organização da rotatividade de mudança nos postos de trabalho; 
• Execução de tarefas ruidosas fora do horário normal de trabalho; 
• Limitação da duração do trabalho em ambientes muito ruidosos. 

Medidas de protecção individual: 

• Utilização de protectores individuais de audição. 
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3 Análise e descrição da situação encontrada 

3.1 Descrição da área a intervir 

A Edgeband & Drill é a área da linha de produção da fábrica BOF onde se procede à furação e 
colocação de orlas nos diversos semi-produtos. A nave onde se encontram instaladas as 
máquinas abrange uma área de 5275 m2 e possui uma altura constante de 8,5 m. A Figura 3.1 
mostra uma panorâmica geral das infra-estruturas existentes na Edgeband & Drill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta área de produção, trabalham um total de 96 colaboradores distribuídos por três turnos 
diários de oito horas cada. O primeiro turno labora das 7h00 às 15h00, o segundo das 15h00 
às 23h00 e o terceiro das 23h00 às 7h00. É uma produção contínua laborando 24 horas por dia 
desde domingo às 23h00 até às 23h00 de sexta-feira. Fora deste período, que abrange grande 
parte do fim-de-semana ocorrem, se necessárias, horas extra de trabalho laboral de modo a 
responder a todos os pedidos de encomenda semanais. Ao sábado, com a maquinaria das três 
linhas desligada, procede-se à manutenção efectuada pela equipa de manutenção. 

Para além destes colaboradores, regularmente encontram-se também presentes na área, uma 
equipa de técnicos (2 colaboradores), o responsável da área e uma equipa SWOP (2 
colaboradores) que é responsável pelo melhoramento contínuo e redução dos tempos de setup 
das máquinas. Também de referir, que quando necessário, intervém a equipa de manutenção 
(3 colaboradores). 

De modo a garantir a segurança a nível de exposição ao ruído todas as pessoas que colaboram 
ou intervêm na área possuem protecção auricular. Na Swedwood Portugal, são utilizados 
maioritariamente três tipos diferentes de auriculares: tampões auditivos reutilizáveis com 
caixa, auriculares côncavos e auriculares com intercomunicador. Estes auriculares estão 
exemplificados, respectivamente, nas Figuras 3.2, 3.3 e 3.4. 

 

Figura 3.1 - Aspecto físico da Edgeband & Drill. 
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Os tampões auditivos reutilizáveis com caixa são os mais utilizados 
na Swedwood Portugal, maioritariamente por colaboradores 
pertencentes às outras áreas da fábrica que não a Edgeband & Drill e 
por pessoal de escritório quando se deslocam à linha de produção. 
Têm um SNR (valor global de atenuação do tampão auditivo) de 25 
dB. 

 

 

Os auriculares em forma de concha são utilizados por alguns 
colaboradores da Edgeband & Drill e Lacquering. Possuem um SNR de 24 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

Os auriculares que possuem a inclusão de um intercomunicador  
permitem a comunicação à distância entre os colaboradores que 
os utilizem. Devido ao excessivo ruído presente na Edgeband & 
Drill a comunicação entre operadores que se encontram em 
locais opostos da linha não seria possível sem a utilização deste 
tipo de auriculares. São utilizados pelos line leaders (chefe de 
cada linha da Edgeband) e por colaboradores que operam nas 
várias máquinas. Possuem um SNR de 30 dB. 

 

 

Existem também uns tampões E.A.R Soft (Figura 3.5) que são 
utilizados pelos visitantes da Swedwood. Têm um SNR de 36 dB. 

 

 

 

 

 

 

Todos os colaboradores da Edgeband & Drill são sujeitos, a partir do ano 2010, a um exame 
audiométrico anual, realizado nas instalações da Swedwood Portugal, por uma equipa médica. 

Figura 3.5 - Tampões E.A.R Soft 
(Fonte: Ear). 

Figura 3.4 - 
Auriculares Peltor 

Lite-Com III (Fonte: 
Peltor). 

Figura 3.3 - Auriculares Peltor H4A 
(Fonte: Peltor). 

Figura 3.2 - 
Auriculares 3M 1271 

(Fonte: 3M). 



Análise e Redução de Ruído na Swedwood Portugal 

20 

Esta área da fábrica BOF está organizada em três linhas constituídas por diversos tipos de 
máquinas e são designadas Linha 1, Linha 2 e Linha 3. 

As linhas 1 e 2 são idênticas, possuindo as mesmas máquinas, na mesma posição e dimensões. 
No entanto a Linha 1 processa semi-produtos constituídos por melaminas e a Linha 2 processa 
semi-produtos BOF. 

A Figura 3.6 demonstra a disposição das máquinas e as etapas de processamento de um semi-
produto nas Linhas 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Robot de entrada (Figura 3.7) movimenta os semi-produtos de uma baseboard (mini-palete) 
onde se encontram empilhados para o tapete de rolos das Linhas 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Robot de entrada da Linha 1. 

Figura 3.6 - Esquema das Linhas 1 e 2. 
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As Orladoras 1, 2 e 3 (Figura 3.8) colocam as orlas nas laterais dos semi-produtos. 

 

 

 

As Furadoras (Figura 3.9) procedem à realização dos furos. São constituídas por um conjunto 
de duas furadoras em série, as quais realizam a operação de furação a dois tempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Turner 1 e 2 (Figura 3.10) procedem à rotação horizontal de 90º dos semi-produtos para 
posterior colocação das orlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 - Orladoras 1, 2 e 3 da Linha 1. 

Figura 3.9 - Furadoras da Linha 1. 

Figura 3.10- Turner 2 da Linha 1. 
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A Splitter (Figura 3.11) efectua um corte longitudinal, divide os semi-produtos em duas peças 
simétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Swapper (Figura 3.12) é um robot que inverte a troca de posição dos semi-produtos após a 
divisão destes pela Splitter. Os produtos entrarão na Orladora 3, onde é colacada a orla na 
face horizontal que ainda não possui orla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Robot de saída (Figura 3.13) transfere os semi-produtos dos tapetes de rolos das linhas da 
Edgeband & Drill para baseboards. Os semi-produtos entram empilhados em baseboards na 
operação seguinte de pintura (Lacquering). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 - Splitter da Linha 1. 

Figura 3.12 - Swapper Linha 1. 

Figura 3.13 - Robot de saída da Linha 1. 
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A Linha 3 é idêntica às outras duas, apenas o fabricante é diferente e em termos de número de 
máquinas acrescenta uma furadora horizontal no final desta linha. De referir que processa 
apenas semi-produtos BOF, que são repartidos conjuntamente pela Linha 2. 

 

De referir, por último, que a Edgeband & Drill possui dispersores de água temporizados por 
toda a sua cobertura, de modo a garantir níveis de humidificação ideais, conforme 
exemplificado na Figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Problemas acústicos presentes na área 

Parte do objectivo deste estágio, como já foi referido, é o desenvolvimento de uma solução 
acústica que permita a redução dos níveis de ruído presente na Edgeband & Drill. Assim 
sendo, é deveras importante estudar e avaliar as condições que podem caracterizar e 
influenciar os problemas acústicos existentes. 

As máquinas presentes nas Linhas 1, 2 e 3 são extremamente ruidosas, contribuindo como 
fontes sonoras ruidosas. 

A dissipação/absorção tende a reduzir a amplitude das oscilações, mas a nave onde se 
encontra a Edgeband & Drill possui superfícies com níveis de absorção insuficientes face à 
energia gerada pelas respectivas fontes sonoras. Do baixo nível de absorção e elevado nível de 
reflexão resulta um acréscimo de som indirecto. 

De salientar a existência de muita reverberação, que cria um campo difuso ou reverberante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 - Dispersores de água presentes na Edgeband & Drill.

Figura 3.15 - Exemplo do acréscimo de som indirecto. 
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O ouvido humano tem a capacidade de integrar sons directos consecutivos dentro de um 
limite de 50 ms num só som. Como demonstrado pela Figura 3.15 o ouvido humano irá 
integrar o som inicial, as primeiras reflexões e as reflexões mais tardias num só som, 
causando assim uma percepção psicoacústica de um aumento do nível de pressão sonora. 

De referir também o espaço da Edgeband & Drill que possui elevada volumetria e superfícies 
extremamente reflectoras: 

• A propagação da energia sonora reflectida pelas superfícies, nomeadamente, da 
cobertura da nave e paredes laterais que fazem parte do espaço onde se encontram as 
três linhas; 

• Ao ruído de uma máquina é adicionado o ruído de uma outra, mesmo que estas se 
encontrem relativamente distanciadas entre si. 

A Figura 3.16 ilustra a propagação das ondas sonoras no recinto da Edgeband & Drill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cobertura da nave das instalações da Edgeband & Drill possui uma rede complexa de 
tubagens de aspiração (Figura 3.17). A aspiração é necessária para remover as partículas 
resultantes das operações de furação e corte existentes nas Furadoras, Orladoras e Splitters 
das três Linhas de produção. Deste sistema de aspiração resulta uma grande parte do ruído 
presente nesta área. Não é possível quantificar em dB (A) os níveis de ruído emitidos por este 
sistema, uma vez que as máquinas das três linhas encontram-se sempre em funcionamento, 
não sendo possível desligá-las e deixar a Edgeband & Drill apenas com a aspiração a 
funcionar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 - Ilustração da propagação das ondas sonoras na Edgeband & Drill. 

Figura 3.17 - Tubagens de aspiração existentes 
na cobertura da Edgband & Drill. 
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Tanto à saída das furadoras da Linha 1 como da Linha 2, existe uma zona de limpeza do pó 
infiltrado nos furos laterais dos semi-produtos, que se acumula no processo de furação da 
etapa anterior de produção. Esta limpeza é feita através da utilização de jactos de ar 
comprimido (Figura 3.18), os quais se encontram a uma pressão aproximada de 6 bar. Esta 
descarga de ar comprimido provoca um ruído bastante incomodativo cada vez que um semi-
produto se desloca no tapete de rolos nesta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe ainda uma outra forma de ruído proveniente do impacto do desprendimento dos semi-
produtos sobre o tapete de rolos das três Linhas, nas operações promovidas pelos Robots de 
entrada e saída e do robot da Swapper.  

Estes robots movimentam os semi-produtos de posição utilizando ventosas e quando os 
pousam sobre os rolos da linha, largam-nos a uma altura de cerca de 10 cm, provocando um 
impacto audível sobre os rolos. 

3.3 Valores das medições do nível de ruído 

De modo a obter uma melhor caracterização acústica da área em estudo, 
procedeu-se à medição de uma série pontos correspondentes às posições 
de trabalho mais frequentadas pelos operadores. Com os resultados das 
várias medições, efectuou-se um mapeamento dos níveis de ruído 
presentes na totalidade das três linhas da área. 

O aparelho utilizado foi um sonómetro integrador / analisador de ruído, 
modelo Soundtrack LxT2 da Larson Davis (Figura 3.19) e microfone 
modelo 377B02 também da Larson Davis. O sonómetro vinha pré-
calibrado pela empresa que procedeu ao seu aluguer. 

 

As medições foram efectuadas tendo em conta: 

• Parâmetro medido: Nível contínuo equivalente – Leq 
• Filtro de Ponderação: dB (A) 
• Tempo de medição: Fast (F) 
• Escala de medição: 50 a 130 dB 
• Frequências medidas: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 e 8000 Hz 

O microfone do sonómetro foi colocado a uma altura média correspondente à localização do 
aparelho auditivo dos colaboradores. Cada medição efectuada teve a duração de 4 minutos. 

Figura 3.18 - Jactos de ar comprimido à saída das furadoras da Linha 1. 

Figura 3.19 - Sonómetro 
LxT2 (Fonte: Specman). 
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O mapeamento dos níveis de ruído obtido na área, por máquina e por linha encontra-se no 
Anexo A. 

Os valores máximos obtidos na periferia de cada máquina encontram-se dispostos na Tabela 
3.1. 

Tabela 3.1 - Níveis de ruído obtidos para cada máquina. 

Medições Obtidas LEX,8h dB (A) 

Maquinaria Linha 1 Linha 2 Linha 3 

Robot Entrada 89,9 90,7 89,9 

Orladora 1 94,4 96,8 94,9 

Turner 1 94,0 90,9 91,2 

Orladora 2 94,0 93,1 94,3 

Furadoras 91,5 92,9 92,3 

Turner 2 89,9 90,8 89,8 

Splitter 94,6 92,2 90,8 

Swapper 90,7 91,1 91,2 

Orladora 3 93,2 93,1 92,8 

Furadora Horizontal - - 87,2 

Robot Saída 87,8 88,7 87,0 

 

Para além dos níveis de ruído verificados na periferia das máquinas, existem outros pontos 
problemáticos tanto na Linha 1 como na Linha 2, relacionados com a limpeza das peças 
através do ar comprimido. Estes valores obtidos encontram-se ilustrados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Níveis de ruído obtidos com a limpeza com ar comprimido. 

Medições Obtidas LEX,8h dB (A) 

Limpeza ar comprimido Linha 1 Linha 2 

Após Turner 1 94,6 96,2 

Após Furadoras 98,3 97,3 
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3.4 Avaliação da incomodidade devida ao ruído 

Avaliou-se o grau de incomodidade devida ao ruído por meio de um inquérito aos 
colaboradores presentes na Edgeband & Drill. O objectivo desta avaliação é a obtenção de 
informação estatisticamente relevante de modo a ajudar na decisão de uma futura solução ao 
problema proposto. 

 

Foram colocadas as seguintes questões aos colaboradores: 

A – Está a par das consequências / riscos da exposição ao ruído em relação à saúde. 

Nesta pergunta pretende-se avaliar os conhecimentos dos inquiridos acerca do risco da 
exposição ao ruído na sua saúde. A amplitude de respostas varia desde nenhum, para 
colaboradores que não possuam conhecimentos sobre os riscos inerentes à sua saúde até 
totalmente, para colaboradores que estejam a par das consequências da exposição ao ruído 
em relação à saúde. 

B – Uso da protecção auricular. 

Pretende-se obter o feedback do cumprimento do manual da HS (Health Safety) interna da 
Swedwood relativamente a protecção auricular. A amplitude de respostas varia desde nunca, 
para um colaborador que não utilize a protecção auricular e sempre, para colaboradores que 
cumpram o manual HS. 

C – Incómodo provocado devido ao uso de auriculares. 

O tipo de auriculares utilizados na Swedwood Portugal poderá causar incómodo em alguns 
colaboradores devido ao uso contínuo durante as 8 horas do turno. A amplitude de respostas 
varia desde nenhum para colaboradores que não sintam qualquer incómodo a extremo para 
colaboradores que se sintam afectados no seu trabalho durante o turno devido ao incómodo 
relativo à utilização da protecção auricular. 

D – Cansaço após o turno devido ao nível de ruído presente na área de trabalho. 

Cada turno tem a duração efectiva de 7h30 horas. O objectivo desta pergunta é saber até que 
ponto a presença constante de níveis elevados de ruído provocará cansaço após o término de 
cada turno. O grau de respostas varia desde nenhum, para colaboradores que não sintam 
afectados fisicamente após o turno até extremo, para colaboradores que apresentem cansaço 
após o turno. 

E – Perdas de rendimento ao longo do turno devido ao nível de ruído presente na área de 
trabalho. 

A presença de níveis elevados de ruído poderá afectar a concentração dos colaboradores. A 
gama de respostas varia desde nenhuma, para colaboradores que não sintam perda de 
rendimento até extrema, para colaboradores que apresentem perdas totais de rendimento no 
seu turno devido ao ruído presente. 
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De uma amostragem de 62 colaboradores da Edgeband & Drill distribuídos pelos três turnos 
obtiveram-se os resultados expostos no gráfico da Figura 3.20. 

 

Do inquérito efectuado retiram-se as seguintes conclusões: 

• A maioria dos colaboradores tem algum conhecimento sobre os riscos da exposição ao 
ruído. Este conhecimento foi adquirido através dos media (televisão, jornais) e em 
formações internas da empresa que abordam este tema. Estas formações são dadas 
pela equipa EHS (Enviroment Health and Safety) da Swedwood Portugal. 

• Relativamente ao uso de protecção auricular, a grande maioria dos inquiridos (87,8 %) 
utiliza sempre o auricular disponível, cumprindo assim o estipulado no manual HS 
(Health and Safety) da Swedwood. 

• O incómodo provocado pela utilização de auricular divide a opinião dos 
colaboradores: 29,3% afirmam que não têm qualquer incómodo com a utilização 
contínua da protecção auditiva (8 horas); 17,1% sentem-se ligeiramente incomodados; 
31,7% admitem um moderado incómodo e 19,5% têm bastante desconforto 
relacionado com a utilização do auricular. Os principais motivos de desconforto 
referidos durante a realização deste inquérito são: o calor provocado, o efeito suor e 
efeito esmagamento / aperto que os auriculares provocam sobre as orelhas dos 
colaboradores. De salientar ainda, que o incómodo é crescente à medida que o turno 
avança. 
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Figura 3.20 - Gráfico com os resultados estatísticos do inquérito realizado aos 
colaboradores. 
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• O cansaço após o turno, devido unicamente ao ruído presente na área, também 
suscitou alguma divisão de opiniões: 58,5% não apresenta cansaço após turno; 19,5% 
ligeiro cansaço e 19,5% afirmam ter cansaço moderado no final de cada turno. As 
manifestações de cansaço são notoriamente zunidos nos ouvidos na primeira hora após 
turno e no percurso até casa e por vezes ligeiras dores de cabeça. 

• Por fim, relativamente a perdas de rendimento ao longo turno, a divisão de opiniões é 
bastante equitativa: 28,6% afirmam ter ligeira ou nenhuma perda de rendimento e 
22,0% referem ter perdas moderadas a significativas. Estas perdas de rendimento 
surgem devido à falta de concentração que lhes provoca tempos de reacção mais 
longos quando necessitam de intervir na linha de produção e à difícil comunicação 
entre colaboradores na área que não possuem auriculares com intercomunicador. De 
referir também que a comunicação via telemóvel entre colaborares da Edgeband & 
Drill com outras áreas da Swedwood Portugal é feita maioritariamente em sistema 
“alta voz”. As perdas de rendimento tendem a aumentar à medida que o turno avança. 
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4 Estudo das soluções de insonorização 

Depois de realizada a análise e caracterização da área a intervir, bem como a identificação dos 
seus principais problemas acústicos, procedeu-se ao estudo de possíveis soluções que visam 
dar resposta ao problema proposto. Os subcapítulos posteriores a esta secção descrevem as 
várias alternativas estudadas que interligadas permitirão à Swedwood Portugal reduzir os 
níveis de ruído para os padrões estipulados. 

4.1 Eficiência acústica das ferramentas de corte e furação 

Numa primeira fase deste projecto procedeu-se ao estudo da redução de ruído na própria 
fonte. Nesse sentido começou-se por estudar as ferramentas de corte e furação utilizadas no 
processo produtivo da Edgeband & Drill. 

Na Edgeband & Drill utilizam-se quatro tipos de ferramentas: trituradores, fresas, serras e 
brocas. 

Cada semi-produto chega à área de orlagem e furação com folga na sua espessura e largura, 
isto é, sobredimensionado tanto na moldura como no HDF em cerca de 3,5 mm. A fabricação 
das frames é feito de modo manual e por tanto seria impossível obter todos os semi-produtos 
nas dimensões correctas. Deste modo são fabricados com uma margem de folga. 

A função dos trituradores e das fresas é fazer a correcção do tamanho dos semi-produtos para 
as dimensões específicas. Estes dois tipos de ferramentas são utilizados à entrada das 
Orladoras 1, 2 e 3 das Linhas 1, 2 e 3. 

Os trituradores (Figura 4.1) são colocados na posição das dimensões finais dos semi-produtos 
e procedem à formatação das peças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que os trituradores apenas desbastam os semi-produtos é necessária a passagem 
destes por fresas (Figura 4.2) de modo a obter um acabamento refinado. Existem também 
fresas de menores dimensões que procedem ao acabamento boleado, após colocação de orlas 
nas orladoras. 

 

 

 

Figura 4.1 - Trituradores utilizados nas orladoras. 
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As serras (Figura 4.3) são utilizadas na Splitter e o seu objectivo é a divisão simétrica de cada 
semi-produto em dois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As brocas (Figura 4.4) são utilizadas no processo produtivo da furação pelas furadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma grande parte do ruído emitido pela maquinaria da Edgeband & Drill resulta da utilização 
no processo produtivo, destas ferramentas de corte e furação. Pese embora uma variedade de 
outro tipo de fontes sonoras estejam associadas à maquinaria que utiliza estas ferramentas de 
corte e furação, uma parte do ruído presente na área pode ser minimizado, lidando com o 
ruído apenas produzido pelas ferramentas de corte e furação. 

 

Figura 4.4 - Brocas das furadoras da Linha 1. 

Figura 4.2 - Fresas. 

Figura 4.3 - Serra da Splitter da Linha 1. 
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Conforme abordado no Capítulo 1 desta dissertação, existem diversos artigos relacionados 
com a minimização do ruído emitido por ferramentas tais como, serras ou brocas, por 
alteração ou combinação de vários formatos, perfis, dimensões, espessuras e velocidades 
destas ferramentas na sua utilização no processo produtivo. 

A principal abordagem para a redução de ruído em máquinas que utilizem ferramentas 
desbastadoras é o redesenho da zona de corte. Existe uma grande variedade de formatos de 
ferramentas de corte, mas tendo em conta somente a performance acústica as opções variam 
consideravelmente. De facto, quando se estuda um desenho alternativo de corte é importante 
ter em consideração as seguintes características: taxas de alimentação, profundidade de corte, 
consumo de energia, qualidade na superfície da peça, desgaste da ferramenta e manutenção. 

Do ponto de vista acústico, um design em espiral contínuo da ferramenta de corte tem sido 
demonstrado como o mais efectivo na redução de ruído tanto durante o corte como em stand 
by. Quando a ferramenta está em fase de repouso ou stand by, o design helicoidal não 
comprime o ar cada vez que uma lâmina se movimenta na superfície estacionária, ao invés, 
movimenta o fluxo de ar na direcção axial. Durante a operação de corte, a combinação de uma 
geometria com lâminas em espiral e um elevado número de lâminas proporciona um contacto 
quase permanente entre as lâminas e a peça a desbastar, o que permite suavizar a força 
aplicada no corte e minimizar drasticamente a vibração emitida pela peça (Nielsen & Stewart, 
2007). Um exemplo de um cortador em forma espiral encontra-se na Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

A geometria da ferramenta controla a natureza da excitação da vibração da peça. A Figura 4.6 
ilustra a relação Força-Tempo entre ferramentas de corte de formas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Cortadores em forma espiral mais 
usados em máquinas de corte industriais 
(Fonte: www.weinigusa.com). 

Figura 4.6 - Exemplo de gráficos força-tempo 
utilizando uma ferramenta de corte recta (esquerda) e 
espiral (direita) (Nielsen & Stewart, 2007). 
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A largura das peças é um dos factores principais relacionado com o nível de ruído produzido 
durante o corte. A título de referência, o efeito da largura da peça sobre o nível de ruído 
causado pela sua vibração, a cerca de 1 m do posto de trabalho do operador, para uma 
máquina de corte típica operando com ferramentas de corte em espiral e rectas é 
exemplificado na Figura 9 da página 978 do livro Handbook of Noise and Vibration Control, 
de Malcolm J. Crocker (2007). 

 

As ferramentas utilizadas nesta área são produzidas maioritariamente por duas empresas. 
Estas empresas desenvolvem as ferramentas especificamente para a Swedwood Portugal de 
acordo com as necessidades e os objectivos desta. É uma evolução contínua de ambas as 
partes, que envolve extensa testagem, investigação, aperfeiçoamento, tendo como objectivo a 
optimização e produtividade, eliminando o máximo possível de defeitos. 

Qualquer alteração destas ferramentas para um formato low noise implicaria mudança no 
processo produtivo, bem como no sistema de aspiração e cadência de cada máquina. A 
Swedwood Portugal passou nestes dois anos por diversos problemas a nível de defeitos e 
acumulação de pó nos semi-produtos, tendo neste momento, estes problemas estabilizados. 

Deste modo, e uma vez que a mudança de ferramentas não iria contribuir para a resolução 
total do problema dos níveis ruído, a Swedwood Portugal não se mostrou interessada no 
desenvolvimento de novas ferramentas optando-se, no decorrer do estágio, pelo estudo de 
outras alternativas. 

4.2 Cabines de insonorização 

A solução por cabines de insonorização é utilizada quando o confinamento ou 
encapsulamento da fonte emissora ou receptora é viável e com uma boa relação custo-
benefício. 

A principal função de uma cabine de insonorização é conter a energia sonora dentro do 
encapsulamento e dissipá-la por meio de absorção sonora. 

As cabines sonoras podem ser classificadas em cinco tipos: caixas encapsuladoras de grande 
dimensão, onde a totalidade das máquinas estão contidas; caixas encapsuladoras de pequena 
dimensão, utilizadas no encapsulamento de máquinas de menores dimensões ou partes de 
maquinaria de grandes dimensões; materiais de acondicionamento, utilizados no 
encapsulamento de tubos, condutas ou outros sistemas e cabines que seguem o contorno da 
totalidade ou partes de uma máquina; grandes cabines ou salas com painéis de insonorização 
na qual os colaboradores ou veículos se encontram. 

Por sua vez, a performance acústica de uma cabine é definida pelos seguintes parâmetros: 
redução de ruído, perda por transmissão e perda de inserção. Um encapsulamento pode ser 
completo ou parcial, no qual algumas paredes podem ser removidas, por necessidade ou 
devido a acessibilidade. 

O comportamento físico e a eficiência de uma cabine de insonorização dependem 
principalmente da perda de transmissão de energia sonora através das paredes da cabine; do 
volume e das aberturas para entrada e saída de material, ventilação e arrefecimento, janelas de 
visualização para o interior e da percentagem de energia absorvida dentro das paredes da 
cabine que são revestidas com material absorvente. 
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A Tabela 4.1 demonstra a eficácia do uso de encapsulamentos parciais, onde os valores são 
baseados no pressuposto de que a fonte sonora irradia uniformemente em todas as direcções e 
de que a cabine é totalmente revestida por material absorvente (Arenas & Crocker, 2007). 

 

Tabela 4.1 - Eficácia de uma cabine de insonorização parcial. 

Energia sonora 

absorvida (%) 

Redução de ruído 

máxima possível (dB) 

50 3 

75 6 

90 10 

95 13 

98 17 

99 20 

 

Existe implementada na Linha 3 da Edgeband & Drill uma cabine de insonorização (Figura 
4.7), mais precisamente em redor da máquina Splitter. Esta cabine foi instalada de raiz na 
Swedwood Portugal, a par da instalação da maquinaria das 3 Linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cabine por si só não resolve os problemas de níveis de ruído existentes na Edgeband & 
Drill, uma vez que o encapsulamento de uma só máquina não traz grande benefício 
relativamente à globalidade de fontes sonoras, não tratadas, presentes nesta área. 

 

 

Figura 4.7 - Cabine de insonorização 
existente na Splitter da Linha 3. 
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4.2.1 Simulação do perímetro de uma cabine em redor  de uma máquina na Edgeband & Drill 

Numa tentativa de avaliar e observar a reacção dos colaboradores da área em relação à 
implementação de cabines de insonorização no seu local de trabalho, procedeu-se à simulação 
de uma cabine de insonorização em redor de uma máquina na Edgeband & Drill. 

Efectuou-se a simulação de um encapsulamento em redor das Furadoras da Linha 1 e 
posteriormente nas furadoras da Linha 2, durante aproximadamente 1hora em dois turnos 
diferentes. 

Nesta simulação foi utilizada uma fita de sinalização para delimitar o perímetro da cabine que 
foi colocada a uma altura de cerca de 60 cm (Figura 4.8). De salientar que a “cabine” da 
simulação possuía as mesmas dimensões projectadas anteriormente para uma cabine em redor 
das Furadoras das Linhas 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi utilizada ainda uma fita de cor azul, que simulava as duas portas de correr da entrada da 
cabine, dispostas de cada lado da linha (Figura 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Foi explicado ao colaborador o que se pretendia com a simulação e os procedimentos que 
deveriam ter: 

• A entrada na cabine seria feita unicamente através das duas portas existentes em cada 
lado da linha; 

• Ao entrar e sair do perímetro da cabine deveriam sempre fechar a porta; 
• Permanecer o menos tempo possível dentro do perímetro da cabine, entrando no 

espaço apenas para intervenções a nível de ajustes nas furadoras ou pequenas paragens 
/ avarias. 
 

Figura 4.8 - Limites da cabine de insonorização simulada. 

Figura 4.9 – Uma das entradas da cabine de insonorização simulada. 



Análise e Redução de Ruído na Swedwood Portugal 

36 

Após a observação da simulação nos dois turnos e trocadas impressões com os colaboradores, 
retiram-se as seguintes anotações: 

• A visibilidade do operador para o interior da cabine e linha de produção é diminuída 
estando os colaboradores no exterior da cabine; 

• O seu tempo de reacção para recolha de peças ou intervir no perímetro da máquina 
aumenta sensivelmente, uma vez que o acesso ao interior da cabine é feito apenas por 
duas entradas fixas; 

• Em geral, todos os colaboradores mostraram bastante interesse na implementação de 
cabines de insonorização no seu local de trabalho, referindo que o “obstáculo” criado 
por estas será apenas uma “questão de habituação” e os benefícios introduzidos pela 
insonorização facilmente ultrapassam este “obstáculo”. 

4.2.2 Análise dos efeitos da implementação de uma c abine de insonorização 

A solução acústica através de uma cabine de insonorização poderá corresponder a um 
obstáculo introduzido na Edgeband & Drill e consequentemente, afectar a forma normal de 
trabalho na área e a produção contínua das 3 linhas. Por isso, torna-se necessário realizar o 
estudo das pequenas paragens e avarias existentes nesta área, todos os intervenientes, os 
setups em cada linha, bem como detalhar o material utilizado para responder a estas avarias. 

O número de avarias nos meses de Março, Abril e Maio para cada uma das três linhas 
encontra-se disposto no gráfico da Figura 4.10. O tempo médio de reparação de cada avaria é 
35 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada reparação envolve uma equipa de cerca de três elementos pertencentes à secção de 
manutenção da Swedwood. Estes elementos necessitam de entrar dentro do perímetro de cada 
cabine, de modo a aceder à máquina em causa. Esta equipa da manutenção para efectuar cada 
reparação utiliza um carrinho de ferramentas próprio com dimensões que permitem a este 
aceder também ao interior das cabines. 

Relativamente a pequenas paragens, estas são esporádicas, imprevisíveis e com duração 
inferior a 1 minuto. São provocadas geralmente por limpeza de espelhos e sensores; erros nos 
sensores das orlas devido a sujidade; falta de aderência das ventosas nas peças; acumulação 

Figura 4.10 - Gráfico do número de avarias na Edgeband & Drill. 
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de pó em zonas críticas da maquinaria; problemas devido à colocação de cola nas orlas. O 
interveniente na resolução destas paragens é apenas o colaborador responsável pela máquina 
em questão, o qual necessita de intervir no interior da cabine e aceder aos comandos da 
máquina. 

O setup é a operação necessária para a transição de produção entre duas referências de semi-
produtos diferentes. 

A Tabela 4.2 indica o número de setups realizados nas 3 linhas da Edgeband & Drill entre os 
meses Setembro 2009 e Maio 2010. 

Tabela 4.2 - Setups efectuados na Edgeband & Drill entre os meses Setembro 2009 a 
Maio 2010. 

Nº de Setups 
Dias de trabalho Setups / dia 

Mês Linha 1 Linha 2 Linha 3 
Setembro 28 28 22 21 3,71 
Outubro 25 31 29 21 4,05 

Novembro 29 27 28 20 4,20 
Dezembro 25 31 27 14 5,93 

Janeiro 38 41 39 20 5,90 
Fevereiro 35 35 27 19 5,11 

Março 43 46 38 23 5,52 
Abril 35 40 35 20 5,50 
Maio 20 23 19 21 2,95 

 

 

Cada setup tem a duração média de 30 minutos. Nos 
setups efectuados em cada linha, as únicas máquinas que 
exigem trabalho manual são as furadoras. A restante 
maquinaria, como as Orladoras, Splitter, Swapper e 
Turners são controlados pelo sistema informático 
supervisor de toda a linha, cujo software adapta estas 
máquinas em função da referência de semi-produto que se 
pretende produzir. 

Nos setups das Furadoras, estão presentes dois 
colaboradores, operando um por furadora. São necessários 
2 carrinhos de transporte de ferramentas (Figura 4.11) por 
cada furadora, um com as ferramentas a utilizar no setup e 
outro vazio para recolher as ferramentas que estavam em 
utilização na máquina. Estes 2 carrinhos e cada operador 
estão presentes dentro do perímetro da cabine de 
insonorização durante toda a operação de setup. 

 

 

 

Figura 4.11 - Carrinhos 
utilizados nos setups das 
furadoras. 
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4.2.3 Dimensões e características das cabines de in sonorização a projectar 

Tendo em conta os resultados dos níveis de ruído obtidos, as características da Edgeband & 
Drill e tendo em conta as movimentações dos colaboradores na área e o fluxo de produção, 
decidiu-se pelo encapsulamento das seguintes máquinas das três linhas: 

• Linha 1: Orladoras 1, 2 e 3; Splitter e Furadoras; 
• Linha 2: Orladoras 1, 2 e 3; Splitter e Furadoras; 
• Linha 3: Orladoras 1, 2 e 3; Furadoras principais e Furadora Horizontal Final. 

As cabines de insonorização a implementar deverão possuir os seguintes requisitos: 

• As cabines deverão possuir uma estrutura metálica, com por exemplo, perfis em I ou 
U normalizados que permitam o suporte das cargas dos painéis da cabine. Deverão 
fornecer suficiente amortecimento de vibrações, de modo a reduzir a transmissão de 
energia ao solo da fábrica. É aconselhável a montagem de amortecedores de vibração. 
O aspecto exterior da cabine não será muito relevante. 

• No interior da cabine, toda a tubagem, calhas, canalização e cabos deverão possuir 
conectores flexíveis ou articulados que actuem como redutores de vibração. 

• Devem ser vedadas todas as aberturas da cabine necessárias para a passagem de 
tubagens do exterior para o interior. Todas as articulações e penetrações nas paredes 
da cabine de modo a evitar perdas de performance acústica, devem ser seladas, por 
exemplo, com material do tipo lã mineral, auxiliado por betume e coberto por placas 
de chapa. 

• Serão integralmente revestidas por painéis acústicos de espessura a definir, consoante 
o tipo de material a utilizar e colocados na moldura da estrutura da cabine. A parte 
interior da moldura da cabine deverá ser revestida por chapa perfurada, de modo às 
ondas sonoras poderem ser absorvidas pelos painéis. Os painéis, porosos e 
absorventes, deverão permitir atenuações de ruído, na área, na ordem dos 20 a 25 dB 
(A). 

• A totalidade das máquinas a insonorizar deverá ser visível do exterior da cabine. Para 
isso, as cabines devem possuir uma superfície envidraçada em todo o seu contorno. 
Estas janelas de visualização devem ser constituídas por vidros duplos. A espessura e 
afastamento do painel devem ser escolhidos com precaução de modo a evitar a sua 
degradação por ressonância de fendas estruturais ou ar. 

• Cada cabine deverá possuir dois túneis acústicos de forma a evitar a transmissão de 
ruído ao exterior, um colocado à entrada e outro à saída, que permitiram o acesso do 
material ao interior da cabine. 

• O acesso ao exterior de cada cabine deverá ser efectuado através de duas portas, uma 
de cada lado da linha. Estas portas serão deslizantes e possuirão uma largura 
aproximada de dois metros. Estas portas de acesso devem encaixar perfeitamente na 
cabine e ser vedadas, de modo a evitar perdas de performance. Os puxadores das 
portas deverão ser fixados de maneira que impeça a saída de ar da cabine. Deverão 
possuir também uma faixa envidraçada que permita a visualização a partir do exterior. 

• Na cobertura será colocado um atenuador de arrefecimento do espaço de forma a 
conseguir criar uma corrente de convecção natural de arrefecimento do sistema. 
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Na cabine de insonorização da Figura 4.12 estão aplicados alguns elementos de controlo de 
ruído. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As dimensões apresentadas nas Tabelas 4.3 e 4.4 que se dispõe seguidamente incluem 
margem de segurança para operações de manutenção, articulação de maquinaria e 
movimentação de operadores. 

A Figura 4.13 exemplifica o perímetro ocupado para uma cabine de insonorização em volta da 
Orladora 1 da Linha 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.13 - Exemplo do perímetro da cabine da Orladora 1 da Linha 1. 

Figura 4.12 - Exemplo dos elementos que constituem uma cabine de insonorização 
usada no controlo de ruído de máquinas (Arenas & Crocker, 2007). 
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Tabela 4.3 - Dimensões das cabines de insonorização para a Linha 3. 

Linha 3 Dimensões (mm) 

Maquinaria Comprimento Largura Altura 
Altura do chão 

ao tapete 

Largura do 

tapete 

Orladora 1 8000 6700 3200 1100 2900 

Orladora 2 12000 9100 3200 1100 2900 

Orladora 3 11500 6300 3200 1100 2900 

Furadoras 7300 9000 3200 1100 2900 

Furadora Horizontal 3450 6470 3000 1050 1500 

Tabela 4.4 - Dimensões das cabines de insonorização para as Linhas 1 e 2. 

Linhas 1 e 2 Dimensões (mm) 

Maquinaria Comprimento Largura Altura 
Altura do chão 

ao tapete 

Largura do 

tapete 

Orladora 1 8650 6500 3500 1050 3000 

Orladora 2 12480 8900 3500 1050 3000 

Orladora 3 10650 6520 3500 1050 3000 

Furadoras 11100 8400 3500 1050 3000 

 

Uma vez que a localização e características da Splitter não permite o dimensionamento de 
uma cabine paralelepipédica, a Figura 4.14 apresenta o contorno alternativo proposto para a 
solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sua vez, na Tabela 4.5 estão representadas dimensões de uma cabine de insonorização 
para a Splitter das Linhas 1 e 2. 

 

 

 

Figura 4.14- Perímetro da cabine de insonorização da 
Splitter das Linhas 1 e 2. 
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Tabela 4.5 - Dimensões da cabine de insonorização da Splitter. 

Splitter - Dimensões (mm) 

a 8750 

b 3250 

c 1450 

d 3000 

e 4500 

f 2800 

Altura 3500 

Altura do chão ao 

tapete 
1100 

Largura do tapete 1500 

 

Estas cabines de insonorização serão fabricadas por uma empresa especialista em soluções 
acústicas. Foram efectuados contactos por parte de três empresas nacionais, obtendo-se três 
propostas equivalentes em termos tecnológicos para esta solução de insonorização. 

A implementação de cabines de insonorização, para além dos ganhos relativos à redução do 
número de dB(A) na Edgeband & Drill, permitirá conter, dentro das suas paredes de 
encapsulamento, partículas resultantes do processo de produção. De facto, nas operações de 
corte e furação efectuadas por várias máquinas, resulta uma grande quantidade de partículas 
que não são aspiradas pelo sistema de aspiração e que são dispersas pela atmosfera. Estas 
partículas circulam livremente pela atmosfera, verificando-se o fenómeno de transferência de 
“pó” entre máquinas a jusante, montante ou ainda entre linhas diferentes. Uma parte do pó 
acaba por assentar nos rolos dos tapetes das três linhas, sujando os semi-produtos durante a 
sua circulação entre máquinas de cada linha. No final da Edgeband & Drill existe uma área 
onde os semi-produtos são inspeccionados e limpos antes da passagem à etapa seguinte, a 
pintura. 

A aplicação de cabines de insonorização permitirá não só, a obtenção de uma melhor 
atmosfera na área, livre de partículas em circulação, bem como resolver grande parte do 
problema relacionado com a sujidade nos semi-produtos. 

4.3 Painéis absorsores suspensos 

A implementação de painéis absorsores suspensos surge como uma medida complementar à 
instalação de cabines de insonorização. 

O controlo da energia acústica através da utilização de placas absorsoras suspensas permite 
uma dissipação energética mais eficiente quando comparado com o sistema normal de 
aplicação directa de material absorvente, na medida em que são utilizadas ambas as faces 
absorventes dos painéis. Deste modo, a energia não absorvida no primeiro contacto deverá sê-
lo via reflexão no caminho inverso Figura 4.15. 
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O material utilizado no fabrico destas placas deverá obedecer às seguintes características: 

• Material com elevada performance acústica, composto por exemplo, por uma estrutura 
alveolar de base de polietileno; 

• Alto nível de resistência ao fogo, respeitando as normas relativas ao fogo em vigor; 
• Sistema que permita uma fácil manutenção, como por exemplo ser lavável, bem como 

uma fácil remoção, através, por exemplo, da utilização de um sistema de íman; 
• O painel deverá ser suficientemente robusto para ser utilizado em ambientes 

industriais. 

Esta solução irá permitir uma redução significativa do nível de ruído que resulta do somatório 
de máquinas, mesmo que este seja atenuado numa primeira fase pelas cabines de 
insonorização. É o caso de ruídos do tipo impulsivo, que não são totalmente atenuados pelo 
encapsulamento das máquinas. 

Possibilitará também dissipar o ruído resultante do sistema de aspiração da Edgeband & Drill. 
De referir que no decorrer do estágio foi estudada a possibilidade de aplicação de condutas 
revestidas por material absorvente no sistema de aspiração, mas devido ao seu baixo custo-
benefício foi descartada a insonorização através de uma solução deste tipo. 

Com esta medida, o processo de adição de energia entre máquinas (entre a máquina de início 
de linha e a de final de linha ou entre máquinas de linhas diferentes) será também reduzido, 
resultando numa diminuição significativa do ruído nas várias localizações da maquinaria. 

4.4 Rolos de amortecimento de impacto 

Os rolos existentes na Edgeband & Drill são rolos do tipo “standard”, fabricados com 
revestimento em plástico, como exemplificado na Figura 4.16. 

 

 

 

Figura 4.15 - Exemplo do resultado da implementação de placas 
absorsoras suspensas na Edgeband & Drill. 
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Os Robots das máquinas de entrada, saída e Swapper, nas suas operações de movimentação 
dos semi-produtos, circulam através de ventosas. O movimento de assentar os semi-produtos 
no tapete de rolos, procede-se a uma altura aproximada de 10 cm relativamente aos rolos do 
tapete. Este desprendimento provoca um impacto, que por sua vez, se transforma numa fonte 
sonora, cujos níveis de ruído emitidos são elevados. 

O movimento do robot da Swapper encontra-se exemplificado na Figura 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tipo de insonorização estudado consiste na aplicação de um material de amortecimento em 
volta de cada rolo, de modo a permitir um amortecimento e consequente menor vibração da 
peça no momento do desprendimento e posterior caída sobre os rolos. 

A introdução deste tipo de revestimento seria efectuada apenas nos tapete de rolos junto dos 
robots e que são afectados pelo impacto do desprendimento dos semi-produtos. O tipo de 
material a utilizar deverá ser de natureza esponjosa. 

Figura 4.17 - Exemplo do movimento efectuado pela máquina 
Swapper na movimentação dos semi-produtos. 

Figura 4.16 - Exemplo dos rolos utilizados 
nas três linhas da Edgeband & Drill. 
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A absorção eficaz do impacto verificado durante as operações efectuadas por estes robots 
permitirá eliminar o ruído provocado pelo choque entre semi-produtos e rolos. 

4.5 Silenciadores de ar comprimido 

Na área da Edgeband & Drill encontra-se um sistema de condutas de transporte pneumático. 
Este sistema circula por toda a cobertura da nave e possui baixadas e pontos de transmissão de 
ar comprimido através de torneiras junto a cada máquina. O ar comprimido é utilizado pelos 
operadores na limpeza de pontos críticos de cada máquina onde existe acumulação de poeira. 

Conforme descrito no Capítulo 3 desta dissertação, existem duas áreas nas Linhas 1 e 2 da 
Edgeband & Drill onde se procede à tarefa de despoeiramento dos semi-produtos através de 
jactos de ar comprimido. 

O ruído emitido por estes jactos é bastante significativo e incomodativo para os 
colaboradores, os quais se movimentam frequentemente dentro da área de emissão deste 
ruído. Os valores de ruído emitidos por estes jactos de ar comprimido, como referidos 
anteriormente no Capítulo 3, estão dispostos na Tabela 5. 

Como solução a este problema e uma vez que a ampliação da dimensão das cabines de modo 
a abranger esta área de despoeiramento implicaria um agravamento significativo no custo de 
construção final, sugere-se a aplicação de silenciadores de controlo de ruído de break-out nas 
saídas dos jactos de ar comprimido. Estes silenciadores permitirão reduzir de forma eficaz os 
níveis de ruído emitidos por este tipo de fonte sonora. 

4.6 Implementação das soluções 

O orçamento que a EHS da Swedwood dispõe para investir em insonorização é limitado. 

Assim sendo, decidiu-se conjuntamente com o responsável da EHS e de modo a respeitar o 
orçamento anual disponível, investir primeiramente em cabines de insonorização que irão 
encapsular as seguintes máquinas: na Linha 1, as Furadoras, Splitter e Orladora 1; na Linha 2, 
as Furadoras, Splitter e Orladora 1; na Linha 3, as Furadoras. 

Existem propostas para estas cabines provenientes de três empresas nacionais especializadas 
em soluções acústicas. As propostas são muito similares entre si, faltando apenas discutir a 
que oferece um melhor preço pela instalação do conjunto das cabines insonorizadoras, bem 
como condições de instalação e pagamento. 

Após observação e análise dos resultados obtidos com a implementação destas cabines de 
insonorização, optar-se-á por encapsular as restantes máquinas e diminuir assim os níveis de 
exposição ao ruído por parte dos colaboradores. 

As placas absorsoras suspensas surgirão numa fase posterior à implementação da totalidade 
das cabines insonorizadoras inicialmente previstas. Irão complementar a redução do ruído 
atenuado previamente pelas cabines de insonorização e diminuirão significativamente o ruído 
presente nas várias zonas da Edgeband & Drill não abrangidas pelo encapsulamento. 

O revestimento dos rolos com material amortecedor de impacto nas máquinas referidas no 
capítulo 4.4 será implementado consoante o orçamento para o seu fabrico e instalação. 

Os silenciadores de ar comprimido, uma vez que o seu custo não é significativo em 
comparação com o orçamento disponível serão implementados de forma imediata. 
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A implementação conjunta destas medidas permitirá uma melhoria significativa do ambiente 
de trabalho de todos os que intervêm na área. 



Análise e Redução de Ruído na Swedwood Portugal 

46 

5 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

As soluções encontradas e descritas ao longo desta dissertação e que num futuro próximo 
serão postas em prática, visam melhorar as condições de trabalho dos operadores da área 
Edgeband & Drill e prevenir os riscos para a saúde destes, através da redução significativa 
dos níveis de ruído, de modo a atingir os objectivos propostos no início deste projecto. Esta 
redução dos níveis de ruído teve sempre em conta a legislação vigente, no aspecto do ruído 
industrial. 

Das soluções estudadas no Capítulo 4, sugere-se a sua implementação faseada. Numa 
primeira fase, serão encapsuladas as principais máquinas através de um sistema de cabines de 
insonorização. Em função dos ganhos obtidos com esta primeira solução, serão aplicadas as 
restantes soluções sugeridas de modo a eliminar ou reduzir as fontes sonoras não abrangidas 
pelo encapsulamento. Essas soluções passam pela insonorização das condutas e eliminação do 
campo reverberante através da cobertura das paredes e tecto da Edgeband & Drill por placas 
de absorção. Por fim, será implementado o revestimento dos rolos dos tapetes junto dos robots 
referidos no Subcapítulo 4.4. 

Relativamente às condutas pneumáticas existentes na área, um estudo irá ser efectuado dentro 
do grupo Swedwood em todas as suas fábricas, o qual irá decorrer em Setembro 2010 e tem 
como objectivo eliminar ou reduzir significativamente a utilização de jactos de ar comprimido 
nas suas linhas de produção. O tratamento desta fonte sonora de ruído deverá ser colocado em 
stand-by até à conclusão desse estudo. 

Ao longo deste estágio, pode-se inferir que o trabalho desenvolvido nesta dissertação não se 
esgota nas soluções encontradas. 

De facto, outras soluções de insonorização poderiam ter sido ser adoptadas mas foram 
preteridas no decorrer deste estágio devido, entre outros factores, ao compromisso custo-
benefício não favorável para a empresa Swedwood. De entre as soluções preteridas, como já 
referidas nesta dissertação, destacam-se o desenvolvimento ou utilização de ferramentas de 
corte low-noise e a aplicação de condutas revestidas por material absorvente de ruído no 
sistema de aspiração. No entanto, tal não implica o seu total abandono e sugere-se, por isso, a 
continuação do seu estudo e desenvolvimento em trabalhos futuros. 

Como referido anteriormente nesta dissertação, todos os colaboradores serão sujeitos a partir 
de 2010 a um exame audiométrico anual. Uma vez que não foi possível em tempo útil deste 
estágio a realização dos exames audiométricos pela totalidade dos colaboradores da Edgeband 
& Drill, nesta dissertação não foi incluída uma análise relativamente ao estado de saúde 
auditiva dos colaboradores presentes nesta área. Sugere-se por isso, em trabalhos futuros a 
criação de uma base de registos que vise acompanhar o estado de saúde dos trabalhadores. 
Futuras decisões a nível de implementação de soluções de insonorização poderão ser tomadas 
com base na evolução dos resultados dos testes audiométricos dos colaboradores ao longo dos 
anos.  

Como perspectivas de trabalhos futuros, sugere-se também uma formação específica a atribuir 
a todos os colaboradores da Edgeband & Drill, sobre os riscos de exposição ao ruído e 
inerentes à sua saúde, a que estão sujeitos nesta área. Na situação actual da empresa, os 
colaboradores são abordados sobre o tema ruído apenas na formação inicial da sua integração 
no seio da Swedwood Portugal e em termos gerais, não contemplando em específico a área 
Edegband & Drill. 
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Durante a implementação faseada na Edgeband & Drill das soluções estudadas nesta 
dissertação, sugere-se ainda a formação de todos os colaboradores em relação ao 
manuseamento e utilização dos sistemas de insonorização a aplicar. 

Recomenda-se a vigilância do estado de todo o material de insonorização depois de 
futuramente instalado, dando ênfase ao sistema de abertura e fecho de todas as cabines de 
insonorização, o qual irá sofrer uma utilização e manipulação diária que conduzirá 
inevitavelmente à sua degradação e redução de eficiência do seu índice de protecção. 

De referir também, a grande dificuldade em aplicar estas medidas de insonorização devido às 
características e obstáculos existentes na nave da Edgeband & Drill, como por exemplo, as 
condutas de aspiração, as calhas de passagem da rede eléctrica e tubagens de ar comprimido. 
Sugere-se, por isso, em termos de trabalhos futuros, a implementação e instalação de soluções 
deste tipo desde raiz em futuras fábricas a projectar pelo grupo Swedwood. 

Em notas finais de conclusões, estas medidas de insonorização estudadas e adoptadas para a 
fábrica BOF da Swedwood Portugal poderão servir de exemplo a outras fábricas BOF da 
Swedwood, uma vez que estas medidas de controlo de ruído adoptado nesta fábrica de 
produção em Paços de Ferreira são pioneiras a nível do grupo Swedwood Internacional. 
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7 ANEXO A: Tabelas com os valores dos níveis de ruí do para as 3 
linhas 

 

Tabela 7.1 - Valores obtidos para a Linha 1. 

Linha 1  LAeq. T 
dB(A)  

Frequências dB(A) Lc peak 
(max) 

LEX,8h 

dB(A) 

 

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Robot de 

Entrada 

  

  

1 86,6 58,3 67,7 71,5 80,1 82,1 79,9 78,4 68,1 106,4 86,3 

2 89,2 58,5 70,5 72,9 80,9 83,7 82,8 83,5 74,8 108,2 88,9 

3 89,8 58 69,1 73,4 81,7 84,1 83,2 84,5 76,2 108,4 89,5 

Orladora 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 94,7 57,8 68,9 73,8 82,2 84,6 87,5 91,7 85,6 110,7 94,4 

2 90,2 59,1 68,1 74,8 81,3 84,6 83,7 84,8 77,3 107,8 89,9 

3 89,5 58,6 67,9 75,3 80,3 84,1 84 83,3 76 111,2 89,2 

4 88,8 58,2 67,3 72,9 80,2 83,3 82,9 82,7 74,5 110,8 88,5 

5 88,8 54,8 65,4 71,7 79,8 83,2 83,1 83 75,6 107,6 88,5 

6 93,3 57,3 69,3 74,7 82,2 84,7 85,7 89,9 84,2 115,9 93,0 

7 91,7 59 67,5 75,6 82,9 85,2 85,5 86,7 78,9 108,3 91,4 

8 89,7 57,6 67,3 74,3 81,2 84,5 83,7 83,1 77,1 107,2 89,4 

9 90,3 56,4 66,8 74,2 82,1 85 84 84,3 76,6 109,2 90,0 

10 90,3 55,6 65,8 74 82 84,8 84,1 84,5 76,7 108 90,0 

Turner 1 

  

1 90,2 56,3 65,3 73,9 81,7 84,6 84,6 84 76,9 107,1 89,9 

2 90,8 55,6 65,7 74,5 81,7 84,5 85,6 85,1 77,1 109,4 90,5 

Orladora 2 

  

  

  

  

  

  

  

1 92,7 56,8 65,2 74,3 82,1 85 87,7 88,1 80,4 109,6 92,4 

2 91,3 55,7 64,6 73,6 82,4 85,1 85,6 85,7 80 113,9 91,0 

3 89,6 54,7 65,1 73,7 79,7 84,8 83,6 83,4 77 107,4 89,3 

4 89,8 52,5 63,8 73,8 81 84,6 83,7 83,3 78 107,3 89,5 

5 94,9 57,5 66,7 74,9 82,9 86,4 89,8 91 82,7 113,4 94,6 

6 92,1 55.0 65,3 74,4 82,1 86,3 86,2 86,7 80,2 114,8 91,8 

7 94,7 56,6 64,9 74,7 82,9 89,7 89,3 88,7 81,7 110,6 94,4 

8 91,8 53,3 64,2 73,7 81,7 85,9 84,4 85,8 83,8 107,4 91,5 

Furadoras 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 90 53,3 64,6 74 81,5 84,4 84 84,1 77,6 107,2 89,7 

2 89,3 53,8 62,9 72,5 80,3 83,7 83,6 83 76,9 118,4 89,0 

3 90,3 53,8 63,5 73,7 80,8 84,2 84,5 84,7 79,2 108,1 90,0 

4 91 52,8 63 72,9 80,6 83,9 84,7 85,5 82,2 107,6 90,7 

5 94,6 53,3 63,6 74 81,7 85 86,6 88,8 88,7 110,7 94,3 

6 89,7 54,4 63,7 73,4 81,1 84,8 83,6 83,1 76,1 106,8 89,4 

7 90,2 53,8 64,6 74,3 81,6 84,9 84,2 84 77,4 106,9 89,9 

8 90,4 53,8 64,6 74,3 81,1 84,4 84,4 85 78,5 111,5 90,1 

9 91,8 53,6 64,3 73,1 81,3 84,9 86,3 86 82,3 109,8 91,5 

10 98,6 51,5 63,6 73,2 80,3 84,8 90,4 96,8 88,6 114,1 98,3 
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Tuner 2 

  

1 89 53,7 62,5 72,3 79,3 82,8 83,4 83,5 77,6 112,2 88,7 

2 90,2 51,7 63,5 73,3 80,3 84 84,5 84,6 79 106 89,9 

Splitter 

  

  

  

  

  

1 91,1 51,7 63,3 72,3 79,8 83,7 84,6 87,4 77,1 111 90,8 

2 94,9 53 64,6 74,1 82 85 87,2 92,1 82,3 112,5 94,6 

3 91,5 52 64,2 73,9 80,8 84,8 86,1 86,2 79,4 106,4 91,2 

4 92,3 53,3 63,9 73,8 81,2 84,2 85,6 88,4 80,7 110 92,0 

5 93,8 53,5 65,9 75,4 82,7 85,4 87,8 89,4 83 109,8 93,5 

6 94 53,6 65,1 75,4 84,4 86,8 88,6 88,7 82,2 108,9 93,7 

Swapper 

  

1 90,1 51,8 62,8 73,5 80,9 85 84,8 83,3 77 106,6 89,8 

2 91 52,9 64,2 75 82,2 85,7 85,2 84,4 78,3 109,5 90,7 

Orladora 3 

  

  

  

  

  

1 93,5 54,4 65 75 83,4 88,1 89,8 84,2 80 109 93,2 

2 92,9 54,7 67,4 76,9 84,2 87,9 87,4 85,1 81,6 114,6 92,6 

3 88,2 51,5 62,3 72,5 79,7 83,8 82,8 80,2 73,5 103,2 87,9 

4 89,4 51,2 62 73,3 80,8 83,7 83 82,2 79,8 107,7 89,1 

5 92,5 54,4 66,4 77,3 84,1 87,4 87,4 84,5 78,4 108,6 92,2 

6 91,6 54,6 65,4 75,3 82,7 86,8 86,2 83,7 78,9 114,5 91,3 

7 89,5 52,1 62,5 74,3 80,9 84,7 83,4 82,3 76,8 106,8 89,2 

8 92,2 51,3 62 73,6 81,6 85,1 88 85,4 82,2 109,1 91,9 

Robot de 

Saída 

  

  

1 88,1 50,2 60,3 72,7 79,8 83,3 82,3 80,8 75,1 105,5 87,8 

2 87,7 49,4 60 72,3 79,6 83,3 81,9 79,9 72,3 106 87,4 

3 85,9 49,9 60,5 71,8 79,2 81,4 79,9 77 67,9 104,1 85,6 

 
Legenda: 

         87 dB (A) Valor Limite de Exposição        

  85 dB (A) Valor superior da exposição que desencadeia a acção 

  80 dB (A) Valor inferior da exposição que desencadeia a acção 
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Tabela 7.2 - Valores obtidos para a Linha 2. 

Linha 2  LAeq. T 
dB(A)  

Frequências dB(A) Lc peak 
(max) 

LEX,8h 

dB(A) 

 

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Robot de 

Entrada 

  

  

1 88,7 55,9 66,2 74,1 80,8 83 83,4 81,5 75,3 108,6 88,4 

2 91 54,7 66,7 75,2 82,3 84,5 85,5 85,1 79,5 115,2 90,7 

3 91,7 53,7 65,5 75,6 82,7 85 86,3 86 80,4 114 91,4 

Orladora 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 91 53,7 64,1 72 80,8 83,8 85,8 86 79,6 112,8 90,7 

2 90,3 55,5 64,1 73,1 80,8 86,7 84,2 82,2 75,9 113,9 90,0 

3 91 55,4 66,8 74,8 81,9 86,3 85,2 84,4 77,5 109,6 90,7 

4 91,1 54,4 66,5 74,2 82,3 85,4 85,1 85,1 79,1 108,6 90,8 

5 95,3 53 66,5 76,8 84 86,2 89,8 91 85,6 114,4 95,0 

6 95,9 54,3 66,5 77,8 85,1 87,9 88,4 89,1 91 118,1 95,6 

7 97,1 53,7 66,6 78,1 85,4 93,6 92,1 87,3 83,3 111,9 96,8 

8 92,8 53,2 65,9 78 83,7 88,9 86,3 85,1 79 109,6 92,5 

9 91,3 53,3 65,6 75 81,9 85,7 85 85,4 81 108,1 91,0 

Turner 1 

  

1 91,2 54,3 66,2 74,4 82,4 85 84,8 86,2 79,1 108,2 90,9 

2 91,6 52,9 65,6 76 83 86,7 85,2 85,3 79,2 108,6 91,3 

Orladora 2 1 96,5 55,4 67,5 74,8 84,2 87,8 86,8 94,2 86,1 114 96,2 

2 93,4 54,3 68,6 75 83,9 86,6 85,9 89,3 83 115,6 93,1 

3 90,5 53,4 66,9 73,8 82 85,1 84,3 84,7 77,5 105,9 90,2 

4 91,4 52,9 64,7 74,1 81,6 85,6 84,6 85,9 81,7 108,8 91,1 

5 94,4 54 65,1 75,2 82,6 86,8 86,9 91 84,1 112,3 94,1 

6 91,8 54,5 65,2 74,4 81,9 85,8 85,5 86,8 80,3 117 91,5 

7 90,1 54,2 63,2 74,2 80,8 84,7 84,3 84,2 77,2 110 89,8 

8 90,4 53,5 64,3 74 81,1 84,7 84,1 84,3 80,7 106,6 90,1 

Furadoras 1 90,1 53,3 65,1 75,3 81,5 84,8 83,9 83,8 77,6 121,4 89,8 

2 90,6 54,1 65,5 74,9 82,4 85,3 84,3 84,4 78 107,4 90,3 

3 89,9 54 65,3 74,2 81,2 84,4 84 83,6 78,1 107,7 89,6 

4 91,1 53,5 64,8 74,9 81,8 84,6 84,5 84,8 82,8 109,4 90,8 

5 93 52,8 65,6 73,8 82 84,8 85,8 87 87,4 109,1 92,7 

6 89 53,5 64,4 73,7 80,4 84,3 83 82 76,7 109,1 88,7 

7 89,5 54,6 65,7 75,5 80,8 83,8 83,7 83,3 76,8 106,1 89,2 

8 90,6 54,7 66,9 75,8 81,6 84,5 84,2 84,6 80,5 107 90,3 

9 93,2 53,3 65,8 75,5 81,6 84,5 85,1 87,3 87,9 108,1 92,9 

 

10 97,6 52,4 64,6 74,7 81,6 85,7 91,4 93,1 91,4 112,8 97,3 

Tuner 2 

  

1 91,1 52,5 64,1 73,3 81,3 84,3 85,5 85,8 80,5 109,5 90,8 

2 90,8 52,2 64,6 74,6 81,4 84,5 84,6 84,5 81,8 109,6 90,5 

Splitter 

  

  

1 90,4 53,9 64,3 73,7 81,5 84,3 85,3 83,7 79 108,8 90,1 

2 91,4 53,6 64,7 74,7 81,9 84,4 87 84,8 80 114,2 91,1 

3 91,7 53,6 63,9 74 82,3 85,3 87,5 84,5 80 109,7 91,4 
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4 90,2 53,4 63,9 73,3 80,9 83,7 85,1 84,1 78,8 109 89,9 

5 90,6 53,4 64,2 73,9 81,6 84,4 85,9 83,6 78,5 108,5 90,3 

6 92,5 53,5 64,9 75,3 83 85,3 87,8 85,5 83,7 110,9 92,2 

Swapper 

  

1 90,9 53,6 65 73,9 82,6 85,8 85,7 83,4 77,5 110,9 90,6 

2 91,4 53,3 64,8 75,2 84 86,4 85,9 83,3 78,4 115,9 91,1 

Orladora 3 

  

  

  

  

  

1 93,4 54,2 66,6 74,4 83,7 87,9 89,2 85,5 80,2 115,2 93,1 

2 92,4 54,5 67,6 73,8 82,4 87,5 87,3 84,5 80,8 115,7 92,1 

3 90,1 53,5 65,1 73,5 80,9 85,2 84,8 82,9 77,4 106,9 89,8 

4 91,9 52,1 63,6 73 81,7 85,3 85 84,5 84,3 112,3 91,6 

5 91,8 54,2 65,8 73,7 83,3 87,2 86,9 83,5 77,8 115,3 91,5 

6 92,6 55 66,8 74,7 83,5 88,2 86,7 84,9 80,9 117,3 92,3 

7 89,9 53 64,4 73,7 81,4 84,9 84,5 82,4 77,2 110,1 89,6 

8 96,3 52 63,5 72,8 80,9 85,8 88,6 91,1 91,2 110,1 96,0 

Robot de 

Saída 

  

  

1 88,7 51,2 62,9 72,2 80,4 83,8 83 80,9 77,4 105,7 88,4 

2 88,5 51,3 62,7 71,9 80,5 83,8 83 80,2 74,8 111,1 88,2 

3 86,1 50,8 60,3 69,6 77,7 81,1 81 78,5 71,3 106,7 85,8 

 
Legenda: 

         87 dB (A) Valor Limite de Exposição        

  85 dB (A) Valor superior da exposição que desencadeia a acção 

  80 dB (A) Valor inferior da exposição que desencadeia a acção 
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Tabela 7.3 - Valores obtidos para a Linha 3. 

Linha 3 LAeq. T 
dB(A) 

Frequências dB(A) Lc 
peak 
(max)  

LEX,8h 

dB(A)  

 

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Robot de 

Entrada 

  

  

  

1 87,9 54 63 71,7 80,4 83,3 81,6 80,2 75,1 121,2 87,6 

2 91,7 55,3 67,1 74,9 83,8 86,2 85,6 84,6 80,7 121,1 91,4 

3 88 53,9 63,8 70,9 79,6 83,4 82,2 80,8 73,4 113,6 87,7 

4 90 54,2 65,6 73,4 82,5 84,4 83,1 82,3 80,7 117,8 89,7 

Orladora 

1 

  

  

  

  

  

1 94,4 55,3 67,6 75,7 84,2 86,8 85,3 86,9 89,5 120,5 94,1 

2 89,9 55,5 65,9 74,1 81,3 84,3 83,7 83,8 79,1 107,3 89,6 

3 90,1 53,7 66,1 75,2 81,9 84,7 84 83,6 76,7 108,5 89,8 

4 95,2 54,2 67,9 75,4 84,6 86,5 85,2 87,4 90,9 116,9 94,9 

5 90,3 54,6 65,6 73,6 81,6 84,5 83,4 83,9 81,8 112,7 90,0 

6 91,4 57,7 73,3 79,2 83,7 85,9 84,3 84,2 80,6 110,6 91,1 

Turner 1 

  

1 91,5 55,6 69,4 76,9 82,9 85,7 84,5 86,2 79,1 111,1 91,2 

2 91 52,8 65,9 74,4 82,2 85,1 83,9 85,9 79,3 107,8 90,7 

Orladora 

2 

  

  

  

  

  

1 94 55,2 66,5 75,1 83,2 87,2 85,9 90,5 83,1 114,4 93,7 

2 90,7 54,6 66,3 74,8 82 85,8 83,8 84,8 78 107,1 90,4 

3 90,3 55,7 70,8 77,9 81,2 85 84,3 83,2 77,5 108 90,0 

4 94,6 54,9 66,7 75,9 83,5 87,5 86 90,8 85,5 117,4 94,3 

5 90,8 54,1 65,5 74,3 80,5 86,5 84,2 84,2 78,6 110,8 90,5 

6 90,6 54,5 68 77,1 80,5 86,4 84,5 82,8 78,4 107,4 90,3 

Furadoras 

  

  

  

  

  

1 91 53,6 64,5 73,8 81,7 84,3 84,4 85,1 82,7 119,9 90,7 

2 92,6 54,2 65,6 74,8 82,5 85,6 85,9 86,1 85,3 116,5 92,3 

3 91,2 54,3 66,6 75,3 82,6 85,2 85,4 84,7 80,5 116,2 90,9 

4 90,1 53 63,8 73,4 79,9 84,8 84,5 83,6 79,7 108,9 89,8 

5 87,7 52,5 62,3 71,3 77,7 82,4 82,1 80 78,3 110,6 87,4 

6 90,2 53,4 64,8 74,6 80,8 84,3 84,1 83,3 81,3 111 89,9 

Turner 2 

  

1 90,1 54,1 65,5 74,1 81,7 84,5 84,6 83,4 78,2 112,7 89,8 

2 88,9 54,4 63,4 74,2 79,4 83,8 83,8 81,3 77,2 105,9 88,6 

Splitter 

  

  

  

  

  

1 90,9 55 64,9 74,5 82,5 85,1 85,2 84,3 78,7 111,9 90,6 

2 91,1 55 64,1 74,7 83,2 85,9 85,4 83,8 78,7 111,1 90,8 

3 93,1 54,6 66,9 76,4 85 88,8 86,6 84,8 81,4 124,8 92,8 

4 88,8 53,3 63,6 73,4 79 83,5 83,6 81,1 77,9 107,6 88,5 

5 88,6 52,4 62,8 72,6 78,8 83,6 83,9 80,6 76,8 108,3 88,3 

6 88,9 52,6 61,1 71,6 78,8 83,7 84 80,8 78,7 109,2 88,6 

Swapper 

  

1 94,4 53,8 67,5 77,1 88,3 89,4 87,5 85,9 82,5 127,6 94,1 

2 91,5 52,5 62,5 70,8 78,4 83,7 84,7 84,3 85,9 108 91,2 
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Orladora 

3 

  

  

  

  

  

1 93,1 54,2 66,8 75,6 84,9 87,7 85,7 85,3 84,9 121,1 92,8 

2 90 53,4 65,4 73,1 81,4 85,1 84,2 82,5 78,2 110,7 89,7 

3 91,5 58,2 75,9 77,8 83,6 87 85 82,3 79,5 110 91,2 

4 90,6 53,5 65,8 75,2 80 85,1 85,2 82,7 81,6 108,3 90,3 

5 89,2 53,9 64,2 72,3 80,2 84,1 84,2 80,9 78 107,4 88,9 

6 88,3 52,9 67,4 76,6 79,9 83,5 83,3 78,9 73,6 105,4 88,0 

Furadora 

Horizontal 

  

1 87,5 52,5 62,3 70,7 78,2 82,6 82,5 80,3 74,1 105,9 87,2 

2 86,4 50,8 60,5 71,2 77,1 81,9 82,1 76,8 70,1 110 86,1 

Robot de 

Saída 

  

  

  

  

  

1 88,2 51,6 63,7 72,6 80,5 83,9 82,3 79,8 73,2 115,7 87,9 

2 86,6 50,6 61,3 70,4 78,5 82,4 81,3 77,8 70,7 109,1 86,3 

3 87,5 50,5 61,2 70,8 79,5 82,7 81,7 79,6 74,9 116 87,2 

4 85,7 50,5 59,5 68,3 76,6 81,6 81,1 76,4 69,5 105,4 85,4 

5 85,5 48,1 59,1 68,5 76 81,3 81,3 76 68,3 106 85,2 

6 84,3 49,2 58 66,9 75,5 80,3 79,4 75,2 67,2 108 84,0 

 

 

Legenda: 

         87 dB (A) Valor Limite de Exposição        

  85 dB (A) Valor superior da exposição que desencadeia a acção 

  80 dB (A) Valor inferior da exposição que desencadeia a acção 

 

 


