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1. Introdução

Cada passo dado para a frente por parte da humanidade implica um empurrão por parte 

de eventos que levaram à evolução tecnológica. Com esta evolução surgem novos 

benefícios para a vida humana mas também novos riscos e perigos nunca antes 

imaginados. É de mentes inovadoras que surgem novas propostas de deteção de riscos, 

novos processos, novas tecnologias, e não só proporcionam perspetivas inovadoras como 

também são de fácil utilização e ainda mais fácil acesso.

1.1. Introdução e motivação

Em casa, na rua, em transportes ou no trabalho, estamos todos sujeitos a impulsos ou 

forças ou fatores. Fatores tecnológicos ou naturais, fatores instantâneos ou prolongados, 

fatores permanentes ou periódicos. E de entre a imensidão de diversos fatores uma só 

coisa podemos concluir, a exposição a estes pode e vai provocar dano ao ser humano, 

quer seja a curto, médio ou longo prazo.

Desde cedo a humanidade sentiu necessidade de se proteger destes fatores e foram 

criadas por todo o Mundo agências com esse único propósito. Em seguida, com o avançar 

tecnológico de equipamentos específicos, efetuaram-se medições e testes, e destes 

resultados foram geradas leis e regulamentos, primeiro muito rudimentares, depois mais 

complexos. Mudaram-se nomenclaturas, descobriram-se novos meios de deteção, mais 

eficazes e precisos. Ao que antes se chamaram fatores agora chamavam de riscos. E com 

o estabelecimento definitivo da terminologia de “risco” a relação direta com a definição de 

“perigo”.

A humanidade, na sua infinita fome de conhecimento e evolução, atingiu um patamar 

altíssimo na deteção e prevenção de riscos mas não podíamos parar por aqui. Tarefas 

comuns como tirar fotografias, filmar, comunicar à distância, enviar imagens ou ouvir 

musica, que antigamente requeriam cinco ou seis equipamentos individuais, estão agora 

disponíveis num único dispositivo. Pequeno, leve e portátil, em diversas categorias e com 

inúmeros modelos e diferentes características por onde escolher. E, talvez a sua maior 

qualidade, de acesso tão facilitado que é extremamente difícil conhecer em países 

desenvolvidos alguém que não tenha um ou que nunca tenha tido acesso ou contacto com 

um. Nasceu o smartphone e com ele o culto das aplicações informáticas.

Qualquer pessoa consegue atualmente ter acesso a uma infinidade destas aplicações, 

desde que tenha o dito smartphone, e estas servem desde propósitos lúdicos, como jogar; 

passando por os sociais, comunicar em redes sociais ou partilhar imagens e experiências;

Dissertação de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 11
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cultura, com a disponibilidade de livros, musica, filmes ou imagens; existem até aplicações 

no campo do bem-estar pessoal que registam, por exemplo, o número de copos de água 

que se bebe por dia e que aconselham a beber mais ou menos. E não tardou até surgirem 

aplicações de âmbito profissional.

E é neste ponto do tempo que se enquadra esta tese. Tem-se neste momento no campo 

da segurança e saúde no trabalho equipamentos de medição de riscos de uma precisão 

fenomenal, que obedecem à legislação, que cumprem os seus requisitos, e que oferecem 

ao seu utilizador uma confiança plena nos seus resultados, no entanto estão a surgir 

também aplicações para smartphones que se propõem a cumprir as mesmas metas dos 

equipamentos anteriores.

Nesta tese procurar-se-á comparar os resultados de um smartphone, com um número 

exclusivo e limitado de aplicações de medição instaladas, com os valores obtidos de 

equipamentos específicos para analisar os riscos de um posto de trabalho, criticando 

incisivamente todos os aspetos quer dos equipamentos quer das aplicações em si, e no 

final concluir se é viável a sua utilização e se deverá existir uma adaptação ou criação de 

nova regulamentação sobre a utilização deste tipo de equipamentos em contexto laboral.

Recentemente um empresa de análise financeira, Sageworks, publicou os resultados de 

um estudo que efetuou durante os passados doze meses sobre os ramos empresariais de 

maior crescimento. Sem grande surpresa, as companhias de desenvolvimento de sistemas 

informáticos, ou diretamente relacionadas com esta área, ocupam uma posição nos dez 

ramos empresariais em maior desenvolvimento. A reconhecida revista Fortune tem na sua 

lista das dez empresas em maior crescimento do ano de 2015 duas companhias do ramo 

da informática. A igualmente reconhecida Forbes relata o crescimento abismal de 

companhias de comércio por internet e o impacto de empresas de produção multimédia e 

de design de aplicações informáticas. São inúmeros os relatos sobre companhias de 

âmbito informático que estão neste momento a revolucionar o mundo tecnológico e com 

isso a fazer avançar a humanidade.

Considerando o acima mencionado julgou-se de interesse realizar o estudo da tecnologia 

e aplicações de smartphones também num ambiente de desenvolvimento informático. 

Sendo que este ramo se encontra em sério crescimento e que são raros os locais de 

trabalho que operem sem a presença de um computador ou semelhante.
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1.2. Plano de trabalho

Esta tese foi escrita de acordo com o plano de trabalho delineado na tabela seguinte.

Tabela 1 -  Plano de trabalho

Fase Descrição

1 Estabelecimento de tema para tese

2 Revisão bibliográfica inicial

3 Descrição de riscos em medição

4 Descrição e revisão de equipamentos necessários

5 Seleção do espaço onde decorrerão as medições

6 Processo inicial de escolha de aplicações a instalar

7 Avaliação das aplicações instaladas

8 Seleção final das aplicações a utilizar

9 Requisição de equipamentos para medição de ambiente térmico e luminosidade

10 Medição simultânea de ambiente térmico e luminosidade por equipamento e 

smartphone

11 Requisição de equipamentos para medição de ruído e vibração

12 Medição simultânea de ruído e vibração por equipamento e smartphone

13 Tratamento da informação recolhida

14 Escrita da tese

Dissertação de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 13
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1.3. Objetivos e alcance

De acordo com o estabelecido com o coordenador de mestrado da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Beja foram propostos e aceites os seguintes objetivos:

• Caracterizar o smartphone e comparar as características deste equipamento aos 

restantes equipamentos de precisão utilizados para medições na área da 

Segurança e Saúde no Trabalho;

• Proceder a uma seleção das melhores aplicações gratuitas para smartphone no 

âmbito das medições, criando uma serie de requerimentos e regras para 

instalação e análise das mesmas;

• Estabelecer bases teóricas sobre os riscos analisados para mais facilmente 

concluir sobre a viabilidade do equipamento smartphone;

• Averiguar a precisão das aplicações de medição para smartphones em 

comparação com os valores dos equipamentos específicos;

• Avaliar de modo imparcial todas as características físicas e tecnológicas quer do 

smartphone quer dos restantes equipamentos;

• Apresentar os dados recolhidos em formato claro e estabelecer as relações entre 

o homem e os fatores de medição, o homem e o equipamento, e equipamento e 

os fatores de medição;

• Concluir sobre a precisão e utilização futura, individualmente ou 

complementando-se, de smartphones e equipamentos de medição.

Com a realização desta tese pretende-se cumprir todos os objetivos delineados e facultar 

uma base para consultas e estudos futuros na área temática representada com aplicações 

ou smartphones diferentes.
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2. Revisão Bibliográfica

Um edifício só é resistente se as suas fundações forem sólidas. Do mesmo modo, um 

estudo só tem mérito se utilizar as bases apropriadas. O presente capítulo vai procurar 

dispor as origens de cada um dos efeitos de medição, ruido, vibrações, iluminância e 

temperatura, explorando os seus tópicos relacionais e estabelecendo a ligação de cada 

efeito com a Segurança e Saúde no Trabalho.

Cada subcapítulo procurará definir o respetivo efeito de medição a que pertence e exibir a 

ligação e perceção do mesmo para com o sistema do corpo humano mais afetado. Após 

esta explicação é feita então a transição de cada parâmetro para a área temática da 

Segurança e Saúde no Trabalho. Ai será explorada a legislação relevante, a sua 

preponderância no local de trabalho e como evitar, ou prevenir, uma influência negativa 

por parte de cada um dos parâmetros referidos.

2.1. O ruido: introdução

Quando se procura o significado básico da palavra ruido obtém-se a inevitável 

comparação com som não desejado ou poluição sonora. E ainda que este termo seja 

aplicado a uma panóplia de vários processos eletrónicos ou de informação, é a sua 

componente acústica, a relação direta com o som e com o sistema auditivo, que será 

analisada de modo aprofundado no presente subcapítulo desta tese.

Como tal este subcapítulo iniciará o seu percurso de exploração do risco físico de ruído na 

sua componente de relação direta com o ser humano, o sistema auditivo. É feita uma 

breve definição do conceito de som, a sua propagação e a sua transformação em ruido. E 

para concluir será abordada a componente de Segurança e Saúde no Trabalho e a sua 

relação com este efeito de medição.

2.1.1. O sistema auditivo humano

Para entender o porquê da perceção do som é primeiro preciso entender o órgão 

fundamental do sistema que faz a receção, e interpretação, desse som: o ouvido humano. 

O sistema auditivo humano é composto por dois ouvidos e cada ouvido humano pode ser 

separado em três grandes partes, de acordo com a função desempenhada e a localização. 

Essas partes são o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno.
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Figura 1 - As três grandes partes do ouvido humano

Fonte: 11/2015 - http://conceicaoferreira75.blogspot.pt

Fazem parte do ouvido externo o pavilhão auricular e o canal auditivo, cujas funções são 

recolher e encaminhar as ondas sonoras até ao tímpano.

O ouvido médio, também apelidado de caixa timpânica, é uma cavidade com ar através da 

qual a energia das ondas sonoras é transmitida do ouvido externo até à janela 

oval na cóclea. Essa propagação de energia é efetuada através de três ossos minúsculos 

que vibram, interdependentes com o tímpano. No ouvido médio subsiste ainda um canal, 

em parte ósseo, em parte fibrocartilagíneo, denominado de trompa de Eustáquio, que o 

mantém em contacto com a rinofaringe. É assim que se constitui e mantém uma pressão 

constante no ouvido médio. Para que isso possa acontecer, a trompa de Eustáquio abre e 

fecha constantemente.

A membrana do tímpano é alicerçada por três camadas, sendo a camada exterior uma 

continuação da pele do canal auditivo. A parcela superior da membrana denomina-se 

de pars flaccida, enquanto que a parcela inferior se chama pars tensa. É na parte central 

da pars tensa que se localiza a área vibrante ativa em resposta a um estímulo sonoro. 

A membrana timpânica é uma estrutura autorregenerativa, sendo por isso capaz de corrigir 

um furo na sua estrutura.

A cadeia de pequenos ossos, as suas articulações e ligamentos estão revestidos por uma 

mucosa e pode tornar-se mais ou menos tensa, pela ação de dois pequenos músculos, o
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do martelo e o do estribo. Através deste mecanismo é possível limitar a transmissão de 

energia para o interior da cóclea.

Canais

Figura 2 - O sistema auditivo humano e as suas componentes

Fonte: 11/2015 - https://web.fe.up.pt

É no ouvido interno ou labirinto que se encontra a parte mais importante do ouvido 

periférico, a cóclea. Em feitio de caracol, é responsável em imensa parte pela nossa 

capacidade em diferenciar e interpretar sons. Na cóclea existe uma complexa conversão 

de sinais recebidos em impulsos elétricos que são encaminhados até ao cérebro pelo 

nervo auditivo, descodificados e interpretados.

2.1.2. O som

Ao receber uma mensagem por via acústica é necessária a existência de dois elementos: 

um recetor e uma mensagem acústica. Tendo ficado esclarecido no capítulo anterior a 

composição do sistema auditivo humano, essencial para desempenhar o papel de recetor 

na receção de uma mensagem, é agora altura de analisar o outro integrante desta 

correspondência dupla, o som.
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O som é percebido pelo ser humano de duas formas: como fenómeno psicológico e como 

fenómeno físico, O fenómeno psicológico é caracterizado pela sensação agradável de 

ouvir um som harmonioso ou pela sensação desagradável de um som não harmonioso. O 

fenómeno físico entende-se como uma vibração em onda de propagação, maioritariamente 

longitudinal, a partir da sua origem em meios materiais, com massa e elasticidade, sólidos, 

líquidos ou gasosos.

Geralmente a composição do som engloba uma combinação de múltiplos sinais, mas um 

som singular puro contém uma velocidade de oscilação, conhecida como frequência, ou o 

seu inverso chamado período, e medida em hertz, Hz, e uma amplitude medida em 

decibéis, dB.

Figura 3 - Curva sinusoidal com as características do som

Fonte: 11/2015 - http://ro-journal.biomedcentral.com

A perceção do som pelo ser humano deve-se particularmente ao sentido de audição e aos 

seus dois instrumentos maiores, que observámos anteriormente, cujas frequências 

audíveis se colocam entre os 20 Hz e os 20 000 Hz, decrescendo este último valor com a 

idade. Quando o som tem uma frequência acima ou abaixo destes valores são 

considerados ultrassons ou infrassons, respetivamente. Existem ainda diversos estudos 

que revelam a deteção de baixas frequências sonoras em outras partes do corpo através 

da sua componente física de vibração, temática esta que será abordada em capítulos 

subsequentes desta tese.

O sentido de audição auxilia ainda na perceção de distância e posicionamento da fonte 

sonora e a isto chamamos audição estereofónica. O som emitido entra por dois canais 

individuais, ouvido esquerdo e direito, e quando atinge o cérebro a informação é
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sincronizada no tempo. A palavra estéreo origina do grego stéreos que significa 

tridimensional, o que faz todo o sentido porque com a perceção do som emitido 

conseguimos localizar o emissor sonoro num espaço tridimensional caso não existam 

ruídos de interferência ou obstáculos que alterem a perceção sonora do recetor.

Figura 4 - Onda sonora percecionada por equipamentos eletrónicos acústicos

Fonte: 11/2015 - https://openclipart.org

O som pode ser utilizado de várias maneiras, o ser humano utiliza-o maioritariamente para 

comunicar, desde uma simples conversa entre dois amigos até à composição de uma 

música com melodia e letra que irá alcançar milhões, mas no meio animal a utilização 

sonora atinge graus muito mais complexos. Desde animais que comunicam através de 

infrassons, como os elefantes, até aos morcegos ou baleias que usam os ultrassons como 

meio de navegação no ar ou no mar, utilizando ao máximo a habilidade de localização no 

espaço tridimensional também conhecida como ecolocalização. Na imagem seguinte 

encontra-se uma representação de uma baleia a utilizar esta habilidade para detetar um 

peixe mais pequeno.

Figura 5 - Animais aquáticos utilizando ecolocalização

Fonte: 11/2015 - https://www.exploratorium.edu
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Inspirado por estes animais, o ser humano usa agora o som como método de localização 

subaquática com o sonar, com aplicação no campo da medicina com ultrassonografias, ou 

até com sonoquímica, um método de utilizar ultrassons para acelerar reações químicas. 

Na imagem abaixo observa-se a ilustração de um barco a utilizar o seu sonar para 

localizar recifes.

Figura 6 - Navio a utilizar sonar para localizar recifes

Fonte: 11/2015 - http://Lytimg.com

Como se pode constatar o som é emitido do sonar, propaga-se pelo mar e é devolvido 

pelos recifes para um recetor no barco que através de cálculos específicos fornece a 

localização dos recifes ao navegador responsável.

Como se pode observar na imagem anterior o som sendo uma vibração pode-se propagar 

até pelo mar. Em seguida irá ser abordada mais profundamente a temática da propagação 

sonora.

2.1.3. A propagação do som

De acordo com a física do som entende-se que este se pode propagar por meios gasosos, 

líquidos ou sólidos, através de ondas transversais ou maioritariamente longitudinais. As 

ondas sonoras são produzidas por uma fonte, por exemplo, um diafragma de um 

amplificador estereofónico. A fonte sonora cria vibrações no meio circundante e as ondas 

propagam-se à velocidade do som, formando uma onda sonora. A distância de
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propagação desta onda à fonte, a pressão, a velocidade e a deslocação média no espaço, 

está diretamente relacionada com o tipo de meio onde se propaga a onda.

Deve-se notar que durante a propagação da onda sonora as partículas do meio não são 

afetadas nas suas dimensões. Ou seja, as partículas movem-se com a vibração mas o seu 

tamanho mantem-se intacto. Isto é aparentemente óbvio quando verificamos a propagação 

de som através de um objeto solido mas o mesmo também se verifica em líquidos e gases.

Figura 7 - Onda de vibração propagando-se num meio liquido

Fonte: 11/2015 - http://altered-states.net

Durante a propagação da onda estas podem ser refletidas, refratadas e atenuadas, 

dependendo do meio em que se encontram. Algumas das causas destas alterações às 

ondas são a relação entre a pressão e densidade, que são afetadas diretamente por a 

temperatura do meio; a propagação da onda num meio em movimento, se o meio se 

estiver a deslocar o som propaga-se a uma maior distância, por exemplo o vento; e a 

viscosidade do meio, quanto maior a viscosidade maior o grau de atenuação sonora. Para 

além disso, quando o som se propaga por um meio com propriedades físicas inconstantes, 

como uma liga metálica mal forjada, é comum ver a onda refletida ou refratada.

Em gases, líquidos ou plasma as ondas só se podem propagar sob forma longitudinal, no 

entanto em sólidos as ondas propagam-se longitudinalmente e transversalmente.

As ondas são comumente classificadas de acordo com um plano sinusoidal e agrupadas 

de acordo com as seguintes características: frequência, ou o seu inverso, o período;
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comprimento de onda; número de ondas; amplitude; pressão sonora; intensidade sonora; 

velocidade sonora; e direção.

Na tabela seguinte encontram-se as velocidades de propagação do som por alguns 

elementos reconhecidos comummente.

Tabela 2 -  Velocidade de propagação do som em alguns materiais

Meios Materiais Elásticos Exemplos
Velocidade de propagação do som 

(m/s)

Sólidos

Borracha 1500

Cobre 3900

Terra 4000 a 6000

Álcool etílico 1180

Líquidos Mercúrio 1450

Água (T=20°C) 1480

Dióxido de carbono 260

Gasosos Ar (T=0°C) 331

Ar (T=20°C) 340

Fonte: 11/2015 -  FQ8 -  Sustentabilidade na Terra -  Edições ASA

Agora que foi abordada a temática da propagação sonora é altura de ver como a mesma 

sofre a transformação de som para ruído.
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2.1.4. Do som ao ruído

O ruido acústico é uma componente do som, mais precisamente som indesejado, e é 

maioritariamente caracterizado por sons altos que não permitem a audição de sons 

desejados.

Figura 8 - Diferença emocional humana de som harmonioso para ruído

Fonte: 11/2015 - http://www. shanepenoyer.efoliomn.com 

Fonte: 11/2015 - http://7-themes.com

No campo da acústica o ruido pode ser desde muito silencioso até elevado e prejudicial, e 

a sua intensidade está inversamente relacionada ao quadrado com a origem do dito ruído, 

entenda-se que quando se duplica a distância da fonte de ruido a intensidade é reduzida 

quatro vezes.

A poluição sonora é um excesso de ruído acústico que pode até afetar o ser humano quer 

no campo da saúde quer no campo comportamental, estando o excesso de ruído 

diretamente associado a danos psicológicos, hipertensão, stresse elevado, perda de 

audição, perturbações no sono e outros efeitos nocivos. Uma exposição prolongada pode 

provocar efeitos negativos crónicos no ser humano.
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Figura 9 - Diferença de frequência entre som puro e ruido

De um ponto de vista da física do som retiramos que se este é um conjunto de vibrações 

em forma de ondas que se propagam harmonicamente por diversos meios então o ruído é 

também um conjunto de vibrações que se propagam em forma de ondas mas cujo a sua 

sobreposição e dissonância provocam mal-estar ao recetor.

Existem diversas maneiras de classificar o ruido natural geralmente, em seguida estão 

descritas algumas delas:

• Ruído natural - como ruídos atmosféricos, por exemplo um trovão;

• Ruído artificial - ruídos de interferência na receção de sinais de rádio;

• Ruído exógeno -  proveniente de interferências externas ao processo de 

comunicação, uma conversa sobreposta;

• Ruído endógeno - refere-se às interferências internas ao processo de 

comunicação, esquecimento da mensagem a ser entregue;

• Ruído de reportório -  com origem na interpretação da mensagem por parte do 

recetor.

Mas do ponto de vista científico da área de Segurança e Saúde no Trabalho é comum 

estabelecer as correlações entre espectro de frequências, tempo e características do 

campo sonoro. Estas serão apresentadas em seguida sob forma de tabela, com a sua 

classificação e algumas observações caso sejam relevantes.
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Tabela 3 - Classificação cientifica de ruído

Descritor C lassificação Observações

Espetro de Continuo Sem observações pertinentes

frequências Sons puros audíveis

Quando a diferença entre o máximo e mínimo

do nível sonoro for inferior a cinco decibéis,

medidos com características de resposta

Estacionário/Uniforme lenta, medição efetuada com elevado 

amortecimento e um tempo de integração de 

aproximadamente um segundo, durante o 

período de avaliação.

Nível que varia continuamente e numa

Flutuante extensão apreciável do ruido de fundo 

durante o período de avaliação.

Tem po
Nível que desce abruptamente para o nível

de ruido de fundo várias vezes durante o

Intermitente período de avaliação, mantendo-se constante

durante um tempo de aproximadamente um

Estacionário
segundo ou mais.

Um ou mais impulsos violentos de energia 

com uma duração igual ou inferior a um 

segundo e separados por mais de dois

Impulsivo décimos de segundo. Verifica-se quando a 

diferença entre o pico de pressão sonora e o 

nível equivalente num período de cinco 

minutos é superior ou igual a vinte decibéis.

Livre
Campo sonoro numa área afastado de 

superfícies refletoras.

Porção do campo sonoro num recinto de

Reverberante ensaio em que a influência do som emitido 

pela fonte é desprezável.

Campo sonoro que prevalece num recinto

C aracterísticas do Semi-reverberante amplo com superfície moderadamente

cam po sonoro refletora.

Campo sonoro de uma fonte omnidirecional, 

fonte sonora que permite a mesma

Divergente hemisfericamente
quantidade de energia em todas as direções, 

que está situada próximo da superfície 

refletora rígida mas livre de outras 

obstruções.
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Concluída a abordagem mais geral sobre a ciência do risco físico de ruído é agora ocasião 

de ingressar em áreas mais específicas, nomeadamente da área de base desta tese, a 

Segurança e Saúde no Trabalho.

2.1.4. Ruido na Segurança e Saúde no Trabalho

Do ponto de vista laboral é difícil encontrar um local de trabalho em que não exista a 

presença do risco de ruído. Estando o trabalhador constantemente na possível presença 

deste risco è importante iniciar o subcapítulo de Ruído na Segurança e Saúde no Trabalho 

estabelecendo os pressupostos legais e definindo a legislação utilizada para abordar esta 

temática que salvaguarda o mesmo.

2.1.4.1. Legislação

Atualmente está em vigor em Portugal o Decreto-Lei 182/2006 que transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.° 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 

Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição 

dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído.

A implementação deste Decreto-Lei deveu-se ao facto de cada vez mais se verificar a 

presença de ruído como um risco não só individual mas também coletivo. Imagine-se o 

seguinte cenário:

• O trabalhador A tem uma função fundamental a cumprir;

• O trabalhador B observa que existe uma inconformidade com o equipamento a 

utilizar;

• O trabalhador B tenta avisar o trabalhador A sobre a inconformidade mas o ruido 

presente no local de trabalho não o possibilita.

Este pequeno exemplo ocorre inúmeras vezes nos locais de trabalho por todo o pais, e o 

número de vidas em risco em situações semelhantes não deve ser tido de ânimo leve.
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2.1.4.2. Consequências da exposição ao Ruído

Quando os tempos de exposição ao ruido excedem o recomendado nas legislações 

anteriormente referidas o trabalhador encontra-se sujeito a sofrer as consequências 

prejudiciais para a sua saúde diretamente e indiretamente a prejudicar a saúde dos que o 

rodeiam.

Foram por isso estabelecidos na legislação em vigor os valores limites de exposição diária, 

ou semanal, ao ruído:

a) Valores limites de exposição: LEX,8h = L EX,8h = 87 dB e LCpico = 140 dB (C) 

equivalente a 200 Pa;

b) Valores de ação superiores: LEX,8h = L EX,8h = 85 dB e LCpico = 137 dB (C) 

equivalente a 140 Pa;

c) Valores de ação inferiores: LEX,8h = L EX,8h = 80 dB e LCpico = 135 dB (C) 

equivalente a 112 Pa.

Deve-se ter em consideração que os valores de ação superiores ou inferiores implicam 

uma intervenção no processo laboral no instante em que esse valor é atingido e o 

empregador deve tomar medidas preventivas de ruído. Já se o valor limite de exposição 

for ultrapassado o posto de trabalho só poderá ser operacional se a situação for corrigida. 

Caso contrário algumas consequências conhecidas do ruido para o trabalhador são:

• Tinitus, a sensação de zumbido constante e incómoda nos ouvidos;

• Interferência com a comunicação, como no exemplo acima poderá gerar 

acidentes de trabalho graves;

• Perda de atenção, concentração e de rendimento, aspetos relevantes quer do 

ponto de vista do trabalhador quer do empregador;

• Transtornos durante o sono, dependendo do ruido a que se está exposto, podem- 

se sofrer interrupções no sono ou até insónias;

• Danos ao ouvido, muito grave se forem localizadas no ouvido interno;

• Stresse, ao sofrer stresse por ruido outras consequências ainda mais graves 

poderão surgir, como: doenças cardiovasculares, transtornos no sistema
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imunitário e até transtornos psicofísicos como depressões, ansiedade, 

irritabilidade, náuseas, enxaquecas.

2.1.4.3. Prevenção de Ruído

Existem um grande número de equipamentos de precisão que podem verificar se os 

valores sonoros presentes no local de trabalho são toleráveis ou se é requerida a 

utilização de equipamentos de proteção individual ou coletiva. Mas para efetuar os 

cálculos dos níveis do ruido é preciso primeiro colocar o equipamento a funcionar como 

um ouvido humano.

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. A curva A simula, de uma forma muito aproximada, a sensibilidade 

do ouvido humano e a medição do ruído em decibéis, com a ponderação A.

Figura 10 - Curva de ponderação A, C e linear

Fonte: 11/2015 - http://www.prof2000.pt
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Aos valores captados somam-se algebricamente os valores de ponderação apresentados 

na tabela seguinte, para cada banda de frequência, A e C.

Tabela 4 -  Filtro de ponderação A e C

Frequência Central 

de Oitava (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuação (filtro A) (dB) -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

Atenuação (filtro C) (dB) -0,8 -0,2 0 0 0 -0,2 -0,8 3,0

Em capítulos seguintes serão abordados os equipamentos de medição de ruído, mais 

precisamente o analisador sonoro SVAN 971, mas agora será analisado o tema da 

prevenção do risco físico de ruido.

Figura 11 - Medição de níveis sonoros no local de trabalho

Fonte: 11/2015 - http://www.environmentalsiteservices.com.au

Para prevenir as consequências do ruido podem-se definir três aspetos primários 

fundamentais:

• Organizacionais: em que a própria empresa toma medidas para a boa qualidade 

sonora no local de trabalho. Por exemplo a aquisição de equipamentos com 

valores de ruido aceitáveis;
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• Construtivas: que centra a sua atenção a atuar sobre a fonte do ruído ou sobre a 

sua trajetória. Por exemplo isolar acusticamente o equipamento, ou construir 

barreiras sonoras entre o ruido e o local de trabalho;

• Proteção individual: onde temos equipamentos de individuais classificados por 

tampões ou abafadores.

Figura 12 -  Tampões auditivos

Com o intuito de oferecer ao trabalhador uma proteção imediata e individual contra o risco 

do ruído, os equipamentos de proteção individual auditivos encontram-se disponiveis nos 

mais diversos formatos e graus de isolamento auditivo.

Figura 13 -  Auriculares abafadores auditivos

Na tabela seguinte estão presentes as vantagens e desvantagens de ambos os tipos 

deequipamentos de proteção individual, tampões auditivos e auriculares abafadores 

sonoros.

A informação presente na tabela está analisada da otica do utilizador.
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Tabela 5 -  Vantagens e desvantagens de equipamentos de proteção individual sonoros

Tampões auditivos Auriculares abafadores auditivos

Vantagens

Pequenos e fáceis de transportar;

Convenientes para usar em simultâneo 

com outros equipamentos de proteção 

individual;

Mais confortáveis para os usos 

prolongados em ambientes quentes e 

húmidos;

Menor variação da atenuação conferida 

de utilizador para utilizador;

Possibilidade de utilização com 

problemas menores do foro da 

otorrinolaringologia;

Um tamanho serve à maioria dos 

utilizadores;

Convenientes para uso em zonas 

confinadas;

Melhores desempenhos nas baixas e 

médias frequências.

Melhores desempenhos nas altas 

frequências.

Desvantagens

Requerem mais tempo para a colocação 

e remoção;

Mais pesados e mais incómodos de

transportar;

Colocação correta mais difícil;

Possibilidade de irritação do canal 

auditivo;

Requerem boas práticas de higiene, 

para que não sejam introduzidas no 

canal auditivo poeiras ou sujidade.

Apresentam incompatibilidade com outros 

equipamentos de proteção individual;

Mais desconfortáveis em ambientes 

quentes e húmidos;

Impossibilidade de utilização em zonas

confinadas;

Dificuldade de utilização com óculos de

leitura.
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Para selecionar qual o equipamento protetor individual a utilizar deve-se proceder 

criteriosamente aos seguintes dois pontos:

1. Determinar o espectro de ruido presente no posto de trabalho;

2. Selecionar um protetor que atenue o ruido para níveis não perigosos, mas 

garantir que esta atenuação não impeça a passagem total de som.

O tema do ruído é rico em informação de vasto interesse e ainda que mais pudesse ser 

analisado estão explícitos já os aspetos essenciais necessários para prosseguir. Algumas 

sugestões de literatura adicional encontram-se disponíveis na bibliografia desta tese.

Nos capítulos seguintes serão oferecidas respostas à interrogação colocada sobre a 

possível utilização de smartphones e as suas aplicações para obter os mesmos resultados 

dos equipamentos de precisão.
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2.2. A vibração: introdução

Define-se vibração como sendo o movimento oscilatório de um corpo entre duas posições 

extremas passando por uma situação intermédia de equilíbrio. Este movimento de 

vibração pode propagar-se em todos os meios e pode ser percecionado, e até 

interpretado, pelo corpo humano.

Nos pontos anteriores referiu-se como o corpo humano perceciona as vibrações que 

formam som através do sistema auditivo humano, agora irá ser definido a perceção da 

vibração por o restante corpo. Procurando cimentar o conceito de vibração, aprofundando 

um pouco dois sistemas fundamentais desta área temática, o sistema braço-mão e o 

sistema corpo inteiro. No subcapítulo final deste efeito de medição será estabelecida a 

ligação do risco físico de vibração com a Segurança e Saúde no Trabalho.

Figura 14 - Vibração de martelo pneumático com o ponto de referência representado a
linha azul

2.2.1. Frequência e Amplitude

Na figura anterior está representada uma possível vibração, em que a linha azul 

representa o ponto de referência, sempre com as mesmas coordenadas, e existe um 

movimento no eixo das cotas por um ponto representado como a parte superior do martelo 

pneumático. Deve-se considerar a imagem acima apenas como um exemplo académico 

pois o ser humano está submetido a vibrações que se propagam em diversas direções e 

só muito raramente existe uma vibração de tais dimensões tão específica ao ponto de se 

mover precisamente em apenas um eixo.

A vibração consiste num movimento inerente aos corpos dotados de massa e elasticidade, 

tendo o corpo humano a sua própria vibração natural. Se uma frequência externa coincide
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com a frequência natural do sistema, ocorre a ressonância, que implica em amplificação 

do movimento. A energia vibratória é absorvida pelo corpo, como consequência da 

atenuação promovida pelos tecidos e órgãos.

Uma vibração define-se por a sua frequência e amplitude. A frequência é o número de 

vibrações completas por unidade de tempo e é medida em ciclos por segundo, Hz. A 

amplitude da vibração descreve o conteúdo energético da vibração, é normalmente 

caraterizada por a aceleração e é expressa em metros por segundo quadrado. A maneira 

mais útil para descrever a aceleração é sob a forma de aceleração eficaz e esta entende- 

se como o resultado da integração de várias acelerações instantâneas num determinado 

período de tempo, e é proporcional à energia da vibração.

Figura 15 - Amplitude e frequência na medição de uma vibração

Fonte: 11/2015 - http://abletonlife.com

Ao observar-se a imagem acima pode-se concluir graficamente que a amplitude duma 

vibração pode-se definir como a distância entre os extremos atingidos pelo movimento ou 

como a distância desde um ponto central até ao desvio máximo, ou seja valores pico. 

Enquanto a frequência é o número de vezes por período de tempo que essa vibração 

oscilante completa o seu movimento integral e se repete.
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2.2.2. Classificando as vibrações

Já estando estabelecidos os dois principais fatores que definem uma vibração, importa 

agora classificá-la. E para classificar as vibrações é preciso em primeiro lugar ter 

conhecimento sobre quatro parâmetros essenciais: intensidade, frequência, direção e 

duração.

• A intensidade pode ser definida como a energia associada à amplitude de uma 

onda e pode quantificar-se em função do seu deslocamento, da sua velocidade 

ou da sua aceleração eficaz. A unidade da aceleração é metro por segundo ao 

quadrado ou m/s2, sendo a aceleração provocada pela gravidade 

aproximadamente 9.81 m/s2. Normalmente, a intensidade da vibração exprime-se 

como valor intermédio da aceleração de movimento oscilatório, conhecido como 

valor eficaz.

• A forma como a vibração é transmitida ao corpo, a extensão com que a mesma 

se propaga no corpo, bem como a extensão dos seus efeitos no nosso 

organismo, depende da frequência, a qual se exprime em ciclos por segundo 

(Hz). A relação entre o deslocamento e aceleração de um movimento depende 

também, da frequência de oscilação: enquanto um deslocamento de um milímetro 

corresponde a uma aceleração muito grande em altas-frequências, o 

deslocamento da vibração visível ao olho humano por sua vez, não proporciona 

uma boa indicação em termos de aceleração.

• Como cada segmento do corpo humano possui resposta específica à vibração, 

em função da frequência, além do (facto) daquela ser raramente unidirecional, 

tornou-se necessário estabelecer determinas direções (eixos) para medir a 

exposição à vibração. Para a Vibração do Corpo Inteiro, o sistema de 

coordenadas tem centro no tronco; enquanto para a Vibração do Sistema Mão -  

Braço, existem dois sistemas:

o  Basicêntrico -  Utiliza-se para avaliar a vibração no equipamento; 

o  Biodinâmico -  Utiliza-se para avaliar o efeito final no membro.

• O intervalo de tempo em que estivermos sujeitos às vibrações influencia os 

limites de exposição os quais poderão ser mais elevados quanto menor a sua 

duração. Se as características da vibração não variarem no tempo, o valor eficaz

Dissertação de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 35



Utilização de Smartphone e suas Aplicações
Em ambito de avaliações de Saúde e Segurança no Trabalho

da vibração proporciona uma medida adequada da sua amplitude média. Neste 

caso, um cronómetro pode ser suficiente para avaliar a duração da exposição

2.2.3. Sistema mão-braço e corpo inteiro

Um dos princípios elementares das vibrações ocupacionais, é que deve haver 

constantemente o contacto entre o trabalhador e o equipamento, ao contrário do que 

acontece com outros agentes físicos, químicos ou biológicos, onde o trabalhador é sujeito 

passivo. Esse contacto pode ser direto, quando o trabalhador desempenha a função 

diretamente com o equipamento, ou por transmissão, quando o trabalhador recebe as 

vibrações através de transmissão do local de origem. Por transmissão o trabalhador pode 

receber as vibrações nos pés se estiver em posição vertical, no cóccix se o trabalhador 

estiver sentado, ou na mão caso o posicionamento laboral do trabalhador implique o apoio 

sobre esta parte do corpo ou estabilização de algum material. É deste princípio que 

surgem dois sistemas de qualificar as vibrações:

• O sistema mão-braço: onde as vibrações são transmitidas às mãos e aos braços; 

estas situam-se na faixa de 6.3 a 1250 Hz; ocorrem maioritariamente em 

trabalhos com ferramentas manuais, sendo um claro exemplo disso os trabalhos 

de construção civil onde os trabalhadores operam ferramentas como martelos 

pneumáticos ou serras de corte. Como tal para proceder a medições para análise 

de vibrações para este tipo de sistema o sensor de medição deve estar o mais 

próximo possível do contacto entre o trabalhador e a ferramenta, neste caso a 

pega do equipamento;

Figura 16 - Sistema mão-braço com os respetivos eixos assinalados
Fonte: 11/2015 - http://www.ebah.com.br
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• O sistema corpo inteiro: correspondente a vibrações de baixa frequência, 

situando-se na faixa de 1 a 80 Hz, mais especificamente 1 a 20 Hz e alta 

amplitude. Estas vibrações são próprias para atividades de transporte ou 

operação de maquinaria que requisite ao trabalhador uma presença total no 

interior do equipamento, sendo um exemplo disso o operador de empilhador ou 

escavadora na construção civil. Neste caso o sensor de medição deve ser 

colocado no local onde o sensor irá afetar o trabalhador ou o mais próximo 

possível da origem das vibrações.

Figura 17 - Vibrações corpo inteiro nas suas principais posições com os respetivos eixos
assinalados

Fonte: 11/2015 - http://www.ebah.com.br

2.2.4. Vibrações na Segurança e Saúde no Trabalho

A presença de vibrações em postos de trabalho em que existe operação de equipamentos 

de grandes dimensões è um dado adquirido no entanto é também importante referir-se que 

a existência das mesmas não se limita a esse campo. Como tal deve-se iniciar o 

subcapítulo de Vibrações na Segurança e Saúde no Trabalho estabelecendo os 

pressupostos legais e definindo a legislação utilizada para abordar esta temática.

2.2.4.1. Legislação

Atualmente está em vigor em Portugal o Decreto-Lei 46/2006 que transpõe para ordem 

jurídica Nacional a Diretiva n.° 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25
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de Junho, relativa às prescrições mínimas de proteção da Saúde e Segurança dos 

Trabalhadores em caso da exposição aos riscos devidos a vibrações mecânicas.

Adicionalmente encontram-se também disponíveis as normas NP 1673: 1990, a respeito 

de vibrações mecânicas e a avaliação da reação global do corpo a estas, e a NP 2041: 

1986, acústica, higiene e segurança no trabalho, onde se definem limites de exposição do 

sistema mão-braço às vibrações.

2.2.4.2. Tipos de vibrações ocupacionais

Em Saúde e Segurança no Trabalho são considerados ainda dois tipos de vibrações:

• Vibrações livres: que ocorrem quando um sistema mecânico é definido desligado 

com uma entrada inicial e depois deixado a vibrar livremente até os valores 

tenderem para o zero. Este tipo de vibrações podem ser medidas em 

equipamentos sem paragem automática, um bom exemplo académico é um 

pendulo suspenso por uma corda e solto sem ser exercido mais nenhum balanço 

até parar, ou o bater de um diapasão e deixar tocar até ao som terminar

• Vibrações forçadas: que ocorrem quando uma perturbação variável no tempo é 

aplicada a um sistema mecânico. O distúrbio pode ser uma contribuição periódica 

em estado estacionário, uma entrada de transientes, ou uma entrada aleatória. A 

entrada periódica pode ser um harmônico ou uma perturbação não harmônica. 

Podem ser exemplos o desequilíbrio de peso numa máquina de lavar que causa 

uma vibração extra, ou a vibração do motor de um carro por falha em alguma 

peça.

2.2.4.2. Medindo vibrações

Em regra o instrumento utilizado para medir vibrações mecânicas forçadas chama-se 

analisador de vibrações, este é composto por um sensor de vibração denominado 

acelerómetro, um amplificador e um integrador ou diferenciador que permite a 

transformação da medida em sinal elétrico. O sistema ainda pode ser dotado de filtro de 

bandas para selecionar frequências específicas.
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Figura 18 - Diversos analisadores de vibrações
Fonte: 11/2015 -  http://www.industrial-needs.com

Fonte: 11/2015 -  https://www.onosokki.co.jp 

Fonte: 11/2015 -  http://2.imimg.com 

Fonte: 11/2015 - http://www.cnrinch.com

O acelerómetro é um transdutor eletromecânico que proporciona um sinal elétrico 

proporcional à intensidade da vibração. O sinal que este proporciona passa por uma serie 

de filtros de banda e ponderação até se obterem os valores precisos.

Há dois tipos de acelerómetros:

• Capacitivos / Indutivos: sensores pouco utilizados para avaliações ocupacionais; 

permitem efetuar, através do laser, por exemplo, a medição fora do sistema 

vibratório; não existe contacto com o equipamento;

• Eletromagnéticos / Piezoeléctricos: sensores que se fixam no sistema vibratório; 

muito utilizados em Saúde e Segurança no Trabalho; com contacto direto com o 

equipamento.

Figura 19 - Acelerómetro e cabo conetor
Fonte: 11/2015 - http://ocdm.com.br
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Utilizar acelerómetros e estudar os dados fornecidos por o analisador de vibrações é de 

fundamental importância para as mais diversas áreas, pode ajudar na manutenção de 

máquinas e equipamentos, verificar a estabilidade de estruturas e resistência de materiais, 

e até testar a viabilidade da continuação de utilização de equipamentos por parte de 

trabalhadores.

Por exemplo, para verificar a estabilidade de uma estrutura e a resistência dos seus 

materiais realiza-se um teste de vibração. Neste teste a estrutura irá estar ligada a algum 

tipo de equipamento agitador, normalmente hidráulicos ou eletrodinâmicos dependendo do 

tipo de frequência a estudar, e a partir da consola de operação do equipamento vão ser 

enviadas sinais de diversas frequências. Em seguida enquanto em alguns pontos de 

controlo são mantidos em aceleração constante os pontos de resposta apresentam os 

níveis máximos de vibração ou os níveis mínimos de vibração. Segue-se a analise dos 

resultados.

Figura 20 - Teste de vibração a decorrer em equipamento industrial
Fonte: 11/2015 - http://www.fluke.com

2.2.4.3. Prevenindo de vibrações

Tal como está representado na imagem anterior existem um grande número de 

equipamentos de precisão que podem verificar se as vibrações presentes no local de 

trabalho são toleráveis ou se é requerida a utilização de equipamentos de proteção 

individual ou coletiva. Para prevenir as consequências das vibrações podem-se definir três 

aspetos:

• Organizacionais: em que a própria empresa toma medidas para a estabilidade do 

local de trabalho no campo das vibrações. Por exemplo a aquisição de
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equipamentos portáteis com níveis de vibração aceitáveis, ou a redução ao 

tempo de exposição a vibrações com equipamentos previamente adquiridos;

• Construtivas: que centram a sua atenção a atuar sobre a fonte da vibração ou 

sobre a sua trajetória. Por exemplo fixar o equipamento utilizado a um suporte 

estável, ou colocar o trabalhador distante do equipamento fonte de vibrações ou 

coloca-lo em cabine próxima mas com piso sobreelevado;

• Proteção individual: onde temos equipamentos de individuais classificados por 

luvas anti vibrações, que podem minimizar significativamente o novel de 

vibrações sentido pelo individuo no sistema braço-mão, ou até cadeiras com 

suspensão óleopneumaticas, que permitem salvaguardar o trabalhador no 

sistema corpo inteiro.

Figura 21 - Luva anti vibração
Fonte: 11/2015 - http://g-ecx.images-amazon.com/

Relativamente à saúde, o empregador deverá assegurar a vigilância adequada da saúde 

dos trabalhadores em relação aos quais o resultado da avaliação revele a existência de 

riscos, com vista à prevenção e ao diagnóstico precoce de qualquer afeção relacionada 

com exposição a vibrações mecânicas. Caso o trabalhador tenha estado exposto a 

vibrações mecânicas superiores aos níveis de ação, deverá ser assegurada a Vigilância da 

Saúde adequada.
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Figura 22 - Cadeira com suspensão óleopneumatica

Fonte: 11/2015 - http://g-ecx.images-amazon.com/

Nos capítulos seguintes será averiguado se é viável a utilização de smartphones, e as 

suas aplicações, para obtenção dos mesmos resultados dos equipamentos de precisão no 

estudo das vibrações.
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2.3. A Iluminância: introdução

A luminosidade é, em astronomia, a quantidade de energia que um corpo irradia durante 

um período de tempo. Tipicamente expressa em watts, é a comparação da energia 

libertada por um objeto em comparação com o Sol e é uma constante intrínseca que não 

está dependente da distância.

A luminância é uma medida da densidade da intensidade de uma luz refletida numa dada 

direção, cuja unidade SI é a candela por metro quadrado - cd/m2. Descreve a quantidade 

de luz que atravessa ou é emitida de uma superfície em questão, e decai segundo 

um ângulo sólido.

Cientificamente a iluminância é uma grandeza de luminosidade que faz a relação entre o 

fluxo luminoso que incide na direção perpendicular a uma superfície e a sua área. O fluxo 

luminoso de um lumen incidindo sobre uma área de um metro quadrado produz o 

iluminamento de um lux, a unidade de medida deste parâmetro.

Na prática, é a quantidade de luz dentro de um ambiente. Da mesma forma que o fluxo 

luminoso, não é distribuído uniformemente no espaço, também os valores da iluminância 

diferem relativamente aos pontos da área a ser analisada.

©

Altura da Iluminância
fonte luminosa

Figura 23 - Relação entre a distância da fonte de luz e os valores da iluminância

A sua unidade de medida do sistema internacional é o lux e para medi-la, usa-se um 

aparelho denominado luxímetro. Nos capítulos seguintes iremos aprofundar os princípios 

fundamentais da perceção de luz, na exploração do sistema visual humano, reduzimos a 

luz à sua componente mais básica, a radiação eletromagnética, e definimos a iluminância
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assim como as suas grandezas e sua utilização no âmbito da Saúde e Segurança no 

Trabalho.

2.3.1. O sistema visual humano

É importante na compreensão da luz e do risco que está ligado a má iluminação no local 

de trabalho ter primeiro uma noção do organismo sensor do corpo humano que é mais 

afetado por esta. Como tal este subcapítulo é inteiramente dedicado ao sistema visual 

humano.

Para se obter a imagem de um objeto, torna-se necessário que a luz emitida por uma fonte 

transmita, a um detetor, dados sobre esse objeto. Fonte de luz e respetivo detetor são dois 

elementos indispensáveis na construção da imagem de um objeto. O olho é o detetor mais 

utilizado pelo Homem e reveste-se de grande importância na nossa perceção do mundo.

O olho é constituído por uma dobra fina de pele e músculo designada por pálpebra a qual 

possui um feixe de cílios. Internamente, os órgãos fundamentais do olho são:

• A córnea, superfície elíptica localizada na região polar anterior do globo ocular;

• O cristalino, que se encontra imediatamente atrás da pupila;

• A retina, membrana que acompanha interiormente todo o globo ocular e cuja 

zona posterior se chama mancha amarela ou mácula;

• O nervo ótico, que acompanha a mancha amarela;

• A pupila, abertura circular que se encontra no centro da íris;

• A íris, disco colorido rodeando a pupila;

• Os músculos ciliares que estão ligados ao cristalino.
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Córnea

Nervo
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sanguíneos

Figura 24 - Componentes do olho humano
Fonte: 11/2015 - http://www.inmetro.gov.br

As principais funções de cada um dos órgãos correspondentes ao olho são:

• Pálpebras: cobrir e proteger os olhos;

• Córnea: Focar a luz através da pupila para a retina;

• Cristalino: projetar a imagem dos objetos na retina;

• Retina: reter as imagens projetadas;

• Mácula: formar imagens;

• Nervo ótico: transmitir as imagens ao cérebro;

• Pupila: controlar a entrada de luz no olho;

• Íris: fechar ou dilatar a pupila consoante a quantidade de luz presente.

Adicionalmente existem também quatro órgãos com funções importantes a referir para 

completar o sistema visual:

• Músculos ciliares: acomodam o cristalino de acordo com a distância de colocação 

do objeto;

• Cílios: proteger os olhos do pó e restantes poluentes exteriores;

• Glândulas lacrimais: lubrificam os olhos;

• Canais lacrimais: drenam os olhos.
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Durante o processo visual, a luz penetra a córnea, atravessa o humor aquoso e chega à 

íris que controla a quantidade de luz recebida. Na parte posterior da íris encontra-se o 

cristalino que se modifica para uma forma arredondada de modo a que a imagem do 

objeto seja projetada na mácula da retina. Uma vez projetada a imagem existem um 

processamento e descodificação da imagem por parte de dois órgãos pertencentes à 

retina, os cones e os bastonetes. Depois de tratada, a imagem é enviada por impulsos 

elétricos desde o nervo ótico até ao cérebro.

Concluída a introdução aos fundamentos do sistema visual humano é importante estudar 

um pouco do que é a luz e qual a sua origem na componente mais básica, a radiação 

eletromagnética.

2.3.2. Radiação Eletromagnética

As radiações eletromagnéticas estão presentes desde o início dos tempos, sendo a luz 

visível a sua expressão mais habitual. A palavra “radiação” está relacionada com a noção 

de propagação de energia no espaço, e o termo “eletromagnético” revela que se trata de 

campos elétricos e magnéticos, normalmente perpendiculares entre si com variação 

periódica. Isto denota que num determinado ponto do espaço sujeito a radiação, o campo 

elétrico associado a ela varia periodicamente com o tempo, assim como o campo 

magnético.

Figura 25 - Fonte comum de radiação eletromagnética: o Sol
Fonte: 11/2015 - http://www.wikinoticia.com
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As radiações eletromagnéticas são constituídas por variações cíclicas e perpendiculares 

entre si dos campos elétrico e magnético, apresentam as propriedades dos movimentos 

ondulatórios embora, ao contrário da generalidade destes, não necessitem dum meio 

material de suporte para se propagar, podendo fazê-lo no vácuo. Como todos os 

movimentos ondulatórios, caracteriza-se pelo comprimento de onda e pela frequência.

Figura 26 - Radiação eletromagnética e as suas componentes
Fonte: 11/2015 - https://www.nde-ed.org

2.3.2.1. Fontes de radiações eletromagnéticas

As principais fontes de radiações eletromagnéticas estendem-se desde a eletricidade, por 

exemplo em linhas de transporte, distribuição e consumo de eletricidade de muito alta, 

alta, média e baixa tensões, passando pelas radiofrequências onde são exemplo as 

bandas de frequências em que operam os telemóveis, e micro-ondas usadas obviamente 

pelos fornos de micro-ondas, radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, 

conhecida pelos riscos associados às prolongadas exposições ao Sol, até às radiações 

ionizantes, como é o caso dos raios X utilizados em exames médicos de diagnóstico.

Figura 27 - Fontes de radiação eletromagnética
Fonte: 11/2015 - http://scienceblogs.com; 11/2015 - http://www.3dcadbrowser.com;
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2.3.2.2. Espectro de radiações eletromagnéticas

O espectro é o conjunto de ondas ou radiações eletromagnéticas existentes no Universo, 

que compreendem as de menor comprimento de onda, raios cósmicos, raios gama e raios 

X, passando pelas ondas ultravioletas, luz visível e infravermelhos, até às dotadas de 

maior dimensão, as ondas rádio.

Figura 28 - Espectro de radiação eletromagnética
Fonte: 11/2015 - http://www.alunosonline.com.br

2.3.3. A Luz

Agora que foi definido radiação eletromagnética chegou a altura de falar sobre a sua 

componente mais conhecida, a luz, ou cientificamente falando, a luz visível.

É curioso que não seja possível ver a luz a olho nu mas que seja graças à luz que 

consigamos ver o Mundo. Desde o início da história humana, desde o início do homem 

como ser pensante, que a fonte de luz serviu para guiar. Primeiro tornando-se guia e 

oferecendo instintivamente coordenadas ao homem antigo. Depois com o domínio do fogo, 

a primeira fonte de luz artificial, o homem venceu a escuridão da noite e deu início a uma 

era de descoberta e de conhecimento.

Pode-se então afirmar que foi ai que o primeiro cientista ancestral criou a separação que 

hoje se conhece sobre as fontes de luz. A divisão entre luz natural, a luz solar, e a luz 

artificial, criada por o ser humano.

Hoje, do ponto de vista técnico, designa-se Luz como toda a energia radiante em relação à 

qual a vista humana é sensível. A energia radiante tem uma dupla natureza e obedece a 

leis que podem ser explicadas quer em termos de feixes de partículas, a que se chamam
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fotões, quer em termos de ondas eletromagnéticas. Há, consequentemente dois tipos de 

conceitos relativos à luz.

1. Um conjunto de fotões, corpúsculos sem massa. Este conceito é utilizado para 

explicar a interação entre a luz e a matéria, da qual resulta a mudança da forma 

de energia como nos casos das células fotelétricas ou na luminescência

2. Um conjunto de ondas transversais eletromagnéticas é utilizado para explicar a 

propagação da luz através de várias substâncias e alguns fenómenos óticos de 

difração e de interferência

Figura 29 - Luz branca (solar) a atravessar um prisma de vidro
Fonte: 11/2015 - https://www.teachengineering.org

2.3.4. Grandezas de fotometria e radiometria

Estando já definido o conceito de radiação eletromagnética e a sua versão mais vulgar ao 

ser humano, luz visível, irão agora ser analisadas resumidamente as ciências que se 

focam no seu estudo, a radiometria e a fotometria.

Enquanto a radiometria é o conjunto de técnicas para medir as radiações 

eletromagnéticas, incluindo a luz visível, em termos de potência absoluta, a fotometria 

mede a luz do ponto de vista ótico ou seja a sua perceção por parte do olho humano. Para 

isso ambos estes ramos do estudo da luz utilizam uma serie de grandezas, nas quais a 

iluminância está inserida, e que irão ser descritos em seguida:

• Fluxo luminoso, é a quantidade de luz imitida por uma fonte luminosa numa 

unidade de tempo em todas as direções logo à saída da fonte;
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• Rendimento luminoso, é a relação entre a quantidade de luz produzida e a 

potência que a mesma requer da rede;

• Intensidade luminosa, é o fluxo emitido por uma fonte luminosa numa 

determinada direção;

• Luminância, o quociente entre a intensidade luminosa emitida, transferida ou 

refletida, numa determinada direção e a área projetada da fonte, num plano 

perpendicular a essa direção. É comumente utilizada por técnicos de Saúde e 

Segurança no Trabalho para determinar o brilho de superfícies;

• E finalmente, a Iluminância, que é a medida do fluxo luminoso incidente numa 

determinada direção por unidade de superfície. E que é utilizada por técnicos de 

Saúde e Segurança no Trabalho para o nível de iluminação com a atividade a 

exercer num determinado espaço.

2.3.5. Iluminância na Saúde e Segurança no Trabalho

É comum existirem postos de trabalho por todo o globo terrestre que não tem iluminação 

natural suficiente durante o horário de expediente. Para poder definir iluminação artificial 

na área temática desta tese deve-se sempre antes estabelecer os princípios legais nos 

quais ela assenta, de tal forma irá ser iniciado o subcapítulo de Vibrações na Segurança e 

Saúde no Trabalho estabelecendo os seus pretextos legais.

2.3.5.1. Legislação

Não existe uma legislação portuguesa específica para a “Iluminação no posto de trabalho” 

no entanto existem um número significativo de decretos-lei e portarias com artigo que se 

referem ao mesmo. São eles:

• Portaria n.° 53/71, de 3/02 com as alterações introduzidas pela Portaria n.° 

702/80, de 22/09, que estabelece o regulamento de SHST em estabelecimentos 

industriais;

• Decreto-lei 243/86, de 20/08, que estabelece o regulamento de SHST nos 

estabelecimentos comerciais, escritórios e serviços;
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• Portaria n.° 1456-A/95, de 11/12, que fixa as normas técnicas relativas à 

sinalização de segurança;

• Portaria 987/93, de 06/10, que fixa as normas técnicas relativas as prescrições 

mínimas do local de trabalho;

• Portaria n.° 989/93, de 06/10, que fixa as normas técnicas relativas aos 

equipamentos dotados de visor;

• Portaria n.° 101/96, de 3/04, que fixa as prescrições mínimas de SHST nos 

estaleiros temporários ou moveis.

Na ausência de legislação nacional específica, é regra comum adotar como valores a 

assegurar, os indicados na norma ISO 8995 : 2002 -  Lighting of Indoor Work Places, que 

define os níveis de iluminação recomendados para determinadas atividades/operações em 

função do tipo de tarefas desempenhadas nos diferentes locais de trabalho analisados. '

2.3.5.2. Funções visuais afetadas por iluminação no posto de trabalho

Completa a componente legislativa é importante referir as funções visuais que a mesma 

procura salvaguardar, de acordo com isso em seguida estão referidas as mesmas.

Durante o período laboral as funções relativas à visão são extremamente importantes para 

garantir um local de trabalho sem ocorrências negativas. As funções que são consideradas 

as mais importantes são a acuidade visual, o estrabismo convergente, a visão 

estereoscópica e a perceção de cores.

Na tabela seguinte será explicado em que consiste e o motivo da importância de cada uma 

destas funções, fornecendo-se adicionalmente um exemplo dessa mesma função 

enquadrada no local de trabalho.
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Tabela 6 -  Funções essenciais de visão no posto de trabalho

Nomenclatura Função Exemplo

Acuidade É a faculdade de ver claramente os Possibilidade de distinguir

Visual objetos. Depende da capacidade de 

resolução da retina e é determinada pela 

mais pequena distância entre dois 

pontos, à qual os referidos pontos ainda 

são claramente percebidos.

pequenos detalhes em 

trabalhos de precisão.

Estrabismo

Convergente

Trata-se do desvio do eixo principal dos 

dois olhos em relação ao normal.

Enfiar uma linha na agulha

Visão Faculdade de notar relevos e Avaliar as distâncias na

Estereoscópica profundidades condução de gruas, 

executar trabalhos a níveis 

diferentes, efetuar trabalhos 

de relojoaria.

Perceção 

de cores

Faculdade em distinguir cores. Reconhecer sinais de 

segurança e controlar 

superfícies coloridas.

2.3.5.3. Efeitos adversos causados por iluminação de má qualidade

Definido as principais funções visuais afetadas pelo trabalhador é tempo de revelar os 

efeitos adversos que as afetam.

Quando o trabalhador está exposto a iluminação no posto de trabalho de má qualidade 

começa a sentir efeitos adversos. Os principais efeitos são:

• Incomodidade;

• Fadiga visual;
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• Erros e/ ou enganos, os quais podem originar frustração pessoal, perdas de 

tempo, menor produtividade e danos materiais;

• Acidentes de diversos tipos, como traumatismos, ferimentos ou mesmo a morte;

• Doenças visuais como por exemplo a cegueira.

Figura 30 - Fadiga visual no posto de trabalho
Fonte: 11/2015 -  http://www. saude.culturamix.com

Talvez o mais comum destes efeitos, a fadiga visual, manifesta-se por uma série de 

sintomas incómodos que vão desde uma visão “toldada” até ao piscar de olhos, à dilatação 

das pupilas, aos derrames, ao ardor, aos inchaços, às irritações e às picadas, e origina 

posicionamentos incorretos do corpo. Nestas circunstâncias a segurança no local de 

trabalho logicamente diminui aumentando fortemente a probabilidade de ocorrência de 

acidentes.

A fadiga visual pode apresentar dois aspetos importantes de acordo com a representação 

seguinte:

Fadiga
Visual

Muscular

Excesso de atividade 
do musculo ciliar

Desfocagem do 
cristalino

Retiniana 

— I-----------

Estreitamento do 
campo visual periférico

Perda de
sensibilidade à luz
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Existe ainda a possibilidade da componente psicológica do trabalhador ser afetada pelo 

campo visual nomeadamente por a psicodinâmica das cores. Estados de depressão ou 

melancolia, cansaço visual, dores de cabeça são muitas vezes consequência de uma 

permanência prolongada ou realização de atividades em ambientes em que a escolha de 

cores foi efetuada sem atender aos efeitos destas. A escolha das cores para os ambientes 

de trabalho deverá fundamentalmente desempenhar as seguintes funções:

• Ordenação e identificação: locais, secções ou pisos de uma empresa deverão 

dispor de um determinado Código de Cor, de modo que possa ser assegurado 

um planeamento ordenado do trabalho e facilitar a realização de certos serviços;

• Indicação de Dispositivos de Segurança: a mesma cor deve ser sempre utilizada 

para assinalar um risco particular, e isso proporcionará da parte de um 

trabalhador uma reação automática, quase instintiva, e correta à referida cor;

• Criação de contrastes: previne encandeamentos se estes forem efetuados com 

cores não brilhantes, não provoca sobrecargas visuais ao optar por cores não 

puras e permite identificar rapidamente órgãos de comando de equipamentos;

• Efeitos psicológicos das cores: cores aplicadas à transmissão de sensações e 

emoções. Como por exemplo a cor azul que transmite ao trabalhador um efeito 

calmante e a cor laranja que transmite um efeito excitante.

2.3.5.4. Defeitos comuns na iluminação do local de trabalho

Os defeitos mais comuns na iluminação do local de trabalho, e que podem provocar ao 

trabalhador falha nas funções essenciais previamente referidas e que irão provocar os 

efeitos acima, estão expostos sob forma de tabela abaixo, com a possível solução 

apresentada juntamente com os mesmos.
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Tabela 7 - Defeitos de iluminação no posto de trabalho

Defeito Correção

Baixo nível de Iluminância • Aumentar a potência das lâmpadas;

• Aumentar o n.° de lâmpadas;

• Utilizar lâmpadas de maior rendimento;

• Aumentar a luz incidente de acordo com o tipo de 

tarefa a executar.

Baixo nível de luminância • Aumentar os contrastes entre objetos e fundos;

• Escolher superfícies com cores apropriadas;

• Aumentar o tempo de observação.

Detalhes muito pequenos • Aumentar a luminância e os contrastes;

• Utilizar lentes de aumento;

• Escolher a cor de ambiente apropriada;

• Aumentar o tempo de observação.

Encadeamentos • Alterar a posição e/ou orientação das lâmpadas;

• Substituir as lâmpadas por outras de menor brilho;

• Substituir ou alterar as luminárias;

• Mudar a posição do trabalhador, do posto de 

trabalho ou do equipamento

Contrastes fracos • Aumentar a luminância evitando o encadeamento;

• Escolher uma tonalidade de cor favorável;

• Aumentar o tempo de observação;

• Aumentar a iluminação.

Tempo de observação • Aumentar o contraste;

curto • Utilizar cores que chamem a atenção;

• Utilizar formas mais facilmente identificáveis.
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2.3.5.5. Planeamento e medição de iluminação do local de trabalho

Deve-se considerar que a manutenção da rede de iluminação tem ser cuidadosamente 

planeada, quer por aspetos técnicos, quer por razões de ordem financeira, mas 

principalmente por motivos de Segurança e Saúde no Trabalho.

Figura 31 - Local de trabalho bem iluminado
Fonte:11/2015 - http://legerolighting.com

Um primeiro cuidado a ter relaciona-se com a limpeza periódica das luminárias, com a 

finalidade de o rendimento das lâmpadas não possa ser afetado pelo acumular de poeiras. 

Também o estado da pintura de paredes e tetos deverão ser cuidadosamente verificados 

Quando as lâmpadas, especialmente as de descarga, também conhecidas como 

fluorescentes, cintilarem contínua e intermitentemente o seu período de vida foi atingido e 

necessitam de ser substituídas com a maior urgência possível.

Caso o desempenho das funções laborais impliquem o funcionamento com equipamentos 

em que a presença de picos luminosos seja constante, trabalhos de soldador por exemplo, 

existem também disponíveis alguns equipamentos de proteção individual disponíveis, que 

em alguns casos são obrigatórios.
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Figura 32 - Equipamento de proteção individual em atividades de solda
Fonte: 11/2015 - http://www.cobronce.cl

Nas medições dos valores de iluminação existem em regra dois equipamentos:

• Os luxímetros, equipados de uma célula fotoelétrica que mede a iluminância;

• E os luminancímetros, nome atribuído a um luxímetro com o acréscimo de um 

delimitador de área de medição para permitir a medição da luminância.

Figura 33 - Luxímetro Figura 34 - Luminancímetro
Fonte: 11/2015 -  http://homis.com.br

Fonte: 11/2015 - http://www.escueladearquitecturaucn.cl

Nos capítulos seguintes serão dadas respostas à interrogação colocada sobre o possível 

uso de smartphones e as suas aplicações para obter os mesmos resultados dos 

equipamentos de precisão acima referidos no estudo da iluminância.
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2.4. A Temperatura: introdução

Os átomos e as moléculas nem sempre se deslocam às mesmas velocidades, isto implica 

que existe uma área enérgica de movimento entre as moléculas.

Define-se a temperatura como uma grandeza física que mede a energia cinética média de 

cada grau de liberdade em cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico.

Em sistemas constituídos apenas por partículas idênticas essa definição associa-se 

diretamente à medida da energia cinética média por partícula do sistema em equilíbrio 

térmico. Pode-se então afirmar que a temperatura mensura a energia cinética média por 

grau de liberdade de cada partícula do sistema uma vez consideradas todas as partículas 

de um sistema em equilíbrio térmico em um certo instante.

Historicamente, dois conceitos de temperatura foram desenvolvidos: um, macroscópico, 

fornecido pela termodinâmica, e um, microscópico, fornecido pela física estatística. Ambos 

serão brevemente abordados em seguida, assim como será uma breve abordagem à 

meteorologia, a temperatura do corpo humano e finalmente será feita a transição da 

temperatura como conceito científico de física para o conceito de Saúde e Segurança no 

Trabalho conhecido como ambiente térmico.

2.4.1. Meteorologia

Ao pesquisar na loja de aplicações utilizada para esta tese por a palavra-chave desta 

categoria são inúmeros os resultados de pesquisa diretamente relacionados com 

aplicações de meteorologia. Maioritariamente como aplicações online, onde o utilizador 

liga o equipamento a um servidor de internet e recebe a informação meteorológica da sua 

localidade. Entende-se então que não se pode abordar um tema como a temperatura sem 

procurar definir uma das ciências mais relacionadas com esta, a meteorologia. E depois 

desta ser definida saber assegurar as diferenças entre esta e o conceito de ambiente 

térmico.

A meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera e as 

interações que ocorrem entre seu estado físico, químico e dinâmico e a superfície terrestre 

ocasionando o tempo, os climas e as mudanças climáticas.
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Os campos de estudo mais conhecidos da meteorologia são a previsão do tempo e a 

climatologia.

• Na previsão do tempo é feita uma predição, baseada na média de diversas 

medições, sobre como o tempo, definido como “o estado da atmosfera em 

determinado instante e lugar”, estará em determinado local e instante.

• Já a climatologia é o estudo estatístico dos fenômenos atmosféricos com o 

objetivo de caracterizar o clima, definido como “um tempo médio”, ou um conjunto 

de condições normais que dominam uma região durante um período de tempo 

longo, de acordo com sua localização geográfica, estação do ano, altitude, entre 

outros.

O tempo é determinado por uma série de fatores que incluem temperatura, umidade e 

pressão do ar, velocidade e direção dos ventos, precipitação, tipo e quantidade de nuvens, 

todos intimamente correlacionados.

Figura 35 - Boletim meteorológico da televisão pública portuguesa
Fonte: 11/2015 - http://www.tsf.pt

A meteorologia é uma ciência bastante complexa uma vez que o estado da atmosfera 

pode ser explicado pela física, porém suas interações envolvem muitos outros fatores e 

um número muito grande de eventos, além do que, a atmosfera é enorme o que dificulta 

seu monitoramento.
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Devido à essa complexidade de estudo do tempo e do clima, a meteorologia é divida em 

campos de estudo:

• Meteorologia Física, estuda fenómenos relacionados de forma direta com a física 

e a química:

• Meteorologia Sinótica, diretamente relacionada com a previsão do tempo;

• Meteorologia Dinâmica, relacionada aos movimentos atmosféricos e baseada nas 

Leis da Mecânica dos Fluidos e da Termodinâmica Clássica;

• Climatologia.

Figura 36 - Temperaturas globais no mês de Maio em 2009
Fonte: 11/2015 - http://www.sciencebuzz.org

A Meteorologia pode ainda, ser classificada de acordo com a região de estudo, podendo 

ser Tropical, de Latitudes Médias, Regional, Micrometeorologia, ou de Meso-Escala, 

segundo a aplicação, podendo ser Aeronáutica, Marinha, Ambiental, Agrometeorologia, 

Hidrometeorologia e Biometeorologia, e por fim segundo a técnica ou equipamentos 

utilizados, sendo radiometeorologia ou com satélites.
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2.4.2. A termodinâmica

A termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações entre calor, temperatura, 

trabalho e energia. Abrange o comportamento geral dos sistemas físicos em condições de 

equilíbrio ou próximas dele.

Qualquer sistema físico, seja ele capaz ou não de trocar energia e matéria com o 

ambiente, tenderá a atingir um estado de equilíbrio, que pode ser descrito pela 

especificação de suas propriedades, como pressão, temperatura ou composição química. 

Se as limitações externas são alteradas então essas propriedades modificam-se. A 

termodinâmica tenta descrever matematicamente essas mudanças e prever as condições 

de equilíbrio do sistema.

Segundo a termodinâmica a temperatura é um parâmetro físico descritivo de 

um sistema que, vulgarmente associada às sensações de frio e quente, se relaciona 

diretamente à lei zero da termodinâmica e ao conceito de equilíbrio termodinâmico de um 

sistema ou sistemas. A sua medição deriva-se diretamente da medição das transferências 

de energia térmica entre sistemas na forma de calor e da segunda lei da termodinâmica.

Antes de se avançar mais é relevante constituir as quatro leis presentes na termodinâmica, 

já que estas estão intrinsecamente ligadas ao conceito de temperatura.

Na tabela seguinte será descrito o numeral que representa a lei da termodinâmica, o que é 

que ela define, e a afirmação a ela associada.
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Tabela 8 -  Leis da Termodinâmica

Lei Afirmação

0 Define Temperatura. Se dois corpos A e B estão separadamente 

em equilíbrio térmico com um terceiro corpo T, A e B 

estão em equilíbrio térmico entre si

1 Define o princípio da 

conservação de energia.

O calor recebido por um sistema é igual à soma 

entre a variação da energia interna do sistema e o 

trabalho efetuado pelo sistema.

2 Define entropia e estabelece 

regras para conversão de 

energia térmica em trabalho 

mecânico

A quantidade de entropia de qualquer sistema 

isolado em termodinâmica tende a aumentar com o 

tempo até alcançar um valor máximo

3 Define limitações para a

obtenção do zero absoluto de 

temperatura.

Quando um sistema se aproxima da temperatura do 

zero absoluto, cessam todos os processos, e a 

entropia assume um valor mínimo.

2.4.3. A física estatística

A física estatística provê uma compreensão mais profunda não só do conceito de 

temperatura mas também das demais grandezas termodinâmicas por associa-las 

diretamente às grandezas fundamentais oriundas da mecânica clássica que são 

diretamente aplicadas ao estudo de sistema de partículas. Sendo que a física estatística 

considera explicitamente a matéria como uma coleção de um grande número de 

partículas. Neste contexto a estatística fornece as ferramentas para compreensão 

microscópica das variáveis termodinâmicas macroscópicas a partir das médias ou valores 

totais das grandezas mecânicas diretamente associadas a cada partícula microscópica do 

sistema.

A temperatura não é uma medida de calor, mas a diferença de temperaturas é a 

responsável pela transferência da energia térmica na forma de calor entre dois ou mais
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sistemas. Quando dois sistemas estão à mesma temperatura diz-se que estão em 

equilíbrio térmico e neste caso não há calor. Quando existe uma diferença de temperatura, 

há calor do sistema em temperatura maior para o sistema em temperatura menor até 

atingir-se o equilíbrio térmico. Este calor pode dar-se por condução, convecção ou 

irradiação térmica

2.4.4. A temperatura e o corpo humano

A temperatura corporal normal em humanos, também conhecida como normotermia ou 

eutermia, é um conceito que depende do local do corpo no qual a temperatura é medida, 

hora do dia, e nível de atividade do corpo.

O controlo da temperatura, conhecido como termorregulação, é o mecanismo que mantém 

o organismo na temperatura operacional ótima, a qual afeta a taxa das reações químicas. 

Em humanos, a temperatura corporal média é de 36.8 °C, embora ela varie entre 

indivíduos e durante o dia. A menor temperatura corporal ocorre em torno de 2 horas antes 

de acordar ou perto das 4 horas da madrugada, e a maior geralmente entre 16:00 e 18:00. 

Tipicamente, a temperatura corporal de um indivíduo varia em torno de 0,5 °C durante o 

dia.

Figura 37 - Contraste de temperatura corporal entre hipertermia, à direita, e hipotermia, à
esquerda

Fonte: 11/2015 - http://drsircus.com
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A temperatura corporal sobe após alimentação, e fatores fisiológicos também a 

influenciam. Adicionalmente, muitos fatores externos afetam a temperatura corporal 

medida. As crianças desenvolvem temperaturas corporais maiores com atividades como 

brincar, porém isso não é considerado febre. Os idosos podem ter diminuição da 

capacidade de gerar calor corporal durante uma febre, ai mesmo uma febre baixa pode ser 

um sinal de condição médica grave em pessoas de mais idade.

Dois efeitos podem ocorrer no corpo humano se sua temperatura não estiver na faixa 

normal de operação que é de 36,5 °C:

• Hipertermia

• Hipotermia

Hipertermia, é a elevação da temperatura do corpo, relacionada à incapacidade do corpo 

de promover a perda de calor para o ambiente em que se encontra ou, ainda, reduzir a 

produção de calor. Este aumento pode ser causado tanto por elementos externos, como 

exposição ao Sol, exposição por longo tempo a fornos ou locais de grande temperatura, 

como também, podem ser causados reação do organismo, frente a alguma doença ou 

proteção.

Figura 38 - Equipamento médico aplicado ao corpo de paciente com hipertermia
Fonte: 11/2015 - http://tecnosan.it

Enquanto a febre é um deslocamento do ponto de regulação para cima, a hipertermia 

resulta de sobrecarga dos mecanismos termorreguladores do corpo. temperatura humana 

normal está próxima aos 36,5°C. A partir de 37,5°C até 40°C não há riscos graves. Mas, se
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a temperatura passar dos 41°C pode provocar convulsões. Ainda que o anterior seja 

incomum isto pode acontecer no ser humano como mecanismo de defesa contra 

processos infeciosos, inflamatórios e de intoxicação. Se exceder 43°C pode ocorrer morte 

devido à destruição parcial da estrutura das proteínas do corpo humano.

Hipotermia é definida quando a temperatura central do corpo humano cai abaixo de 35°C. 

Deve-se dizer que essa temperatura central, em condições normais, é similar ao valor 

medido na axila. A hipotermia pode ser atingida rapidamente, por exemplo na imersão em 

água gelada ou no contato direto com neve e gelo, ou lentamente, quando da exposição 

do ser humano a temperaturas ambientais frias, agravando-se quando há vento, humidade 

ou chuva.

Figura 39 - Hipotermia e lesões pelo frio nas mãos
Fonte: 11/2015 - http://i64.fastpic.ru

Quando as terminações nervosas detetam uma queda na temperatura, além da sensação 

subjetiva de frio e arrepios, surge uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos 

principalmente da pele. É por este motivo que a pele fica fria. Esta é a resposta inicial do 

corpo, no sentido de diminuir a perda de calor, mantendo a temperatura corporal interna. 

Quando essa vasoconstrição não é eficaz surgem os tremores corporais.

Os tremores são contrações involuntárias dos músculos esqueléticos, contrações essas 

que geram calor. Se a exposição ao frio ambiental é prolongada, os tremores diminuem ou 

cessam, surgem alterações mentais e diminui a capacidade motora do ser humano.
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Progressivamente há um colapso do mecanismo termorregulador, inclusive com 

vasodilatação na pele e consequente perda de calor para o exterior. O ser humano 

começa a diminuir o seu nível de consciência, as funções vitais sofrem alterações, e algum 

tempo depois ocorre a morte. No decorrer desses eventos, podem surgir lesões pelo frio, 

principalmente nas extremidades das quais a mais grave é o congelamento.

Tabela 8 -  Resumo dos efeitos de temperaturas adversas no trabalhador

Altas temperaturas Baixas temperaturas

Aumento da transpiração Deficiências circulatórias

Aumento do ritmo cardíaco Congelação dos membros

Aumento da temperatura do corpo Frieiras

Perda de água e de sal Queimaduras

Cãibras Postura hirta

Insolação Tremores

Problemas na vista Alucinações, inconsciência

A temperatura corporal depende da parte do corpo onde ela é medida. A medição 

geralmente é feita na boca, ouvido, ânus ou axilas. Nas mulheres também pode-se usar a 

vagina. A temperatura média durante o dia em adultos saudáveis é:

• Temperatura no ânus, vagina ou ouvido: em torno de 37,6 °C.

• Temperatura na boca: em torno de 36,8 °C.

• Temperatura nas axilas: em torno de 36,4 °C.

Figura 40 - Medição oral de temperatura
Fonte: 11/2015 - http://www.fotosearch.com.br
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2.4.5. A temperatura em Segurança e Saúde no Trabalho

Em seguida será abordada a legislação atualmente utilizada para garantir boas condições 

de temperatura no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho.

2.4.5.1. Legislação

Atualmente está em vigor em Portugal o Decreto-Lei 243/86 que aprova o regulamento 

geral de higiene e segurança do trabalho nos estabelecimentos comerciais, de escritório e 

serviços, onde existe uma referência a valores de temperatura e humidade aceitáveis nos 

mesmos. Para além disto existe a Portaria n° 987/93, de 06 de Outubro de 1993, em que 

se estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho, onde 

também vêm referenciados os valores referentes ao ambiente térmico. Existem também as 

seguintes normas dentro da mesma temática:

• ISO 7730:2005 - Ambientes térmicos moderados - Determinação dos índices 

PMV e PPD e especificações das condições para conforto;

• ISO 7726:1998 - Ambientes térmicos - Instrumentos e métodos para medição dos 

parâmetros físicos;

• ISO 8996:2004 - Ergonomia - Determinação da taxa de calor metabólico;

• ISO 10551:1995 - Ergonomias de ambientes térmicos - Verificação da influência 

do ambiente térmico usando escalas subjetivas de julgamento;

• ISO 9920:2007 - Ergonomia de ambientes térmicos - Estimativa do isolamento 

térmico e resistência evaporativa de uma indumentária;

• ANSI/ASHRAE Standard 55 2004 - Ambientes térmicos - Condições para 

ocupação humana;

• EN 15251:2007 - Parâmetros ambientais interiores para projeto e avaliação do 

desempenho energético de edifícios abordando a qualidade do ar, ambiente 

térmico, iluminação e acústica.
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2.4.5.2. Variáveis do Ambiente Térmico

Para compreender o ambiente térmico temos primeiro de compreender que este agrega 

um conjunto de variáveis térmicas dos locais de trabalho e a influência que estas tem no 

organismo dos trabalhadores. Esta influência na saúde dos elementos trabalhadores de 

um local específico pode ser direta ou indireta.

Na tabela seguinte encontra-se uma breve descrição de alguns ambientes térmicos assim 

como a sua classificação.

Tabela 9 -  Classificação de Ambientes Térmicos

Classificação Descrição

Moderados O corpo humano está sujeito a temperaturas, humidades e velocidades 

do ar que podem provocar desconforto.

Severos O corpo humano está sujeito a ambientes de temperatura extremas

Frios O corpo humano tem perdas de calor superiores às necessárias para a 

manutenção da sua temperatura interna constante

Quentes O corpo humano tem ganhos de calor superiores aos necessários para a 

manutenção da sua temperatura interna constante

É do senso comum que os locais de trabalho, bem como as instalações comuns, 

instalações partilhadas ou de atendimento ao público, devem oferecer boas condições de 

temperatura e de humidade para proporcionar bem-estar e defender a saúde dos 

trabalhadores assim como do público utente ou visitante ao local, mas em termos 

científicos podemos afirmar, tal como está estabelecido na legislação referida 

anteriormente, que a temperatura deve oscilar entre os 18° C e 22° C e a humidade deve 

oscilar entre os 50% e 70%. Quando tal não se verifique devem-se instalar sistemas 

artificiais de ventilação e de aquecimento ou arrefecimento no local.
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Figura 41 - Local de trabalho com sistema de ventilação artificial integrado
Fonte: 11/2015 - http://www.coolzoneaircon.co.uk

Como pode ocorrer a um trabalhador ser colocado num local em que está sujeito a 

temperaturas desadequadas, em seguida encontram-se os principais sinais e sintomas de 

hipotermia, organizados de acordo com a sua temperatura e aplicados a um ser humano. 

Encontra-se também uma breve descrição de procedimentos que o responsável da 

triagem ou médico de serviço devem ter em consideração.

• Leve (35 a 33°C): Sensação de frio, tremor, diminuição da atividade motora ou 

letargia, espasmos musculares. A pele fica fria, as extremidades, ponta dos 

dedos, lábios, nariz, orelhas, mostram tonalidade cinzenta ou levemente 

arroxeada. O trabalhador mostra sinais de confusão mental. Nesta fase muitas 

vezes o diagnóstico de hipotermia nem é lembrado, pois o quadro de triagem 

pode sugerir uma exaustão física ou um desequilíbrio envolvendo desidratação e 

falta de sais minerais.

• Moderada (33 a 30°C): Os tremores anteriormente sentidos tendem a 

desaparecer. O trabalhador começa a ficar em posição muito prostrada, 

sonolento e quase inconsciente. Há mudança do humor, frequente irritabilidade, 

agressividade, e depressão. Algumas vezes podem ocorrer sentimentos de 

euforia e perda da autocrítica. É comum para o médico nesta altura confundir o 

diagnóstico mas na realidade a hipotermia está a piorar gravemente. O 

trabalhador fica desorientado, com rigidez muscular, com alterações da fala e da 

memória. A sua frequência cardíaca fica mais lenta ou irregular.
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• Grave (menos de 30°C): O trabalhador fica inconsciente e imóvel. As pupilas 

tendem a dilatar e a frequência cardíaca e respiratória são quase impercetíveis. 

Os socorristas ou médicos tem de tratar muito delicadamente do trabalhador, pois 

caso contrário, podem ser desencadeadas arritmias cardíacas graves. Se não for 

controlada a situação, a morte é inevitável. É importante salientar que a vítima em 

hipotermia grave tem uma queda tão grande de consciência, de respiração e dos 

batimentos cardíacos que pode parecer estar morta. É extremamente importante 

reaquecer o trabalhador.

Temperatura ambiente: 0°C 20°C 35°C

Figura 42 - Temperaturas corporais relativamente à temperatura ambiente

Fonte: 11/2015 - http://drsircus.com

2.4.5.3. Trocas de calor

Durante todo o processo de vida do ser humano existem trocas de calor, quer seja entre 

outros seres humanos, outros seres vivos ou até com o ambiente que o rodeia, sempre 

procurando atingir a temperatura ideal corporal. Este processo é até, em algumas vezes, 

facilmente visível a olho nu. Tal como está representado na equação anterior as trocas de 

calor podem ser feitas por diversas vias. São elas:

• A propagação do calor é feita pelo contacto entre um corpo sólido e a superfície 

do corpo, como as mãos e os pés - Condução (K);
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• Transferência de calor através de um fluido que ocorre devido ao movimento 

desse fluido. No organismo humano verifica-se na troca de calor entre a pele e o 

ar ambiente - Convecção (C)

• A transmissão, através do meio ambiente por ondas eletromagnéticas da energia 

térmica que o corpo emite - Radiação (R);

• Quando há excesso de calor as glândulas sudoríferas provocam a perda de calor 

do organismo por efeito da evaporação da humidade na superfície da pele - 

Evaporação (E).

2.4.5.4. Equilíbrio, stresse, e conforto térmico

A homeotermia, ou endotermia, é uma característica de alguns animais que lhes permite 

manter sua temperatura corporal relativamente constante por causa de uma alta taxa 

metabólica gerada pela intensa combustão de alimento energético nas células. Estes 

animais são chamados de animais de sangue quente, animais homeotérmicos, animais de 

temperatura constante ou animais endotérmicos. O ser humano é um desses animais e 

deve manter a sua temperatura corporal aproximadamente no 37°C para garantir o 

funcionamento normal das funções do organismo. Tal como foi explicado anteriormente os 

valores de sobrevivência são, em estado de doença, 32°C como o limite inferior e 42°C 

como o limite superior.

O corpo humano dispõe de um sistema termo-regulador bastante eficiente, que 

compreende três mecanismos:

• Os vasos sanguíneos (em particular os capilares) desempenham o papel de 

serpentinas de arrefecimento ou de aquecimento do sangue. O corpo reage aos 

efeitos da alta temperatura aumentando o ritmo cardíaco e dilatando os capilares;

• Segregação de suor (a evaporação do suor produz um arrefecimento);

• Termogénese. Desencadeia-se quando se dá um arrefecimento do corpo e 

consiste numa intensificação das reações nos músculos e em alguns outros 

órgãos.

Uma situação ainda mais simples para explicar a tendência natural para se obter o 

equilíbrio térmico pode partir do café e do leite. Quando temos uma chávena de café
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quente e lhe deitamos leite, o leite aquece e o café arrefece, procurando os dois situarem- 

se numa automática posição de equilíbrio.

A equação seguinte utiliza-se para exprimir este estado de equilíbrio homeotérmico:

H = M — ( ± K ± C  ± R - E  - R e )

Em que:

• H é o calor armazenado;

• M é o calor produzido pelo metabolismo;

• K é a troca de calor por condução;

• C é a troca de calor por convecção;

• R é a troca de calor por radiação:

• Re é o calor perdido no processo respiratório.

Para existir uma situação de equilíbrio térmico o valor de H na equação acima teria de ser 

igual ao valor zero, isto significa que o corpo deixou de transmitir energia calorifica para o 

exterior.

1. Dois objetos de temperaturas 

diferentes;

2. Troca de calor entre os objetos;

3. Estado de equilíbrio térmico.

Figura 43 - Equilíbrio térmico em dois objetos

Quando não se consegue atingir o equilíbrio térmico e a manutenção da temperatura 

interior do corpo exige um esforço significativo então esse corpo encontra-se em stresse 

térmico. O stresse térmico verifica-se em duas situações:
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• O calor transmitido pelo organismo ao meio que o rodeia é inferior ao calor 

recebido, ou produzido pelo metabolismo, e o do trabalho;

• O calor transmitido pelo organismo ao meio que o rodeia é superior ao calor 

recebido ou produzido por meio do metabolismo e do trabalho.

O conforto térmico é definido como uma condição mental que expressa satisfação com o 

ambiente térmico circunjacente. Ter conforto térmico significa que uma pessoa usando 

uma quantidade normal de roupas não sente nem frio nem calor demais

2.4.5.5. Equipamentos de medição

Na Segurança e Saúde no trabalho existem diversos equipamentos de medição, e a área 

de medição de temperatura em ambiente térmico, por ter múltiplos fatores em análise, é 

uma das que requisita equipamentos com o maior número de sensores. Os sensores 

utilizados normalmente para uma medição e análise completa de ambiente térmico são:

• Temperatura de globo;

• Temperatura de globo húmido natural;

• Temperatura ambiente;

• Pressão atmosférica;

• Humidade relativa;

• Velocidade do ar.

Com o elevado número de fatores a analisar muitos departamentos de investigação da 

área optam por adquirir um multianalisador. Caso se pretenda apenas obter informação 

sobre a temperatura ambiente pode-se utilizar apenas um termómetro comum.
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Figura 44 - Analisadores de temperatura
Fonte: 11/2015 - https://www.infopedia.pt

Fonte: 11/2015 - http://www.pce-medidores.com.pt

Nos capítulos seguintes irá ser comparada a informação de um multianalisador com a de 

uma aplicação de um smartphones com o intuito de verificar se o este último é uma 

escolha viável para medições de ambiente térmico.
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3. Equipamentos, técnicas e procedimentos

Com o intuito de obter os resultados mais credíveis neste estudo comparativo, foi preciso 

estudar minuciosamente as qualidades e capacidades dos equipamentos, definir a sua 

técnica de utilização e criar procedimentos para todo este processo. Como tal, no decorrer 

deste capítulo serão abordados todos estes pontos, assim como alguns pontos 

complementares.

3.1. Apresentação da empresa e localização

Estabelecida em Fevereiro de 2015, esta jovem startup conhecida como HS Design tem 

como objetivos estabelecer uma alternativa económica na área do design gráfico em todos 

os seus diversos campos. Conta atualmente com 2 elementos permanentes na equipa e 

outros 6 elementos na categoria de tempo parcial ou em modo de prestação de serviços.

3.1.1. Objetivos organizacionais e áreas de trabalho

A HS design tem como principais objetivos oferecer uma alternativa de baixo custo na 
elaboração de trabalhos em design e multimédia de alta categoria. As principais áreas 
de trabalho da empresa são:

• Criação e design de aplicações informáticas;
• Criação de conceitos;
• Design, conceptualização e criação de publicidade em todas as vertentes;
• Edição e produção musical;
• Edição e produção videográfica;
• Apoio logístico na área de multimédia;
• Fotografia;
• Criação de cartazes, convites e panfletos;
• Web design;
• Escultura e pintura de murais.

3.1.2. Localização e espaço

Beja é uma cidade portuguesa que pertencente à região do Alentejo e sub-região do Baixo 

Alentejo, É capital do Distrito de Beja e Capital do Baixo Alentejo com cerca de 23 400 

habitantes no seu perímetro urbano, de acordo com o Anuário Estatístico da Região 

Alentejo para o Ano de 2012 sendo a capital do Distrito de Beja e sede da Diocese de 

Beja.

Dissertação de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 75



Utilização de Smartphone e suas Aplicações
Em ambito de avaliações de Saúde e Segurança no Trabalho

É sede de um dos mais extensos municípios de Portugal, com 1 146,44 km2 de área e 35 

854 habitantes, valores do ano de 2011, subdivididos em 12 freguesias. O município é 

limitado a norte pelos municípios de Cuba e Vidigueira, a leste por Serpa, a sul por Mértola 

e Castro Verde e a oeste por Aljustrel e Ferreira do Alentejo.

Figura 45 - localização da entidade na cidade de Beja

Fonte: 11/2015 -  Google maps

A empresa situa-se na zona histórica da cidade de Beja, rua de São João, perto do 

castelo. O seu espaço físico é composto apenas por duas divisões separadas por paredes 

mas na visão global do espaço existem quatro divisões distintas organizadas por função. 

São elas:

• A receção, onde se recebem potenciais clientes e se dá início ao processo de 

discussão de trabalhos requeridos, em seguida representada com a cor vermelha;

• O espaço de clientes, onde o cliente poderá aguardar caso pretenda reunir 

pessoalmente com os elementos diretamente responsáveis pelo trabalho, 

representado a azul;

• O espaço de reunião, onde os elementos trabalham em equipa e reúnem sobre a 

direção a seguir em determinado projeto, representada a verde;

• E em cor rosa um corredor e a casa de banho.
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Figura 46 - Planta simplificada da delimitação de espaços da HS Design

Deve-se salientar que o edifício tem acesso a um quintal comunitário situado à direita do 

espaço de clientes e de reunião, onde os utilizadores do espaço também poderão ir.

Na tabela seguinte estão representados os equipamentos presentes no espaço físico 

desta entidade que poderão ser fonte de aumento de temperatura, ruído, vibração e 

iluminação desadequada.

Tabela 10 -  Equipamentos presentes no local de medição

Componente Nome Efeito de medição

PC Desktop HP 450-a103np Ruído;

Informática Impressora HP envy 5530 Vibrações;

Asus Desktop PC Aumento de temperatura.

Candeeiro de secretária

Iluminação
Candeeiro

Iluminação desadequada.
Candeeiro de teto

Candeeiro de teto triplo

Entretenimento
LCD Sony Ruído;

Leitor de DVD’s Aumento de temperatura.
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3.2. Equipamentos de medição

No seguinte capítulo irão ser analisados os equipamentos de medição disponíveis, o 

smartphone e os equipamentos específicos para os efeitos de medição. Como o 

smartphone é um equipamento multifuncional será também abordada a temática das 

aplicações instaladas para proceder às medições.

3.2.1 .Smartphone Xperia SP

O Sony Xperia SP é um smartphone com características que o tornam uma excelente 

opção para qualquer tipo de utilização mas acima de tudo a sua escolha partiu do fato de 

ser um equipamento móvel já em utilização, não existiu custo adicional na aquisição do 

equipamento.

Figura 47 - Smartphone Sony Xperia SP
Fonte: 11/2015 - http://api.sonymobile.com

O smartphone tem um sistema operativo Android, inicia com o Jelly Bean 4.3 mas durante 

as medições encontrava-se atualizado para a versão mais recente até à data. O ecrã tem 

de 4.6 polegadas e uma resolução alta de 1280x720 pixel, permitindo ver todos os 

pormenores seja em medições ou em captura de imagens. Comum à maioria dos 

smartphones de topo, este equipamento permite ligação wifi, gps, Bluetooth e rádio.

Possibilita ainda a utilização de chamada em vídeo conferencia com a utilização de uma 

camara frontal e a navegação ou troca de dados via internet é facilitado pelo LTE 4G.
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Tem uma memória interna de 8 GB com possibilidade de expansão até 32 GB por cartões 

micro-sd, uma câmara traseira com resolução de 12,1 megapixeis, o que permite tirar 

fotografias de alta resolução e gravar vídeos em full HD. Deve-se enfatizar a memória 

interna de 8 GB com a possibilidade de expansão.

O smartphone apresenta um peso de apenas 150 gramas e tem uma grossura de apenas 

10 milímetros.

3.2.1.1. Especificações do Xperia SP

Na tabela seguinte encontram-se algumas especificações técnicas do equipamento 

utilizado.

Tabela 11 -  Características do smartphones Sony Xperia Sp

Especificação Descrição

Tipo de produto Smartphone

Método de introdução Ecrã táctil

Nome da marca Sony Mobile

Nome da linha Xperia S

Tipo de redes suportadas GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 

1900, WCDMA 900, WCDMA 1900, 

WCDMA 2100

Sistema operativo inicial Android Jelly Bean 4.3

Tempo de bateria em utilização 7, 5 horas

Tempo de bateria em standby 450 horas

Velocidade de processador 1,5 GHz

Sensores incluídos Giroscópico, acelerómetro, compasso 

digital, sensor de proximidade e termómetro

Tipo de ecrã LCD com células reagentes a luminosidade

Código de equipamento para produtor 1257-2734

Endereço eletrónico do produtor http://www.sonymobile.com/pt

Fonte: 11/2015 - http://api.sonymobile.com
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Deve-se ainda referir que para efetuar as medições base presentes nesta tese as 

aplicações instaladas utilizam sensores presentes no próprio smartphone. Os sensores 

que o Sony Xperia Sp utiliza para permitir às aplicações efetuarem as medições são os 

seguintes:

• Iluminância: sensor de iluminação do ecrã;

• Temperatura: sensor de temperatura da bateria;

• Vibração: acelerómetro integrado para controlo lúdico;

• Ruído: microfone e pré-amplificador integrado.

3.2.2. Medidor de vibrações VI-410

O VI-410 da Quest Technologies é um medidor de vibrações humanas em quatro canais 

com analisador sonoro em tempo real. Utiliza um interface digital para facilitar a medição e 

monitorização de resultados, e permite a utilização de acelerómetros tri-axiais para medir 

vibrações tanto do sistema mão-braço como de corpo todo em conjunto ou 

independentemente. Antes de prosseguir é importante salientar que a empresa que 

fornecia este equipamento, a Quest Technologies, é agora a empresa 3M solutions.

Figura 48 - Medidor de vibrações VI-410
Fonte: 11/2015 - www.grupomeyer.com.mx
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3.2.2.1. Especificações do VI-410

Na tabela seguinte encontram-se algumas especificações técnicas do equipamento 

utilizado.

Tabela 12 -  Características do VI-410

Especificação Descrição

Tipo de produto Medidor de vibrações

Nome da marca Quest (agora 3M solutions)

Nome da linha VI

Tipo de vibrações suportadas RMS, VDV, Peak, Peak-Peak, Min, Max 

(MTVV), Vector Sum, A(8), EAV Time, ELV 

Time, Time History, Aeq

Número de canais 4 canais, 20 kHz em tempo real, deteção 

simultânea de vibrações e ruido

Memória 32 Mb drive flash não volátil

Mostrador LCD 128 x 64 pixeis e ícones adicionais 

com luz interior

Saida de informação Por mostrador ou por ligação usb com 

acesso a computador instalado com o 

software QuestSuit Professional II

Sensores incluídos Acelerómetros tri-axiais para sistema mão- 

braço e sistema corpo inteiro, acelerómetro 

mono-axial, microfone de precisão classe 1 

e preamplificador.

Bateria Quatro pilhas AA alcalinas ou quatro pilhas 

AA recarregaveis

Dimensões e peso 140 x 82 x 42 mm

510 gramas com as pilhas instaladas

Endereço eletrónico do produtor http://solutions.3m.com/

Fonte: 11/2015 - www.3m.com
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3.2.3. Analisador sonoro SVAN 971

O SVAN 971, analisador sonoro de classe 1, é um instrumento extremamente leve e 

portátil que permite a medição sonora em todos os parâmetros e adicionalmente tem filtros 

que permitem a medição de bandas de oitava em 1 para 1 ou 1 para três em qualquer 

local. Tem um interface digital simplificado bastando apenas carregar em start para iniciar 

a medição e stop para concluir a medição. Este processo simples e intuitivo leva a que a 

curva de aprendizagem na utilização deste equipamento seja curta e rápida.

Figura 49 - Analisador sonoro SVAN 971
Fonte: 11/2015 - http://www.svantek.com

O equipamento tem também funções inovadoras como o inicio do processo de medição 

acionado automaticamente ao detetar o primeiro ruido ou a fácil calibração por trazer 

consigo um pequeno calibrador acústico. O armazenamento no equipamento pode ser 

feito através de cartão de memória ou ligando diretamente ao computador utilizando 

ligação usb ou rs232.

3.2.3.1. Especificações do SVAN 971

Na tabela seguinte encontram-se algumas especificações importantes para compreender o 

funcionamento do equipamento analisador sonoro SVAN 971.
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Tabela 13 -  Características do SVAN 971

Especificação Descrição

Tipo de produto Analisador sonoro

Nome da marca Svantek

Nome da linha Svan 971

Precisão Precisão regulamentada tipo 1 IEC 61672-1

Alcance Dois fatores de longo alcance, sobrepostos

Frequência Diversas frequências analisadas e análise 

de banda de oitava em 1 para 1 ou 1 para 3

Função pessoal Função de dosímetro para análise pessoal 

no lacal de trabalho

Medições Medições em campo livre ou campo difuso

Acessórios incluídos Capsula de microfone, pré-amplificador de 

microfone não removível, cabo micro usb, 

cartão de memória de 4 GB, esfera de 

espuma, cd de instalação com o software 

SvanPC++.

Tipo de ecrã Super contraste OLED

Calibração Calibração automática com acessório de 

calibração acústico.

Endereço eletrónico do produtor http://www.svantek.com/lang-en/
Fonte: 11/2015 -■ http://www.svantek.com

3.2.4. Analisador multi-sondas BABUC/A

O analisador BABUC/A é um instrumento com diversas sondas e acessórios que tem 

como objetivo a obtenção, exibição, gravação e processamento de variáveis físicas. 

Existindo um grande número de sensores, sondas e acessórios disponíveis, é pertinente 

referir que o equipamento disponibilizado permitia a medição das seguintes variáveis:

• Temperatura de bolbo seco do ar [°C]

• Temperatura forçada de bolbo húmido do ar [°C]

• Temperatura natural de bolbo húmido do ar [°C]

• Humidade relativa do ar [%]

• Ponto de orvalho [°C]

• Velocidade do ar [m/s]
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• Temperatura de globo [°C]

• WBTG interna [°C]

• WBTG externa [°C]

• Iluminância [lux]

• Radiação [W/m2]

Figura 50 - Analisador multi-sondas BABUC/A
Fonte: 11/2015 - http://nuke.ingambiente.net/Laboratorio/tabid/75/Default.aspx

O processador do BABUC/A conta com um menu principal com as seguintes opções de 

uso:

• Survey: opção para iniciar as medições com ou sem armazenagem de dados.

• Therm. Cond. K Survey: opção para cálculo do coeficiente “K” dos materiais.

• Shutdown: opção para desligar.

• Files: opção para acessar e deletar arquivos de dados armazenados e consultar 

memória utilizada.

• Printings: permite imprimir arquivos armazenados utilizando impressora serial 

ligada diretamente ao aparelho.

• Communication: utilizado para modificar opções de conexão entre o BABUC e o 

PC.

• Utility: menu de configuração do BABUC com opções de ajuste de horário, 

voltagem da bateria, som de tecla e proteção de teclado.

• System: modifica características de operação das sondas que estão conectadas 

ao aparelho.
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3.2.4.1. Especificações do BABUC/A

Na tabela seguinte encontram-se algumas especificações do multi-analisador BABUC/A.

Tabela 13 -  Características do BABUC/A

Especificação Descrição

Tipo de produto Analisador multi-sondas

Método de introdução Automático por sonda

Nome da marca LSI -  Laboratori di Strumentazione 

Industriale s.p.a.

Nome da linha BABUC

Função pessoal Função luxímetro pessoal possibilitada ao 

instalar o sensor segundo a altura da visão 

do utilizador

Medições Temperatura de bolbo seco do ar, 

temperatura forçada de bolbo húmido do 

ar, temperatura natural de bolbo húmido 

do ar, humidade relativa do ar, ponto de 

orvalho, velocidade do ar, temperatura de 

globo, WBTG interno, WBTG externo, 

iluminância, radiação.

Acessórios incluídos Tripé, peça de fixação BSV 306, travessa 

de fixação de sensores, processador 

BABUC/A, transformador, termómetro BSU 

102, anemómetro BSV 101, termómetro bst 

101, termómetro de globo BST 131, 

termómetro BSU 121, luxímetro BSR 001, 

cabo de conexão BSH 100, recipiente de 

água destilada.

Tipo de ecrã Ecrã simples digital

Calibração Calibração em especialista.

Endereço eletrónico do produtor http://www.lsi-lastem.it/
Fonte: 11/2015 - http://www.lsi-lastem.it

Dissertação de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 85

http://www.lsi-lastem.it/
http://www.lsi-lastem.it


Utilização de Smartphone e suas Aplicações
Em ambito de avaliações de Saúde e Segurança no Trabalho

3.3. Aplicações de medição para smartphone

Disponíveis para todos os sistemas operativos de smartphones, em enorme número, 

com diversos propósitos e extremamente acessíveis, as aplicações são uma constante 

para qualquer utilizador. Em seguida será referido o processo de seleção das 

aplicações a utilizar, os fatores a que as aplicações foram submetidos para resultar na 

análise inicial, e o processo de eliminação de aplicações, reduzindo o seu número de 

vinte para doze, três por cada risco.

3.3.1. Processo de seleção

Por o sistema operativo no Xperia SP ser Android toda a pesquisa, seleção e instalação de 

aplicações foi efetuada através da loja de aplicações Google Play. A loja de aplicações 

Google Play foi selecionada por o seu grande número de conteúdos disponíveis 

gratuitamente e por ser considerada por a maioria dos utilizadores de smartphones 

Android um local de confiança e boa reputação.

Na barra de pesquisa foram estabelecidos padrões que definiram que só deveriam 

aparecer aplicações gratuitas e de maior relevância. O padrão de relevância definido pela 

loja Google Play considera o número de vezes que a aplicação foi descarregada, o número 

de vezes que a página da aplicação foi aberta e a nota atribuída pelos utilizadores que 

instalaram a aplicação.

ciro^oo
Figura 51 - Logotipo do sistema operativo 

Android
Fonte: 11/2015 -  http://www.famouslogos.net

Google'play

Figura 52 - Logotipo da loja Google Play

Fonte: 11/2015 -  http://www. poweruser.aeiou.pt
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Devido ao grande número de aplicações disponíveis foram estabelecidas palavras-chave 

para auxiliar no processo de pesquisa. Muitas vezes ao colocar palavras específicas não 

se obtinham resultados, e ao por palavras genéricas obtinham-se resultados em várias 

categorias fora do interesse da tese. As palavras-chave foram preferidas, de entre várias 

testadas, por serem as que ofereciam uma gama de resultados mais próximo das 

aplicações que se queriam instalar. Foram necessárias algumas tentativas e erros mas as 

palavras-chave escolhidas no final foram as seguintes: Luxímetro, Sonómetro, Vibrações e 

termómetro.

A loja Google Play encontra-se subdividida em diversas categorias, as aplicações 

instaladas encontram-se na categoria de utilitários e clima.

Depois de decorrer a pesquisa por palavra-chave foram selecionadas as cinco primeiras 

aplicações sugeridas pelo motor de busca da página, verificado o conteúdo da sua página 

individual e verificando-se que estas eram mesmo ferramentas de medição, procedia-se à 

sua instalação. Este processo decorreu para todas as palavras-chave e teve apenas em 

consideração o conteúdo das páginas das aplicações, mesmo existindo uma pequena 

componente em cada página de comentários feitos por outros utilizadores, escolhi manter- 

me imparcial e fazer eu mesmo a minha avaliação que constará na conclusão desta tese.

Procurando clarificar e resumir a metodologia de seleção, temos que:

1. Selecionar as áreas temáticas a analisar (Ruído, Vibrações, Iluminância e 

Temperatura);

2. Selecionar equipamento e sistema operativo (Sony Xperia SP e Android, os 

únicos de que dispunha);

3. Selecionar loja online para descarga de aplicações (Loja Google Play)

4. Criar palavras-chave para pesquisa em loja de aplicações (Luxímetro, 

Sonómetro, Vibrações e termómetro);

5. Selecionar aplicações de acordo com parâmetros aleatórios;

6. Instalar;

7. Fazer análise previa para garantir conteúdo.

Todas as pesquisas, e instalações, decorreram no dia 8 de Setembro de 2015, qualquer 

informação ou aplicação adicional após essa data é alheia a esta tese.
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Depois de selecionadas e instaladas as aplicações conduzi uma análise prévia onde 

procurei encontrar os melhores resultados para os seguintes critérios:

• Compatibilidade com sensores do smartphones;

• Quantidade de fatores de medição presentes;

• Desempenho e fluidez de execução;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.

Para a “compatibilidade com sensores do smartphones” tive em conta o bom 

funcionamento da aplicação e a sua instalação, caso a aplicação não fosse compatível 

surgiria uma mensagem no ecrã do smartphones indicando a falta de sensores 

necessários para correr a aplicação.

Para “quantidade de fatores de medição presentes” foi avaliado o número de fatores de 

cada aplicação a respeito das restantes aplicações da mesma categoria.

No “desempenho e fluidez de execução” procurou-se quebras na produtividade ou 

operacionalidade da aplicação ao ser executada no sistema operativo Android.

Em “interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem” procurei observar o tempo mínimo 

de aprendizagem para utilização de aplicação.

As aplicações que obtiveram os melhores resultados, organizadas por palavra-chave, 

encontram-se abaixo com uma breve descrição sobre os motivos da sua escolha, imagem 

de ícone de instalação e imagem de interface com utilizador
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3.3.1.1. Luxímetro

Após a pesquisa por “Luxímetro” obtive na loja Google Play a seguinte folha de resultados.

Minha atividade no 
Google Play

Minha lista de desejos 

Resgatar

Comprar vale-presente

Pesquisa Todos os resultados v e o

Apps

luxímetro Lux medidor luxímetro Light Meter Light Meter Harr~ Lux medidor
KHTSXR ZoniApps Cool-apps BorceTrajkovski classicharmony SoftClickers

* * * < * * * i *** * * * * *★ **• * * * <

WeatherSignal

WeatherSignal ch; Light meter & grap luxímetro (luminc Easy Light Meter JlioKCMeTp Lux meter
OpenS gnal.com Zuiqfeb19 oxdb.net Symbol Mobile Vlad Polyanskíy TJTek

Figura 53 - Destaque da loja Google play após pesquisa por Luxímetro
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

Dos resultados anteriores foram selecionadas previamente cinco aplicações para esta 

medição de acordo com a sua viabilidade e nota. A nota presente na tabela diz respeito ao 

feedback presente na loja de aplicações.

Tabela 15 -  Aplicações “Luxímetro” instaladas

Nome Empresa Avaliação (0 a 5)

Luxímetro KHTSXR 3,7

Lux medidor Zoni apps 3,6

Luxímetro Cool-apps 3,2

Light Meter Borce Trajkovski 3,8

Light Meter Harmony Classicharmony 4,5

Após a instalação procedi a uma análise primária para averiguar uma boa classificação 

nos fatores preestabelecidos. Deve-se salientar que a ordem de seleção só foi 

estabelecida após testadas todas as aplicações instaladas no equipamento.
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Das cinco aplicações instaladas para a função de analisador de luz, ou luxímetro, as três 

seguintes foram as que se destacaram e foram utilizadas.

1. Luxímetro da KHTSXR

A aplicação Luxímetro da KHTSXR pode não ter o interface mais bonito das aplicações 

instaladas mas faz precisamente o que se propõe, mede a intensidade da luz. É 

extremamente fluida na sua utilização e oferece instantaneamente os valores máximo, 

mínimo e médio em Lux da intensidade luminosa daquela posição. Permite também 

efetuar uma calibração de acordo com o sensor do equipamento. Deve-se salientar que a 

aplicação se encontra com o nome “Luxímetro” na loja Google play mas após a instalação 

o nome é alterado para “Lux Meter”.

Figura 54 - Ícone de aplicação Luxímetro
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• A aplicação apresenta a média de fatores analisados;

• Bom desempenho e fluidez da aplicação;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.

3 1 3 8

lu x

2 3 6

lu x

9

lu x

Max 3138 

Avr 479 

Min 15

Max 241 

Avr 231 
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Figura 55 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada: Luxímetro
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2. Lux medidor da Zoni Aps

Com um interface muito apelativo o Lux medidor da Zoni Aps cumpre todos os requisitos a 

avaliar na análise prévia e todas as expectativas criadas quando surge o menu inicial da 

aplicação são correspondidas pelo seu conteúdo. Tal como a aplicação anterior, os valores 

máximo, médio e mínimo estão presentes durante a medição, mas o Lux medidor 

acrescenta ainda a opção de comparar os valores obtidos com os valores ideais de acordo 

com o espaço em que se encontra. Ou seja, existe a opção de selecionar o local em que 

se encontra e a função que se encontra a fazer, e o Lux medidor vai emitir sons de acordo 

com o tipo de iluminação. Para além disto o Lux medidor apresenta ainda a possibilidade 

de ver os registos sob a forma de gráfico em que se pode ainda ver a duração da medição. 

Tal como a aplicação anterior, ao ser instalado este equipamento muda o nome para “Lux 

Meter”.

Figura 56 - Ícone de aplicação Lux medidor

Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição médio mas com mais opções de análise;

• Desempenho e fluidez de execução muito bons;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.

Figura 57 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada: Lux medidor
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3. Light meter Harmony da classicharmony

Tal como as aplicações anteriores, o Light meter Harmony apresenta os valores máximos, 

mínimos e médios em Lux mas apresenta-os diretamente sob a forma de gráfico, 

infelizmente o gráfico não se encontra com a proporção temporal, tendo esse cálculo de 

ser feito à parte. O motivo maior para a seleção deste equipamento prende-se pelo facto 

de ser um 3 em 1 pois engloba numa única aplicação um luxímetro, um sonómetro e um 

analisador de vibrações. Ao ser instalada o nome desta aplicação é reduzido para “Light 

meter”

Figura 58 - Ícone de aplicação Light meter Harmony
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição médio mas com possibilidade de análise sonora e 

de vibração;

• Desempenho e fluidez de execução médios;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.

Figura 59 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada: Light meter Harmony
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3.3.1.2. Pesquisa por palavra-chave: Sonómetro

Após a pesquisa por “Sonómetro” obtive na loja Google Play a seguinte folha de 

resultados.

Pesquisa Apps Android v  Todos os preços V Todas as classificações v

Apps

o o

< Jogos 

Família 

Guia para pais 

Escolha do editor

Decibelímetro: Sc Decibelímetro Sound Meter PRO SPL Meter iNVH Medidor Decibéis.
Smart Tools co. Splend Apps Mobile Essentials keuwlsoft Robert Bosch Engineeri TACOTY APP

* * * * **** **** **** ***** ***i

Figura 60 - Destaque da loja Google play após pesquisa por Sonómetro
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

Dos resultados anteriores foram selecionadas previamente cinco aplicações para esta 

medição de acordo com a sua viabilidade e nota. A nota presente na tabela diz respeito ao 

feedback presente na loja de aplicações.

Tabela 16 -  Aplicações “Sonómetro” instaladas

Nome Empresa Avaliação (0 a 5)

Decibelímetro: Sound Meter Smart Tools co. 4,2

Decibelímetro Splend Apps 4,3

Sound Meter Pro Mobile Essentials 4,1

SPL Meter keuwlsoft 4,2

iNVH Robert Bosch 4,5

Após a instalação procedi a uma análise primária para averiguar uma boa classificação 

nos fatores preestabelecidos. Deve-se salientar que a ordem de seleção só foi 

estabelecida após testadas todas as aplicações instaladas no equipamento.
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Das cinco aplicações instaladas para a função de analisador de sonoro, ou sonómetro, as 

três seguintes foram as que se destacaram e foram utilizadas.

1. Decibelímetro: Sound Meter da Smart Tools co.

A aplicação Decibelímetro: Sound Meter começa a medição dos valores sonoros 

imediatamente após a sua inicialização, sem ser necessário inserir valores ou 

predefinições. Tem um interface simples de entender e uma curva de aprendizagem 

bastante fácil, dispondo o valor máximo e mínimo assim como o valor atual, podendo ainda 

apresentar os valores sob forma de gráfico ou tabela com valores sonoros aproximados. É 

também possível proceder a uma calibração do equipamento. Após a instalação a 

aplicação altera o seu nome para simplesmente “Decibelímetro”.

Figura 61 - Ícone de aplicação Decibelímetro: Sound meter
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição médio mas com mais opções de visualização;

• Desempenho e fluidez de execução bons;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.

Figura 62 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada: Decibelímetro
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2. iNVH da Bosch

A iNVH é uma aplicação que impressiona positivamente na primeira análise e que tem um 

progresso consistente não parecendo uma aplicação gratuita. Quando se faz a medição 

sonora a aplicação permite a obtenção de valores puros, análise específica e análise geral, 

permitindo ainda a calibração. Quando se seleciona análise especifica obtemos as opções 

de L eq, L Max, L min, L peak e L Inst, assim como um demonstração dos valores sobre 

forma de barra. Para tornar esta aplicação ainda mais completa existe um menu anexo 

que permite efetuar a medição de vibrações. É possível também definir os valores de 

frequência máximos e mínimos a medir, caso queiramos ignorar outros valores.

<§> BOSCH

Figura 63 - Ícone de aplicação iNVH
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição alto e ainda com mais possibilidades mediante 

futuras atualizações;

• Desempenho e fluidez de execução muito bons;

• Interface intuitivo e curva de aprendizagem intermédia.

Figura 64 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada: iNVH
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3. SPL Meter da keuwlsoft

A aplicação SPL Meter tem como característica diferenciadora das aplicações anteriores 

apresentar os valores em gráfico de barras de acordo com as frequências, podendo 

verificar-se quais as frequências que tem mais atividade. Tal como as anteriores oferece 

valores máximos, mínimos, médios e instantâneos. Tem um interface simplificado e existe 

a opção de calibração.

Figura 65 - Ícone de aplicação SPL meter
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição médio;

• Desempenho e fluidez de execução muito bons;

• Interface intuitivo e curva de aprendizagem intermédia.

Figura 66 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada: SPL meter
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3.3.1.3. Pesquisa por palavra-chave: Vibrações

Após a pesquisa por “Vibrações” obtive na loja Google Play a seguinte folha de resultados.

(  Jogos 

Família 

Guia para pais 

Escolha do editor

Vibrômetro: Vibrt Monitoramento c- Medidor de vibraç; Seismograph Decibelímetro: Sc Max Vibrometer
Smart Tools co. Mobile Tools Netigen Tools jubo co Smart Tools co. Maxcom

** **  ★  *** **** ***< * * **  ****

Vibrometer Teste VibSensor Vibration Meter i : Smart T o o ls - fe r : Decibelímetro :Sc. Vibration Meter
Alexandru loan Píntea Now Instruments and S 321letsgo Smart Tools co. Smart Tools co. Mobile Essentials

Figura 67 - Destaque da loja Google play após pesquisa por Vibrações
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

Dos resultados anteriores foram selecionadas previamente cinco aplicações para esta 

medição de acordo com a sua viabilidade e nota. A nota presente na tabela diz respeito ao 

feedback presente na loja de aplicações.

Tabela 14 -  Aplicações “Vibrações” instaladas

Nome Empresa Avaliação (0 a 5)

Vibrômetro: Vibration Meter Smart Tools co. 4,2

Monitoramento de Vibração Mobile Tools 4,2

Medidor de vibração Netigen Tools 3,8

Max Vibrometer Maxcom 4,0

Vibrometer Tester Alexandru loan Píntea 4,4

Após a instalação procedi a uma análise primária para averiguar uma boa classificação 

nos fatores preestabelecidos. Deve-se salientar que a ordem de seleção só foi 

estabelecida após testadas todas as aplicações instaladas no equipamento.
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Das cinco aplicações instaladas para a função de analisador de sonoro, ou sonómetro, as 

três seguintes foram as que se destacaram e foram utilizadas.

1. Vibrômetro: Vibration Meter da Smart Tools co.

A aplicação Vibrômetro: Vibration Meter é uma aplicação simples e eficaz. A medição 

começa logo após o início da aplicação e os dados são apresentados sob a forma de 

gráfico ou valores predefinidos. Esta aplicação oferece opção de calibração e tem uma 

função de alarme com som à escolha do utilizador caso os valores atinjam referências 

graves predefinidas pela aplicação. A aplicação altera o seu nome para “Vibrômetro” após 

a instalação.

Figura 68 - Ícone de aplicação Vibrômetro: Vibration Meter
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição mínimo;

• Desempenho e fluidez de execução bons;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.

Figura 69 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada: Vibrômetro

98 Hugo Miguel Rosa da Silva

https://play.google.com


Utilização de Smartphone e suas Aplicações
Em ambito de avaliações de Saúde e Segurança no Trabalho

2. Max Vibrometer da Maxcom

À primeira vista a aplicação Max Vibrometer tem um interface confuso, o que implica uma 

curva de aprendizagem maior do que todas as aplicações anteriores. Os resultados são 

apresentados sob a forma de gráficos. O que faz sobressair esta aplicação em relação às 

restantes é o facto de as suas medições se fazerem em torno dos três eixos, abcissas, 

cotas e ordenadas, e possibilita ainda a medição por sensores do telemóvel ou sensor 

acessório, caso seja adquirido previamente.

Figura 70 - Ícone de aplicação Max Vibrometer
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição médio, apresentando um modo alternativo de 

medição;

• Desempenho e fluidez de execução muito bons;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.

Figura 71 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada: Max Vibrometer

Dissertação de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 99

https://play.google.com


Utilização de Smartphone e suas Aplicações
Em ambito de avaliações de Saúde e Segurança no Trabalho

3. Medidor de vibração da Netigen Tools

A aplicação Medidor de Vibrações é mais uma aplicação com bom aspeto e fácil curva de 

aprendizagem, bastando carregar no botão “On” para a medição começar. Os resultados 

apresentados são dados sob a forma de gráfico e com um indicador que muda de cor de 

acordo com os valores obtidos, indo do verde, para vibrações não significativas, até ao 

vermelho, para vibrações perigosas. Esta aplicação altera o seu nome após a instalação 

para “Best Vibrometer”.

Figura 72 - Ícone de aplicação Medidor de vibração
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição mínimo;

• Desempenho e fluidez de execução bons;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.

Figura 73 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada: Medidor de vibração
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3.3.1.4. Pesquisa por palavra-chave: Termómetro

Após a pesquisa por “Termómetro” obtive na loja Google Play a seguinte folha de 

resultados. Esta foi a pesquisa mais prolongada por algumas das aplicações disponíveis 

serem de uma categoria diferente, em vez de serem da categoria de utilitários de medição 

são da categoria lazer.

termómetro digita Transparent cloc- Termómetro Temperatura corp: Termómetro gra: Termómetro App
Fun4Everyone MACHAPP Software Lt< VT Apps mobilsolution baldinio Great Apps Universe

Figura 74 - Destaque da loja Google play após pesquisa por Termómetro
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

Dos resultados anteriores foram selecionadas previamente cinco aplicações para esta 

medição de acordo com a sua viabilidade e nota. A nota presente na tabela diz respeito ao 

feedback presente na loja de aplicações.

Tabela 18 -  Aplicações “Termómetro” instaladas

Nome Empresa Avaliação (0 a 5)

Termómetro Monirapps 4,0

Room Temperature PlaySimple 3,0

Thermometer Mobile Apps Pro 3,6

Termómetro digital Fun4Everyone 3,7

Eletrónico Termómetro HD UsefullApps 3,5

Após a instalação procedi a uma análise primária para averiguar uma boa classificação 

nos fatores preestabelecidos. Deve-se salientar que a ordem de seleção só foi 

estabelecida após testadas todas as aplicações instaladas no equipamento.
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Das cinco aplicações instaladas para a função de analisador de sonoro, ou sonómetro, as 

três seguintes foram as que se destacaram e foram utilizadas.

1. Thermometer da Mobile Apps pro

Apresentando a temperatura interior e, caso o utilizador possibilite a ligação à internet, 

valores de temperatura externa, vento, humidade relativa e pressão atmosférica, a 

aplicação Thermometer é muito completa. Para complementar estas funções existe a 

ainda a possibilidade de adicionar mais acessórios para proceder a outras medições, caso 

o utilizador os adquira.

Figura 75 - Ícone de aplicação Thermometer
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição alto em comparação com as restantes aplicações 

da mesma categoria;

• Desempenho e fluidez de execução muito bons;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.

Figura 76 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada: Thermometer
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2. Termómetro digital da Fun4Everyone

A aplicação Termómetro digital oferece o mínimo dos mínimos no que diz respeito a 

funcionalidade, ainda assim cumpre o que lhe é pedido, dá os valores da temperatura do 

local onde se encontra.

Figura 77 - Ícone de aplicação Termómetro digital
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição mínimo;

• Desempenho e fluidez de execução bons;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.

Figura 78 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada Termómetro digital
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3. Eletrónico Termómetro HD de Alexandru loan Píntea

Quase como um clone da aplicação anterior, a Eletrônico Termômetro oferece apenas os 

valores da temperatura sendo a única exceção a esta regra a função de calibração com 

auxílio da temperatura externa presente.

Figura 79 - Ícone de aplicação Eletrônico Termômetro
Fonte: 11/2015 -  https://play.google.com

• A aplicação demonstra boa compatibilidade com os sensores do smartphones;

• Número de fatores de medição mínimo;

• Desempenho e fluidez de execução bons;

• Interface intuitivo e baixa curva de aprendizagem.
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Figura 80 - Captura de ecrã da aplicação a ser executada Eletrônico Termômetro
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3.3.1.4. Aplicações adicionais

Para obter a maior homogeneidade possível na obtenção dos resultados foram 

identificadas duas necessidades no que se refere ao smartphone:

1. A execução de aplicações em simultâneo. Deste modo todas as aplicações 

obteriam os mesmos resultados no mesmo espaço e submetidas às mesmas 

condições;

2. A obtenção de resultados sem tocar no equipamento. Dado que o smartphone tem 

todos os seus sensores integrados, a paragem manual da medição poderia resultar 

na adulteração dos resultados.

Para auxiliar o processo de medição foram instaladas duas aplicações que se revelaram 

essenciais e se devem mencionar:

• Com o objetivo de permitir executar várias aplicações em simultâneo foi instalada a 

aplicação Multitasking da OryonCorp;

• Com o intuito de tirar capturas de ecrã sem necessitar de clicar no smartphone, 

evitando assim perturbações na medição, a aplicação Screenshot Ultimate da Ice 

Cold Apps.

Figura 81 - ícone de aplicação 
Multitasking

Figura 82 - ícone de aplicação Screenshot 
Ultimate

Fonte: 11/2015 - https://play.google.com/
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3.4. Procedimento para o tratamento da informação

Para fazer o tratamento de dados de equipamentos tão diferentes foi preciso primeiro 

encontrar pontos comuns entre si. Para tal, foram primariamente estabelecidos os fatores 

de medição comuns entre cada aparelho com o smartphones. Sendo estes, de acordo com 

cada categoria:

• Análise de iluminação: valor máximo, médio e mínimo em Lux;

• Análise de ruído: valor máximo, médio e mínimo em dB;

• Análise de vibração: valor máximo e médio, x, y, z, em m\s2;

• Análise de temperatura ambiente: valor instantâneo em °C.

Foi estabelecido que o número mínimo de medições a efetuar seriam três com duração 

mínima de trinta minutos cada uma em cada um dos três locais no espaço designado, ou 

seja nove medições totalizando quatro horas e trinta minutos de informação por cada 

parâmetro de medição. Estes valores serão arredondados para uma casa decimal, para 

facilitar o tratamento de informação dos equipamentos com o smartphones.

Após estarem estabelecidos os parâmetros anteriores foi criada uma pequena tabela em 

Microsoft Office Word para registar os valores obtidos após cada medição cujo exemplo se 

encontra abaixo.

M e d id o r
P o s ição  X1

m l (dB) ma (d b ) m í <i b )

Max: 74,1 Max: 74,2 Max: 73,3

raaft:53,2 54,1 med; 54,g

m il 32,2 m il 34,0 (MT 36,4

Max: 73 Max: 74 Max: 72

0 !M :53 ín§d: 52

m in-32 m io-33 min-35

Figura 83 - Exemplo de modelo de folha de registo de informação

Depois de criadas as fichas para cada parâmetro foram estabelecidos dias para proceder 

às medições e o local de posicionamento dos sensores. Para tal utilizando alguns
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programas de design gráfico criei uma planta do local onde iriam decorrer as medições e 

assinalei na mesma os locais de colocação de equipamentos e sensores.

Figura 84 - Planta do local assinalada com locais de medição

Na figura acima temos presente os locais de medição assinalados numericamente, e 

utilizando um “x” o local de colocação dos sensores. São eles:

• X1 -  Centro da secretária da área de receção;

• X2 -  Centro da mesa de reuniões no espaço de reuniões;

• X3 -  Centro da mesa no espaço de clientes.

Os dias escolhidos para proceder às medições tiveram em consideração a disponibilidade 

da cedência dos equipamentos de precisão por parte da entidade Escola Superuior de 

Tecnologia e Gestão de Beja. Tendo isto em conta foram os seguintes:

• Análise de iluminação: 26 de Setembro de 2015;

• Análise de ruído: 6 de Outubro de 2015;

• Análise de vibração: 6 de Outubro de 2015;

• Análise de temperatura: 26 de Setembro de 2015.

O registo dos valores de temperatura de cada dia também se encontra registado para cada 

ficha de análise. Após a obtenção de toda a informação todo o procedimento de 

tratamento de dados foi feito com base nas fichas criadas.
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Nos capítulos seguintes a informação recolhida está presente, juntamente com todos os 

cálculos comparativos efetuados.
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4. Apresentação e discussão dos resultados

Depois de abordada a revisão bibliográfica pertinente sobre os temas de ruído, 

vibrações, iluminação e ambiente térmico, concluída a análise prévia das aplicações 

para smartphones instaladas e depois dos testes e medições terem sido concluídos 

nas datas anteriormente referidas, chegou a altura de apresentar e discutir os 

resultados obtidos.

No primeiro subcapítulo será apresentado o tratamento dos dados, no segundo 

capitulo a relação entre o utilizador do equipamento de medição e o equipamento em 

si, no terceiro a relação entre o equipamento e os fatores de medição, e no último a 

relação entre o utilizador e os fatores de medição.

A informação presente provém do tratamento das fichas de medição anteriormente 

referidas e de notas adicionais que no papel de utilizador, retirei ao longo das 

medições.

4.1. Tratamento dos dados

Serão agora apresentados os resultados do tratamento das fichas de medição descritas 

em capítulos anteriores. A informação será organizada de acordo com a palavra-chave 

respetiva e terá no final de cada amostra uma breve análise.

4.1.1. Tratamento dos dados: Ruído

As medições dos valores de ruído tiveram lugar em Beja, a 6 de Outubro de 2015, entre o 

meio-dia, 12 horas, e cinco horas e meia da tarde, 17 horas e 30 minutos. A medição 

ocorreu simultaneamente entre aplicações de medição para smartphones e equipamentos 

de precisão, e foram efetuadas três medições para cada uma das três posições. O tempo 

adicional entre o meio-dia e as cinco da tarde deveu-se à tiragem de apontamentos e 

deslocação e colocação dos equipamentos.

A informação meteorológica do dia 6 de Outubro de 2015 relatava que:

• Temperatura máxima: 24°C;

• Temperatura mínima: 14°C.
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Para obter uma comparação viável da informação obtida foram selecionados os 

parâmetros, presentes quer nas aplicações de smartphones quer nos instrumentos de 

precisão, seguintes: valor máximo, médio e mínimo em dB.

Figura 85 - Sonómetro e Smartphone em medição simultânea
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Tabela 19 -  Tratamento de dados de análise de Ruído
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4.1.2. Tratamento dos dados: Vibração

A medição dos valores de vibração teve lugar em Beja, a 6 de Outubro de 2015, e 

decorreu entre as cinco horas da tarde, 17 horas, e as nove horas e meia da noite, 21 

horas e 30 minutos. A medição ocorreu simultaneamente entre aplicações de medição 

para smartphones e equipamentos de precisão, e foi efetuada três medições para cada 

uma das três posições. O tempo adicional entre as cinco horas da tarde e as nove horas e 

trinta minutos da noite deveu-se à tiragem de apontamentos, deslocação e colocação dos 

equipamentos, e testes de sensibilidade do sensor do equipamento.

A informação meteorológica do dia 6 de Outubro de 2015 relatava que:

• Temperatura máxima: 24°C;

• Temperatura mínima: 14°C.

Para obter uma comparação viável da informação obtida foram selecionados os seguintes 

parâmetros presentes quer nas aplicações de smartphones quer nos instrumentos de 

precisão: valor máximo e médio em m/s2.

Figura 86 - Analisador de vibrações e Smartphone em medição simultânea

A informação referente às posições em que existiu incapacidade para recolher informação 
por parte do equipamento está marcada com a informação não aplicável. Esta deve ser 
entendida como falta de capacidade por parte do acelerómetro do smartphones ou erro no 
algoritmo do programador.

112 Hugo Miguel Rosa da Silva



Utilização de Smartphone e suas Aplicações
Em ambito de avaliações de Saúde e Segurança no Trabalho

Tabela 20 -  Tratamento de dados de análise de Vibrações
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4.1.3. Tratamento dos dados: Iluminação

A medição dos valores de iluminação teve lugar em Beja, a 26 de Setembro de 2015, e 

decorreu entre o meio-dia, 12 horas, e as cinco horas e meia da tarde, 17 horas e 30 

minutos. A medição ocorreu simultaneamente entre aplicações de medição para 

smartphones e equipamentos de precisão, e foi efetuada três medições para cada uma 

das três posições. O tempo adicional entre o meio-dia e as cinco horas da tarde deveu-se 

à tiragem de apontamentos, deslocação e colocação dos equipamentos.

A informação meteorológica do dia 26 de Setembro de 2015 relatava que:

• Temperatura máxima: 31°C;

• Temperatura mínima: 15°C.

Para obter uma comparação viável da informação obtida foram selecionados os seguintes 

parâmetros presentes quer nas aplicações de smartphones quer nos instrumentos de 

precisão: valor máximo, médio e mínimo em Lux.

Figura 87 - Sensor de iluminância do BABUC/A e Smartphone em medição simultânea
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Tabela 21 -  Tratamento de dados de análise de Iluminância
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4.1.3. Tratamento dos dados: Temperatura

A medição dos valores de temperatura teve lugar em Beja, a 26 de Setembro de 2015, e 

decorreu entre o meio-dia, 12 horas, e as cinco horas e meia da tarde, 17 horas e 30 

minutos. A medição ocorreu simultaneamente entre aplicações de medição para 

smartphones e equipamentos de precisão, e foi efetuada três medições para cada uma 

das três posições. O tempo adicional entre o meio-dia e as cinco horas da tarde deveu-se 

à tiragem de apontamentos, deslocação e colocação dos equipamentos.

A informação meteorológica do dia 26 de Setembro de 2015 relatava que:

• Temperatura máxima: 31°C;

• Temperatura mínima: 15°C.

Para se obter uma comparação viável da informação obtida foi selecionado apenas um 

parâmetro, era o único presente na aplicação de smartphones, para comparação com o 

equipamento de precisão e foi este: o valor de temperatura ambiente em °C.

Figura 88 - Operação do BABUC/A e Smartphone em medição simultânea de temperatura
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Tabela 22 -  Tratamento de dados de análise de Temperatura
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4.3. Relação homem/fatores de medição

Um dos ramos empresariais de maior crescimento nos dias de hoje é o ramo do 

desenvolvimento informático. São numerosas as firmas de desenvolvimento de tecnologia 

informática e o espaço físico ocupado por estas no planeta está em constante expansão. 

Como tal o local que teve por base as medições efetuadas nesta tese pertence ao ramo 

laboral acima descrito. Foi considerado importante para o desenvolvimento desta tese 

testar o equipamento smartphone, e as suas aplicações, num ambiente em que este tipo 

de tecnologia è desenvolvido, e em que o uso de smartphone é constante.

Ainda que os resultados presentes na relação homem/fatores de medição e 

equipamento/fatores de medição sejam semelhantes, pretende-se aqui criar uma 

separação dos mesmos. O estudo da relação dos fatores de medição com o utilizador 

formou-se por tiragem de apontamentos e notas no decorrer das medições. A análise que 

se segue deve-se apenas ao ponto de vista sensorial do utilizador, e não existiu qualquer 

influência dos dados recolhidos posteriormente sobre esta componente.

Quando o utilizador se encontra no local de medição é imediatamente aparente o espaço 

em que se encontra. A iluminação artificial parece bem colocada, assim como a escolha de 

tons de tintas das paredes. Nota-se a ausência de iluminação natural. O espaço encontra- 

se apenas com o ruido de fundo de dois computadores a trabalhar na área da receção, 

naão existindo nenhuma barreira sonora entre os espaços, com a exceção do corredor e 

casa-de-banho. Não existe nenhuma vibração aparente. E a temperatura ambiente é 

amena, não existe nenhuma fonte de calor artificial presente.

Ao longo da escrita da tese ficou aparente que o local respeitava todos os pontos 

presentes em legislação de Segurança e Saúde no Trabalho, assim como de normas 

existentes.

4.4. Relação equipamento/homem

Durante o processo de escrita de uma tese em que se procura assegurar a viabilidade de 

um equipamento multifuncional, como é o caso do smartphone Sony Xperia SP, em 

comparação com um equipamento de precisão construído propositadamente para 

determinada função, como por exemplo o VI-410 da Quest, é necessário comparar todos 

os aspetos disponíveis. E um dos aspetos que é extremamente pertinente explorar é a
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capacidade de interação entre o homem, no papel de utilizador, com ambos os tipos de 

equipamento.

Neste subcapítulo irão ser avaliadas as características: dimensões e peso do 

equipamento; resistência; tempos de montagem; e facilidade de aprendizagem e utilização 

por parte do utilizador. Para isto foi criada uma metodologia simples, envolvendo três 

graus de classificação para cada categoria. Na tabela seguinte estarão presentes cada 

característica com as respetivas e uma breve descrição no âmbito do utilizador.

Tabela 23 -  Características e classificação da relação equipamento/homem

Característica Classificação Descrição

Dimensões e
1 Extremamente leve e pequenas dimensões.

peso
2 Peso médio e dimensões médias.

3 Pesado e dimensões grandes.

Facilidade de
1 Fácil portabilidade,

transporte
2 Transporte facilitado em caixa apropriada.

3 Transporte em caixa apropriada algo complicado.

1 Equipamento sólido e resistente.

Resistência
2 Equipamento com algumas áreas frágeis e 

resistência média.

3 Equipamento frágil e de pouca resistência.

Tempos de 

montagem

1 Montagem não necessária.

2 Pouco tempo de montagem.

3 Tempo de montagem considerável.

Facilidade de 1 Aprendizagem e utilização instantânea.

aprendizagem e 2 Aprendizagem fácil e utilização rápida.

utilização 3 Aprendizagem extensa e utilização lenta.

De acordo com a tabela acima quanto mais baixo for o valor total da soma da classificação 

das características referidas melhor será o equipamento na relação com o utilizador. Esta 

classificação é atribuída considerando comparações dos equipamentos entre si, e também 

com opiniões do utilizador.
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Em seguida serão apresentados os resultados para cada um dos equipamentos de 

medição utilizados: Smartphone Xperia SP, medidor de vibrações VI-410, analisador 

sonoro SVAN 971 e analisador multi-sondas BABUC/A.

• Smartphone Xperia SP: Sendo possivelmente o equipamento tecnológico mais 

reconhecível e utilizado em todo o Mundo não é de estranhar que este 

equipamento tenha excelentes classificações na relação com o utilizador. A sua 

pequena dimensão e baixo peso fazem com que o seu transporte seja fácil em 

qualquer bolso. Não se tratando de um equipamento específico não existe a 

presença de sondas logo o tempo de montagem é muito rápido. A aprendizagem 

singe-se a alguns segundos. O smartphones tem no entanto uma característica 

menos boa, a sua resistência. Ainda que comparativamente com outros 

smartphones o Xperia SP tenha boa resistência, no que se refere a competir com 

equipamentos específicos este é considerado frágil. A sua fraca resistência coloca 

em causa a sua utilização no terreno se considerarmos algumas medições a que o 

equipamento iria ser submetido dentro da área temática da Segurança e Saúde no 

Trabalho.

Tabela 24 - Características e classificação do Xperia SP na relação

equipamento/homem

Característica Classificação

Dimensões e peso 1

Facilidade de transporte 1

Resistência 3

Tempos de montagem 1

Facilidade de aprendizagem e utilização 1

Total: 7

• Medidor de vibrações VI-410: Este medidor tem como característica principal a 

sua extrema resistência. Tratando-se de um equipamento que estará certamente 

submetido a alguns movimentos árduos, a maneira como foi construído fará 

certamente frente aos mesmos. As suas dimensões e peso são medianos 

comparativamente a outros equipamentos e o seu transporte é facilitado. O tempo 

de montagem dos sensores 'também não é muito prolongado podendo existir mais 

demora ao montá-los para o sistema mão-braço. A curva de aprendizagem do
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equipamento e utilização é mediana, requer apenas algumas explicações ou leitura 

de manuais.

Tabela 25 - Características e classificação do VI-410 na relação equipamento/homem

Característica Classificação

Dimensões e peso 2

Facilidade de transporte 2

Resistência 1

Tempos de montagem 2

Facilidade de aprendizagem e utilização 2

Total: 9

• Analisador sonoro SVAN 971: Ao utilizá-lo é fácil de perceber que é o 

equipamento de precisão de fabrico mais recente. Tal como com o smartphones, 

este equipamento prima pela sua facilidade de aprendizagem e utilização, 

bastando simplesmente alguns toques em botões para se dar início ao processo de 

medição. O tempo de montagem também é bastante rápido, bastando apenas 

retirar da caixa de transporte e escolher entre iniciar a análise com ou sem um 

acessório para medições em locais com vento. As suas dimensões e peso são 

medianas, e o seu transporte é facilitado com o armazenamento em caixa 

transportadora apropriada. É também um equipamento mediano em termos de 

resistência mas para o âmbito de análise sonora é considerado bom.

Tabela 26 - Características e classificação do SVAN 971 na relação equipamento/homem

Característica Classificação

Dimensões e peso 2

Facilidade de transporte 2

Resistência 2

Tempos de montagem 1

Facilidade de aprendizagem e utilização 1

Total: 8
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• Analisador multi-sondas BABUC/A: O equipamento de precisão com pior 

avaliação na relação com o utilizador. É um equipamento pesado e grande, este 

facto evidencia-se ainda mais ao tentar deslocá-lo após a sua montagem completa. 

A sua montagem é, mesmo para alguém com alguma prática, um processo 

demorado e complexo, especialmente ao pretender usufruir de várias sondas em 

simultâneo. O seu transporte é feito em caixa apropriada mas o acessório de tripé, 

fulcral para medições com várias sondas, tem um saco de transporte em separado. 

Este pormenor, aliado ao peso do equipamento, traz alguma dificuldade no 

transporte. É um equipamento relativamente resistente, maioritariamente, mas 

algumas sondas são altamente sensíveis e só podem ser manuseadas com 

extrema precaução. A aprendizagem e utilização é bastante simples, sendo 

necessárias apenas algumas lições ou a leitura do manual.

Tabela 27 - Características e classificação do BABUC/A na relação equipamento/homem

Característica Classificação

Dimensões e peso 3

Facilidade de transporte 3

Resistência 2

Tempos de montagem 3

Facilidade de aprendizagem e utilização 2

Total: 13

O smartphone Xperia SP mostra ser o equipamento que melhor relação tem com o 

utilizador, tendo nota máxima em quase todas as categorias analisadas. E ainda que a 

relação do equipamento com o homem seja sem dúvida alguma extremamente importante, 

é ainda precoce declarar a viabilidade da utilização deste equipamento para medições na 

área de Segurança e Saúde no Trabalho.

122 Hugo Miguel Rosa da Silva



Utilização de Smartphone e suas Aplicações
Em ambito de avaliações de Saúde e Segurança no Trabalho

4.5. Relação equipamento/fatores de medição

Depois de analisadas as relações entre homem e fatores de medição, e homem e 

equipamento, é agora altura de continuar o raciocínio e de definir as relações entre os 

equipamentos e fatores de medição.

Esta componente irá focar-se na relação do smartphone com os fatores de medição. Serão 

utilizados os equipamentos de precisão, construídos especificamente para analisar cada 

fator de medição, como elemento determinante na comparação de resultados. E sempre 

que necessário serão transcritos valores do capítulo sobre tratamento de dados para 

justificar as afirmações.

4.5.1. Xperia SP e a Iluminância

Para testar a capacidade de medir iluminância por parte do smartphone foram ativadas 

todas as luzes do espaço de medição, tal como seria num dia de trabalho normal.

Como se pode ver em anteriormente, as aplicações de medição de iluminância obtêm os 

seus valores através do sensor de regulação da intensidade luminosa do ecrã do 

smartphone, e ainda que se obtenham resultados algo satisfatórios em termos de estudo, 

no que diz respeito à viabilidade de utilização como equipamento de medição os 

resultados estão aquém do pretendido. Veja-se a figura abaixo.

Pos

M ed ido r m l( L u x ) m l

BABUC/A Max: 328 Max

Sensor m ií l;  327 UJSíJ

Iluminância ! tm : 325 m m

Max: 37 Max

Luxímetro ! M :  24 QJfiS!

u m : 11 m im

Figura 89 - Primeiro extrato da tabela de dados de Iluminância
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Observando o extrato da tabela de resultados de iluminância acima transposto existe uma 

disparidade bastante grande entre os resultados fornecidos pelo equipamento de precisão 

e o smartphone. Para piorar esta situação, as aplicações instaladas oferecem a opção de 

calibração, mas esta opção não é mais do que um fator de multiplicação. Ou seja existe a 

opção de multiplicação do resultado obtido até um determinado valor. E é aqui que as 

aplicações para smartphone encontram o seu primeiro grande entrave, a assistência 

técnica.

Enquanto que os equipamentos de precisão dispõem de manuais de funcionamento e 

linhas de apoio, as aplicações não. Encontram-se em anexo emails enviados para os 

fabricantes das aplicações a indagar sobre calibração das mesmas. Deve-se mencionar 

que ainda não existiu qualquer resposta aos mesmos.

Mesmo depois deste entrave, tentou-se ultrapassa-lo a colocar o fator de multiplicação da 

aplicação no seu valor máximo. E são estes os valores que se encontram presentes na 

tabela. Como podemos constatar não existem valores minimamente aproximados entre 

equipamento de precisão e smartphone.

Ainda que os resultados não sejam encorajadores observe-se a seguinte figura.

Posição X1 Posição X2 Posição X3

Medidor m l ( L u * i m ? ( L u x ) m 5 ( L u * ) m l (lu x ) m 2 (Lu x ) m? (Lu x ) m l (lu x ) m  (Lu x ) ms (lu x )

B ABU C /A Max: 328 Max: 331 Max:328 Max: 431 Max: 431 Max: 430 Max: 279 Max:28Q Max: 230

Se n so r C3SSÍ.: 327 med: 328 msst.:327 m ed: 430 msSt.: 431 iead,:429 W M - 277 B l& i: 277 msd.: 277

Iluminância M B .: 325 mia: 325 mia: 326 mia: 429 mie.: 431 mia: 428 mia: 274 mia: 274 mie.: 274

Max: 37 Max: 39 Max: 37 Max: 51 Max: 51 Max: 47 Max: 11 Max: 12 Max: 12

Luxímetro med: 2+ meti: 28 orna: 22 med: 37 m§d.: 38 m ed: 34 m ed: io med: m medi 1 o

M b .: 11 mia: i s mia: 11 mia: 22 mie.: 25 mia: 22 rain, 9 min.: s

Figura 90 - Segundo extrato da tabela de dados de Iluminância

Como se pode verificar na imagem acima, ou em maior pormenor na própria tabela 18, o 

sensor do ecrã do smartphone deteta muito bem as variações na iluminância do local de 

medição, pois se se consultar atentamente evidencia-se que quando os valores obtidos 

pelo equipamento de precisão crescem, também os valores do smartphone crescem. E o 

oposto também se verifica, quando os valores do equipamento de medição decrescem, 

também os valores do smartphone decrescem.
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Obter-se valores tão abaixo no smartphone do que no equipamento de precisão mas ainda 

assim o smartphone detetar as variações de luminosidade pode implicar duas coisas:

1. O sensor do smartphone não é potente suficiente para detetar os valores reais de 

iluminância;

2. Os algoritmos utilizados na programação das aplicações estão incorretos.

A primeira opção parece-me a mais credível visto que as três aplicações tem fabricantes 

diferentes, e certamente algoritmos diferentes, e a única coisa que tem em comum é o 

smartphone onde foram instaladas e o seu sensor de iluminação de ecrã.

Tendo o anterior em consideração deve-se concluir que o smartphone não é uma escolha 

viável para a medição dos valores de Iluminância. Fica no entanto uma porta em aberto 

para futuros estudos com smartphones mais desenvolvidos, ou se no futuro existir a 

criação de sensores apropriados para esta função disponíveis para acessório de 

smartphone.

4.5.2. Xperia SP e as Vibrações

Lembrando o constatado em capítulos anteriores sobre o sensor de medição de vibração 

sendo um acelerómetro interno presente no smartphone para controlar a inclinação do 

ecrã em atividades lúdicas, pode-se averiguar uma imprecisão enorme nos valores obtidos 

pelo smartphone em relação ao equipamento de precisão.

M e d id o r

P osiç

ml (m \s 2) mZ (
V I - 4 1 0 M a x : 2 ,8 3 M a x :

r o M :  2 ,5 8

V ibrôm etro :

i f l t í M a a  M e te r

M a x : 0 M a x :

M a x : o,a. M a x :

Figura 91 - Primeiro extrato da tabela de dados de Vibração
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A figura anterior representa a falta de precisão presente nas diversas aplicações e por 

esse motivo ir-se-á dedicar algum tempo a analisar cada uma delas. Para verificar as 

vibrações da posição X1 foi colocado o sensor do equipamento de precisão e o 

smartphone sobre a torre do computador desktop, e colocou-se este a executar software 

que utilize muita capacidade do seu processador para a sua ventoinha ser ativada e 

propositadamente provocar vibrações.

A aplicação Vibrômetro: Vibration Meter não detetou qualquer valor, mesmo quando a 

ventoinha do processador do computador se ativou. Apesar disso foi executado um teste 

de funcionamento da aplicação agitando o smartphone e aí verificou-se que a aplicação 

estava a funcionar mas presumiu-se que esta só deveria funcionar para valores 

consideravelmente altos. O facto anterior desacredita um pouco o uso desta aplicação já 

que ao ser concebida para um equipamento frágil como um smartphone, e ainda para mais 

um equipamento sem qualquer tipo de pega ou suporte para medições, é de difícil 

compreensão apenas a deteção de valores altos. Certamente qualquer teste de vibrações 

de alta gama com o smartphone, considerando a sua fragilidade e falta de suporte, 

provocará a sua danificação.

A aplicação Max Vibrometer, que na análise prévia parecia ser uma das mais credíveis, 

ficou inutilizável devido à mais recente atualização. Como todos os utilizadores de 

smartphones devem reconhecer, algumas aplicações efetuam atualizações automáticas. 

Após a sua atualização automática esta aplicação passou a permitir apenas o registo das 

vibrações do sistema mão-braço, com ou sem sensor adicional, o que impossibilitou o 

teste completo das suas funções.

Por fim, a aplicação Medidor de Vibrações, foi a que melhores resultados proporcionou, no 

entanto tem um defeito considerável que passará a ser explicado. Observemos 

atentamente a figura seguinte.
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Medidor

Posição X1 Posição X2 Posição X3

m l ( ^ s !) ma l ^ s 2) M m l ma m3 (mis-) m l [01's2) ma [mis2) mS [""s2)

VI-410 Max: 2,83 Max: 2,78 Max: 2,72 Max: 0,12 Max: 0,11 Max: 0,12 Max: 0,37 Max: 0,41 Max: 0,40

msfl: 2,58 meti: 2,63 mss!.: 2,70 mssl: 6,16 mssl: 6,86 mssl.: 6,08 mss!.: 6,18 msst: 0,18 msst: 0,19

Vibrõmetro:

J í M m  Meter

Max: 0 Max: 0 Max: 0 Max: 0 Max: 0 Max: 0 Max: 0 Max: 0 Max: 0

mSSt: 0 mss!.: 0 msst: o mssl: o mss!.: 0 msst.: 0 msst: o msst: o msst: 0

MaxVibrometer Ma*: ma- Ma*: ma. Ma*: ma- Max: ma- Max: ma- Max: ma- Max: ma- Max: ma- Ma*: ma-

Medidor de 
vibração

Max: 2,85 Max: 2,72 Max: 2,68 Max: 2,56 Max: 2,51 Max: 2,60 Max: 2,63 Max: 2,68 Max: 2,67

mssL: 2,56 mss!.: 2,61 mss!,: 2,73 mssl: 2,41 mss!.: 2,38 msst 2,41 msst: 2,35 msst: 2,35 mssl: 2,35

Figura 92 - Segundo extrato da tabela de dados de Vibração

A aplicação Medidor de Vibrações tem, tal como outras aplicações, um fator de calibração. 

No entanto, também como outras aplicações, quando se procura contatar o responsável 

pela sua programação para indagar sobre a melhor metodologia para calibrar a aplicação 

a resposta, até à data, é nula. Consequentemente, ao medir na posição X1, calibrou-se 

manualmente o equipamento para possibilitar semelhança entre os valores do 

equipamento de precisão. E como se pode verificar pela figura acima, ou mais 

especificamente pela tabela 17, os resultados para a posição X1 de ambos os 

equipamentos são razoavelmente bons. O aspeto negativo desta aplicação prende-se à 

transição para outras posições. A calibração que se utilizou para as medições na posição 

X1 não foi útil na obtenção de resultados nas restantes posições. Esta afirmação por si só 

inviabiliza a utilização do smartphone para medições desta natureza, visto que para se 

obter valores minimamente corretos é necessário efetuar a sua calibração de acordo com 

um equipamento de precisão presente no mesmo local. E se o equipamento de precisão já 

se encontra no local então deverá ser sempre esse o utilizado.

Deve-se então concluir que o smartphone não é uma opção viável para a medição de 

vibrações. As aplicações existentes estão ainda demasiado incompletas necessitando, 

entre outras coisas, de parâmetros de calibração eficientes para serem ponderadas como 

de confiança. Deverá também ser tido em conta a fragilidade do equipamento e 

considerado que, se as aplicações de medição de vibrações forem melhoradas o seu 

registo deve ter por base um acelerómetro exterior ao do smartphone.
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4.5.3. Xperia SP e a Temperatura

Utilizando um dos sensores mais improváveis do smartphone para efetuar medições, o 

sensor de temperatura da bateria, fez com que o resultado da análise se torna-se 

previsível. Veja-se a figura seguinte.

M e d id o r

PO!

1 2 h

m l  ( 3 0 0

B A B U C /A

S e n s o re s

té rm ic o s

T a =  1 6 ,4 3 Ta

1 0 = 1 7 , 0 8 X S

lh e rm o .ro e l.e r 7

T e rm ó m e tro

d ig ita l
T =  1 9 ,8 1

E le t ró n ic o

T e rm ó m e tro
T =  2 0 ,0 1

Figura 93 - Primeiro extrato da tabela de dados de Temperatura

Ao observar a figura anterior, ou em maior pormenor a tabela 19, é normal chegar à 

questão problemática sobre qual o significado da letra “T” na designação do valor térmico 

das aplicações. Essa questão tentou ser esclarecida através de contactos infrutíferos com 

os fabricantes das aplicações. Ao executar as aplicações de medição térmica é-se 

confrontado em duas delas com nenhum tipo de informação sobre de onde provem o valor 

térmico, e na terceira apenas a determinação de “Temperatura Ambiente”. Para poder 

existir comparação entre os equipamentos deve existir um consenso sobre o que ambos 

os equipamentos estão a medir, o que não ocorreu com as aplicações mencionadas. 

Como tal utilizam-se os valores obtidos através do BABUC/A de temperatura seca, Ta, e 

temperatura de Globo, Tg, por serem os valores mais aproximados e presumiu-se que o 

sensor de temperatura da bateria ofereceria valores semelhantes aos mencionados por as 

características do local onde se encontra a bateria.

Outra problemática interessante que surgiu, e que é o motivo por a tabela de dados da 

temperatura ser a única com o horário de recolha de informação assinalado, foi o de 

aquecimento da bateria. Durante o processo de medição o smartphone teve em 

funcionamento em períodos contínuos de tempo. Entenda-se que para cada fator de 

medição o equipamento funcionou sem pausas durante um mínimo de quatro horas e 

meia, 4 horas e 30 minutos. Se a isto se juntar o fato de o smartphone estar a executar em
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simultâneo três aplicações torna-se obvio que vai existir algum aquecimento por parte da 

bateria. E estando o sensor da bateria a ser utilizado para efetuar medições, com o 

aquecimento da mesma os resultados são inconsistentes.

Ao consultar a tabela averigua-se que mesmo ao ser colocado em posições em que o 

equipamento de precisão regista temperaturas mais baixas graças ao calor proveniente da 

bateria a aplicação continua a registar um acréscimo da temperatura.

Como o decorrido na análise dos fatores de medição anteriores, devido a falta de suporte 

técnico e impossibilidade de utilização do sensor disponível no smartphone para medição 

correta deve-se concluir que não é viável utilizar este equipamento para medições no 

âmbito de ambiente térmico.

4.5.4. Xperia SP e o Ruído

Na revisão bibliográfica desta tese observou-se que o ruído poderia ser classificado como 

som não harmonioso. E ainda que seja um som não harmonioso não deixa de ser um som. 

Como foi descrito anteriormente o smartphone utiliza o seu microfone e amplificador como 

sensor de deteção e medição sonora. E ainda que os sensores incluídos no equipamento 

anteriormente não tenham oferecido os valores mais apropriados, é no que diz respeito a 

captação de som que o smartphone oferece a melhor amostra de medição.

Ao consultar a tabela 16 podemos observar a proximidade, e quase igualdade, dos valores 

obtido pelo equipamento de medição sonoro e por as aplicações do smartphone. Mais do 

que a proximidade, ou igualdade, podemos verificar como quando o valor de ruido 

ascende no analisador sonoro o mesmo também sucede com os valores das aplicações de 

smartphone. Considere-se a primeira medição, m1, na segunda posição, X2, em que por o 

local de medição se encontrar colocado num edifício com quintal comunitário ambos os 

equipamentos apresentaram um valor máximo na medição acima do normal por nesse 

preciso momento um habitante do edifício ter passado nesse mesmo quintal.
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P o s

UB) m ;

3,3 M a x : 8 8 ,6 M a x

4 ,9 m ed : 5 4 ,5

i ,4 U m  2 0 ,4 um

2 M a x : 89 M a x

2 5 4

i um  is um

Figura 94 - Valores máximos de análise sonora

Considerando todas as observações retiradas durante o processo de medição, assim 

como analisando o tratamento dos dados para a medição do ruído, pode-se afirmar com 

certeza que o smartphone oferece uma alternativa de confiança para o processo de 

medição dos valores de ruído.
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5. Conclusão

A tecnologia está hoje presente em todos os aspetos das vidas humanas. As chamadas 

tecnologias inteligentes auxiliam cada passo que damos, desde o encontrar o caminho 

mais rápido utilizando um programa de localização geográfica, até encontrar a 

automaticamente a programação televisiva que o utilizador mais gosta de ver. A 

humanidade tem nos seus bolsos equipamentos que antes enchiam uma sala 

concentrados em um só, o Smartphone.

Desde o principio da escrita desta tese que o seu objetivo maior foi averiguar se o 

equipamento conhecido como smartphone, e suas aplicações, poderia ser uma escolha 

viável como ferramenta de medição de âmbito Segurança e Saúde no Trabalho. Para 

poder fazer esta averiguação foi necessário estabelecer uma base teórica das noções 

mais gerais associadas a cada efeito de medição, a cada risco. Foi muito importante 

também em cada complemento teórico estabelecer a ligação com a área temática do 

mestrado, evidenciando a legislação e normativo disponível, oferecendo sugestões de 

prevenção e até equipamentos de proteção individual. Ainda assim procurou-se manter 

algum distanciamento de fórmulas e cálculos, entendeu-se que ao testar o equipamento 

smartphone e as aplicações deveriam ser testados também os algoritmos nas mesmas 

que ofereciam os cálculos diretos.

Após a conclusão desta demanda teórica foi tempo de selecionar os equipamentos e criar 

um procedimento de seleção de aplicações. Foram escolhidos parâmetros de busca com o 

único propósito de isolar as aplicações cuja área se enquadrava com os objetivos desta 

tese e seguindo um conjunto de regras e requerimentos foram instaladas cinco aplicações. 

Efetuou-se uma análise prévia das mesmas, breve, não durando mais de alguns minutos, 

com o único propósito de manter as aplicações que à primeira vista melhor respondiam às 

necessidades. O propósito desta análise prévia foi simples, colocar na posição de um 

trabalhador que pensa poder existir algo prejudicial no seu posto de trabalho. Para esse 

trabalhador todo o processo de seleção e instalação da aplicação terá de ser rápido e 

como tal também o foi a primeira análise. Mas as aplicações de medição não foram as 

únicas aplicações instaladas.

Quando se definiu que o processo de análise das capacidades do smartphone em 

medição ia decorrer em simultâneo com as medições dos equipamentos de precisão 

surgiram duas necessidades. A primeira foi ter a capacidade de executar várias aplicações 

em simultâneo. A segunda foi obter forma de registar os resultados sem necessidade de 

tocar no smartphone. Foram então instaladas duas aplicações fundamentais, uma de 

execução multitarefas, e outra que permitia capturar o ecrã do smartphone em imagem 

utilizando comandos vocais.
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Já estabelecido as aplicações a utilizar nas medições, e já requeridos os equipamentos de 

precisão, foi então hora de selecionar o espaço e os dias de medição. Ambas as escolhas 

foram simples, para a escolha do espaço procurou-se um local laboral de uma das áreas 

em maior crescimento global, o sector da informática e design multimédia. Foi importante 

definir um local Tipo. Um local em que cada vez mais elementos da população 

trabalhassem e em que a maioria dos seus elementos soubessem utilizar um smartphone. 

Mas também foi importante ser um local de medição em que as características já existam 

em todos os locais de trabalho, e pode-se afirmar com certeza que a grande maioria dos 

postos de trabalho já possui um local dedicado unicamente à componente informática, 

quer seja de gestão, de recursos humanos ou até de formação e informação. A escolha 

dos dias envolveu o cruzamento entre a disponibilidade dos equipamentos de precisão e o 

intervalo de dias em que a entidade não se encontrava com funcionários, fator preferencial 

no decorrer de medições.

Depois de efetuadas as medições, e recolhidos os dados, prosseguiu-se à sua análise, 

tratamento e estudo. Com base em fichas de registos criadas unicamente para esta tese, e 

em capturas de ecrã do smartphone durante o processo de medição, foram elaboradas 

tabelas de dados em que se colocaram os dados recolhidos pelas aplicações juntamente 

com os dados dos equipamentos de medição.

Ao procurar ser-se sempre imparcial foram obtidas informações relevantes. 

Estabeleceram-se as relações entre o homem, os equipamentos e os fatores de medição, 

E no final de toda a análise conclui-se que os campos em que o smartphone poderia ser 

utilizado eram limitados.

A componente física do smartphone, que lhe atribuía claras vantagens sobre os outros 

equipamentos no que diz respeito a portabilidade e facilidade de uso, também agia em seu 

detrimento mostrando que a sua fragilidade era um impedimento para alguns locais de 

medição exigentes de capacidades físicas robustas. E mesmo com aplicações que 

procuravam utilizar aspetos inovadores na utilização dos sensores do smartphone, na 

grande maioria dos casos estes aspetos inovadores não foram suficientes para fazer 

ultrapassar o facto de que os sensores do smartphone ficam muito aquém das expetativas.

Ao executar a maioria das aplicações gratuitas ficou-se com a sensação que o que se 

estava a utilizar era algo de produção apressada e generalizada. A grande maioria das 

aplicações sem qualquer fonte de instruções, sem funções essenciais como a calibração, 

mas acima de tudo sem qualquer sucesso no suporte técnico. E para piorar esta 

impressão a existência de um protocolo de atualização automática nas aplicações fez com 

que uma aplicação que se julgava estar entre os melhores resultados obtidos ficasse
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inutilizada. Teme-se ao pensar que género de efeitos prejudiciais para o estudo pudessem 

ocorrer se a dita atualização automática tivesse ocorrido com as restantes aplicações, ou 

pior, se tivesse ocorrido durante o processo de medição.

Depois de toda a análise pode-se concluir que os melhores resultados de medição obtidos 

foram os que originaram na categoria de medição de Ruído. Com o sensor do smartphone 

a demonstrar que a base deste equipamento é a comunicação, e com aplicações que 

respondem a um nível profissional à recolha de informações, este foi sem dúvida o ponto 

mais gratificante no decorrer da escrita desta tese. O smartphone poderia ser já hoje 

utilizado para garantir uma avaliação correta dos níveis do Ruído.

O mesmo não se revela para as Vibrações, Ambiente Térmico e Iluminância. Sente-se que 

o dia em que o smartphone poderá ser utilizado para responder positivamente na análise 

destes fatores ainda está longe. O motivo disto poder-se-á dever ao facto de como os 

smartphones não são equipamentos de precisão nestas medições não existirem leis ou 

regulamentos específicos que exijam parâmetros com valores a cumprir. Deste modo 

qualquer fabricante de aplicações utiliza os seus próprios padrões na criação e 

comercialização das aplicações.

Os equipamentos de precisão oferecem um número mais elevado de fatores de medição e 

resultados mais precisos. No futuro, com a contínua evolução tecnológica e com a criação 

de melhores sensores ou de sensores acessórios, o smartphone poderá estar perto de 

competir com os equipamentos de precisão mas esse dia ainda está algo distante.

Sugere-se a possível utilização do smartphone como análise prévia e momentânea de 

alguns fatores, e dos equipamentos de medição para garantir os resultados em análise e a 

correta análise do local laboral.

Conclui-se que o estudo obteve resultados não definitivos pois a evolução, tanto da 

tecnologia do smartphone como da referente às suas aplicações, coloca uma grande 

incerteza no futuro desta área e da sua associação às medições no âmbito da Segurança 

e Saúde no Trabalho.
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7. Anexos

7.1. Contactos com programadores de aplicações

de: Hugo

Silva <hugobeja1984@gmail.com>

para: smartyka < smartyka@gmail.com
>

data: 10 de outubro de 2015 12:56

assunto: Question regarding app

enviado gmail.com 

por:

Good afternoon,

My name is Hugo Silva and I’m currently writing a thesis on the subject of 

“Smartphones and its applications” regarding its uses in the Safety and Health at the 

Workplace theme. This thesis will allow me to obtain a masters degree granted by 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, from Instituto Politécnico de Beja.

I’ve downloaded your application named ”Thermometer“ from the Google Play store 

and was wondering what are the values represented measuring scientifically.

Thank you in advance,

Sincerely,

Hugo Silva
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de: Hugo

Silva <hugobeja1984@gmail.com>

para: gpapps

< gpapps@czajkowskiApps.com >

data: 10 de outubro de 2015 13:21

assunto: Question regarding app

enviado

por:

gmail.com

Good afternoon,

My name is Hugo Silva and I’m currently writing a thesis on the subject of 

“Smartphones and its applications” regarding its uses in the Safety and Health at the 

Workplace theme. This thesis will allow me to obtain a masters degree granted by 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, from Instituto Politécnico de Beja.

I’ve downloaded your application named "Termómetro digital" from the Google Play 

store and was wondering what are the values represented measuring scientifically.

Thank you in advance,

Sincerely,

Hugo Silva
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de: Hugo

Silva <hugobeja1984@gmail.com> 

para: CzekWal < CzekWal@gmail.com>

data: 10 de outubro de 2015 13:28

assunto: Question regarding app

enviado gmail.com 

por:

Good afternoon,

My name is Hugo Silva and I’m currently writing a thesis on the subject of 

“Smartphones and its applications” regarding its uses in the Safety and Health at the 

Workplace theme. This thesis will allow me to obtain a masters degree granted by 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, from Instituto Politécnico de Beja.

I’ve downloaded your application named ” Eletrónico Termómetro HD “ from the 

Google Play store and was wondering what are the values represented measuring 

scientifically.

Thank you in advance,

Sincerely,

Hugo Silva
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7.2. Cálculo do WBGTi

A equação que permite o cálculo do WBGTi é a seguinte: WBGTi = 0,7Thn+0,3Tg

• Posição X1

Posição Thn Tg WBGTi

m1 17,08 17,08 17,08

m2 17,06 17,08 17,07

m3 17,06 17,09 17,07

• Posição X2

Posição Thn Tg WBGTi

m1 16,22 16,30 16,24

m2 16,22 16,28 16,24

m3 16,24 16,30 16,25

• Posição X3

Posição Thn Tg WBGTi

m1 16,36 16,47 16,39

m2 16,38 16,48 16,41

m3 16,37 16,46 16,39
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