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Resumo 

 

O conhecimento dos riscos inerentes à atividade laboral é cada vez mais importante na 

qualidade de vida do ser humano, sendo o ruído e os seus efeitos na audição um dos riscos 

mais relevantes. 

O projeto apresentado procura analisar este tema com aplicação prática integrada nos 

trabalhos de desenvolvimento mineiro executados pela EPOS – Empresa Portuguesa de 

Obras Subterrâneas, SA, desenvolvidos na Mina de Neves Corvo (SOMINCOR – Lundin 

Mining) com incidência no efeito provocado pelo ruído proveniente dos ventiladores 

secundários integrantes do sistema de ventilação mineira. 

Este trabalho incluiu uma extensa recolha de informação sobre ruído ocupacional, 

ventilação em trabalhos subterrâneos e sobre o aparelho auditivo humano, bem como uma 

componente prática com medições de campo e interpretação de resultados. 
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Abstract 

 

The knowledge of the risks inherent to work activity is increasingly important in the life 

quality of the human being, with noise and its effects on hearing being one of the most 

relevant risks. 

The presented project intends to analyze this theme with practical application integrated 

in the mining development works carried out by EPOS - Empresa Portuguesa de Obras 

Subterrâneas, SA, developed at the Neves Corvo Mine (SOMINCOR - Lundin Mining) 

with incidence on the effect caused by the noise coming from secondary fans of the 

mining ventilation system. 

This work included an extensive collection of information on occupational noise, 

ventilation in underground works and on the human hearing, as well as a practical 

component with field measurements and results interpretation 
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 1 – Introdução 

A atividade de extração de minério é considerada uma atividade fundamental para a vida 

contemporânea e para o desenvolvimento económico e social de um país. Porém, esta 

mesma atividade também é classificada como uma das atividades laborais com maior 

sinistralidade, mortes e doenças ocupacionais. Portanto, considera-se que a melhoria do 

ambiente de trabalho e a busca da segurança do trabalhador são princípios da ergonomia, 

associado aos critérios de melhoria contínua dos sistemas de gestão de segurança e saúde 

do trabalho (Arruda, 2011). 

A exploração mineira nas suas diferentes fases, desde as operações preparatórias, 

passando pelas atividades de desmonte, carregamento e transporte, do tratamento minério 

até à expedição do concentrado, envolve um conjunto de trabalhos e equipamentos que 

geram níveis elevados de risco. 

São muitos os riscos presentes e estes estão associados às caraterísticas do material 

rochoso perfurado, uso de explosivos, eventual presença de gases tóxicos, presença de 

águas subterrâneas, a utilização de máquinas e equipamentos, possibilidade de ocorrência 

de incêndios, todos eles fazem parte do espetro alargado de riscos com o qual os 

trabalhadores do setor mineiro e as comunidades envolventes convivem diariamente. 

Um processo fundamental no ciclo de escavação mineiro é a ventilação artificial, sem 

esta não seria possível promover a circulação do ar no interior das galerias removendo o 

ar quente e contaminado e conduzindo ar fresco às frentes de trabalho para otimização 

das condições de trabalho. Assim esta monografia centra-se no estudo do ruído dos 

ventiladores secundários utilizados nesse processo essencial para a melhoria de condições 

de trabalho em ambiente subterrâneo. 

O propósito da escolha deste tema, “Exposição individual ao ruído resultante do 

funcionamento de ventiladores secundários”, relaciona-se com a atividade profissional da 

autora, ligada à indústria extrativa mineira, particularmente ao sector da Higiene e 

Segurança no Trabalho. 

Em visita ao interior da mina, local onde ocorre a maior parte do trabalho do complexo 

mineiro, é possível constatar as dificuldades e riscos a que os trabalhadores são expostos. 
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O ruído produzido pelos ventiladores secundários aquando da execução de diferentes 

tarefas pontuais realizadas, quer nos mesmos, quer na proximidade destes, fez levantar a 

necessidade de perceber os níveis de ruído a que estão expostos os trabalhadores que as 

executam, bem como se os protetores que utilizam são os adequados para o local. Desta 

forma, entendeu-se importante realizar medições e avaliar o risco ao qual os trabalhadores 

estão expostos neste local. 

A exposição continuada a elevados níveis de ruído pode ser nociva para a saúde e 

segurança dos trabalhadores, sendo importante ter conhecimento e caracterizar o impacto 

causado por forma a poder alterar determinados comportamentos de risco, que ao serem 

continuados poderão dar origem a doenças profissionais. Este estudo, torna-se assim 

crucial para a prevenção e sensibilização da entidade executante para que os trabalhadores 

não venham a desenvolver limitações como a perda de audição ou surdez, resultado dos 

riscos a que estão expostos na sua atividade profissional. 

Para a realização deste estudo, foi necessário medir os níveis de ruído a que os 

trabalhadores estão expostos na realização da sua atividade profissional. Estas medições 

foram realizadas colocando sempre o sonómetro o mais próximo possível da atividade 

que estava a ser executada no decorrer habitual do ciclo de trabalho. 

Com o desfecho deste estudo e através dos dados recolhidos e analisados procurou-se 

averiguar se, tendo em conta a legislação atualmente em vigor relativa ao ruído, os valores 

medidos se encontravam ou não dentro dos intervalos estipulados e caso estes fossem 

ultrapassados, se definissem medidas de carater coletivo e/ou individual que visassem a 

proteção do trabalhador. 

Este trabalho tem como objetivos: 

• Analisar/avaliar os níveis de exposição ao ruído de trabalhadores que executem 

tarefas realizadas, quer nos ventiladores, quer na proximidade destes e confrontar 

os mesmos com a legislação em vigor, bem como perceber se os protetores 

auditivos distribuídos são adequados ao ruído produzido no local; 

• Divulgação dos resultados e sensibilização dos trabalhadores para a importância 

do uso de protetores auriculares na prevenção de doenças profissionais; 
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• Elaboração de um Manual de Procedimentos (interno e para a entidade 

executante) elucidativo com instruções para medição de ruído e tratamento de 

dados com base na experiência de todo o processo envolvido neste estudo. 

Tendo em consideração a interferência negativa da exposição ao ruído nos aspetos 

pessoais, biológicos e sociais dos trabalhadores, torna-se imprescindível o progresso da 

investigação de forma a reconhecer e estimar os efeitos da exposição a elevados níveis de 

pressão sonora e como poderá influenciar a qualidade de vida. 
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2 – Estado da Arte 

 

“…observamos esses artífices, todos sentados sobre pequenos colchões postos 

no chão, trabalhando constantemente encurvados, usando martelos a princípio de 

madeira, depois de ferro, e batendo o bronze novo, para dar-lhe a ductilidade desejada. 

Primeiramente, pois, o contínuo ruído danifica o ouvido, e depois toda a cabeça; 

tornando-se um pouco surdos e, se envelhecerem no mister, ficam completamente surdos, 

porque o tímpano do ouvido perde sua tensão natural com a incessante percussão que 

repercute, por sua vez, para os lados, no interior da orelha, perturbando e debilitando 

todos os órgãos da audição…” 

Ramazzini, 1700 

Desde há muito que se reconhece o ruído como um fator de risco ocupacional na saúde 

dos trabalhadores e os efeitos da sua exposição têm sido objeto de estudo para muitos 

investigadores. 

Tendo por objetivo o desenvolvimento do presente estudo sobre este tema, procurou-se 

desenvolver uma pesquisa/investigação exaustiva e análise de um conjunto alargado de 

trabalhos publicados de forma a tentar aperfeiçoar e organizar este projeto, procurando 

encontrar a abordagem mais adequada e incrementar a melhor metodologia a aplicar no 

mesmo. 

O desenvolvimento deste trabalho combina a revisão bibliográfica de alguns conceitos 

teóricos, a realização de uma avaliação de ruído laboral em cada um dos ventiladores 

utilizados nas medições, a determinação dos efeitos dessa exposição através de uma 

análise dos resultados e da perceção dessa mesma exposição dos colaboradores. 

Arezes (2002) apresenta um estudo da relação entre o trabalho e a saúde apresentando 

estudos práticos em contexto real de trabalho onde se verifica que os trabalhadores em 

locais de trabalho comuns têm conceções diferentes dos riscos que estão expostos, 

diferenças essas que são notadas ao nível da utilização de proteção individual auditiva. É 

um estudo que expõe a relação entre o trabalho e a saúde implica uma correcta 
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identificação dos factores ocupacionais em jogo, bem como das suas repercussões, 

positivas ou negativas, sobre os trabalhadores. Para tal, é indispensável a realização de 

estudos práticos incidindo sobre os contextos reais de trabalho, identificando nestes as 

principais condicionantes do risco ocupacional. Entre os vários factores de risco 

ocupacional tem particular importância a exposição a níveis de pressão sonora elevados, 

dada a sua frequência em ambientes industriais. A exposição ocupacional ao ruído tem 

sido bastante estudada ao longo dos anos constituindo, não obstante, uma das principais 

causas de doença profissional, a hipoacusia sonotraumática, a qual abrange, segundo 

dados oficiais, cerca de 25% dos trabalhadores com incapacidade. Existem várias 

abordagens de compreensão da relação entre a percepção do risco e a utilização da 

Proteção Individual Auditiva (PIA). Contudo, uma grande parte destas abordagens carece 

de análises quantitativas de factores centrais, tais como, os níveis de pressão sonora a que 

os trabalhadores estão expostos e as perdas auditivas que estes apresentam. 

Abelenda (2006) centrou-se no estudo do conforto de protetores individuais auditivos. 

Foram seleccionados três protetores que depois de testados em contexto real de trabalho 

foram avaliados, com recurso ao preenchimento de um questionário, quanto a diferentes 

índices de conforto. Assim, foi possível comparar o “desempenho” dos índices de 

conforto dos dispositivos testados e determinar qual o protector que, globalmente, 

proporcionava uma maior sensação de conforto. Visto que, muito provavelmente, nem 

todos os índices de conforto contribuiriam da mesma forma para a sensação global de 

conforto, foi solicitado aos mesmos trabalhadores que atribuíssem pontuações de 

importância a cada um dos índices avaliados anteriormente. Isto permitiu hierarquizar a 

importância dos índices estudados para a sensação de conforto dos utilizadores. Espera-

se, desta forma, contribuir para a maior eficácia dos programas de proteção auditiva 

implementados com recurso ao uso de protecção individual, acrescentando mais valias ao 

processo de selecção destes dispositivos. 

Segundo Ottoni et. al. (2012) o grau de nocividade do ruído pode ser quantificado e 

qualificado com base em algumas características do som, como sua intensidade, o tipo de 

espectro, a duração e a distribuição da exposição ao ruído durante a jornada de trabalho.A 

utilização de medidor de nível de pressão sonora, acoplado a analisador de frequência e 

a avaliação audiométrica de altas frequências possibilitam a deteção precoce de danos 

auditivos que, por sua vez, viabiliza melhor direcionamento das ações preventivas. 
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Para Farias, et. al. (2012) no final desse estudo pode-se concluir que a audição dos 

trabalhadores carpinteiros encontra-se alterada, constatando perda auditiva induzida por 

ruído (PAIR) em 47% dos trabalhadores analisados, sendo a idade e o tempo de exposição 

ao ruído (anos de profissão) variáveis que influenciaram significativamente nos 

resultados da audiometria tonal. Quanto maior a idade e o tempo de profissão como 

carpinteiro, maior é a sua alteração auditiva, principalmente devido à exposição ao ruído 

elevado durante a jornada de trabalho. Isto demonstrou o quanto o ruído no ambiente de 

trabalho pode ser prejudicial para a saúde auditiva destes trabalhadores. O tempo de uso 

regular de protetor auditivo apresentou-se irrelevante diante dos casos sugestivos de 

PAIR. Logo, infere-se que, possivelmente no local onde este estudo foi desenvolvido, as 

medidas preventivas individuais de controlo ao ruído que vem sendo aplicadas nas tarefas 

executadas por carpinteiros são insuficientes para prevenir perdas auditivas. 

Segundo Cavalcante et. al. (2013) a exposição ao ruído no trabalho é o fator de risco 

modificável mais importante para a perda auditiva em adultos. Na indústria de 

transformação, a exposição a níveis elevados de pressão sonora afeta um grande número 

de trabalhadores. As normas brasileiras estabelecem como obrigatório, para todas as 

empresas, a monitorização do ruído ocupacional e da condição auditiva dos trabalhadores, 

assim como garantias para a proteção do trabalhador. No entanto, a aplicação das normas 

é frágil e pouco se sabe sobre a distribuição de exposição ao ruído no País. Este estudo 

tem como objetivo investigar e sumarizar a distribuição da exposição ao ruído e do uso 

do equipamento de proteção auditiva entre trabalhadores da indústria de transformação 

no Brasil. A menor prevalência de exposição ao ruído de entre os ramos da indústria da 

transformação é de 45% e poucos são os dados sobre o uso do equipamento de proteção 

auditiva entre os trabalhadores expostos. Comparando-se os disponíveis para os 

diferentes ramos de atividade, a exposição ao ruído alcança níveis mais altos no ramo da 

fabricação de produtos de madeira, onde também se observa a menor proporção de uso 

do equipamento de proteção auditiva. A escassez de dados sobre as condições de trabalho, 

exposição ao ruído e proteção auditiva, limita os esforços em fazer com que a saúde 

auditiva seja incluída entre as prioridades da saúde pública no Brasil. 

Por sua vez, Silva et. al. (2014) afirmam que a exposição ao ruído vem sendo problema 

de saúde ocupacional cada vez mais presente na vida de profissionais, como fator de stress 

no trabalho. Diante disto, este estudo teve como objetivo identificar os riscos 



8 
 

ocupacionais que acometem trabalhadores que atuam em ambientes ruidosos, discutindo 

as consequências à saúde pesquisa de natureza descritiva, que se deu por meio de revisão 

bibliográfica analítica baseada em obras publicadas no período de 1978 a 2010. Os riscos 

encontrados foram: stress, distúrbios do sono, problemas em vários sistemas fisiológicos, 

com destaque para o neurológico e circulatório e risco de acidentes laborais. O papel 

educativo do enfermeiro deve ser contínuo e com avaliação de risco das ações executadas 

pelo trabalhador. A enfermagem do trabalho, como especialidade, vem buscando 

desenvolver e aprofundar conhecimentos e ampliar seu papel junto à área de saúde do 

trabalhador. Os profissionais conhecem os riscos do ruído, classificam-no como a 

principal causa de incomodo e conhecem estratégias coletivas e individuais para diminuir 

os riscos ocupacionais. 

Pommerehn et. al. (2016) mostram que maioria dos trabalhadores relatou não apresentar 

perda auditiva, incómodo ou dor quando submetida a ruídos. No entanto, acreditam que 

a exposição ao ruído pode levar ao comprometimento auditivo, assim como ao zumbido 

e à tontura. O ambiente de trabalho foi indicado como ruidoso, porém os trabalhadores 

não se percebem do ruído e não adotam medidas preventivas. O estudo permitiu 

compreender que a maioria dos trabalhadores ainda não possui conhecimento 

suficientemente significante sobre a necessidade de medidas de proteção contra o ruído; 

também evidenciou que o domínio ambiental foi o mais comprometido na percepção dos 

trabalhadores sobre qualidade de vida. 

Tinoco et. al. (2019) afirmam que embora existam muitas abordagens sobre a exposição 

ocupacional ao ruído, a análise da percepção individual do trabalhador e suas implicações 

sobre o seu comportamento constituem ainda um tema raramente abordado. Com o 

objetivo de colaborar e minimizar esta lacuna, fez-se um levantamento do estado da arte 

das publicações que relacionam as variáveis que estariam associadas à exposição ao risco 

físico ruído no meio laboral com o uso do equipamento de proteção auditivo. Depois, 

utilizou-se uma amostra de 278 trabalhadores industriais expostos a níveis de pressões 

sonoras superiores a 80 dB (A) para examinar a relação entre a percepção do ruído 

ocupacional e o uso do equipamento individual auditivo. A aplicação da técnica de análise 

fatorial a esses dados permitiu ainda quantificar efeitos diretos e indiretos de um conjunto 

de fatores sobre o uso do equipamento. Concluiu-se que a percepção da exposição ao 
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risco do ruído pelos trabalhadores é um importante preditor sobre a decisão de uso do 

equipamento de proteção auditiva. 

No 2º Simpósio de acústica e vibrações (2019) foi reconhecido que o ruído e as vibrações 

são uma fonte de incomodidade que vem desde a antiguidade. A sua identificação como 

um sério risco para a saúde é um desenvolvimento dos tempos modernos. Hoje em dia, a 

acústica e as vibrações são áreas interdisciplinares, abrangendo disciplinas como a física, 

a engenharia, a psicologia, a audiologia, a música, a arquitetura, a psicologia e a 

neurociência, entre outras, não se limitando, por isso, à análise e controlo de ruído e 

vibrações. Os investigadores e engenheiros têm, pois, desafios muito diversificados, no 

sentido de estudar soluções que contribuam para a salvaguarda da saúde e bem-estar das 

populações, bem como para melhorar a funcionalidade de espaços e equipamentos. A 

partilha destes desafios e das soluções encontradas é, assim, fundamental para o avanço 

do conhecimento nestas áreas. 

Para Costa (2020), esta considera que dado que o ruído ocupacional é um dos fatores de 

risco ocupacionais que prevalece em ambientes industriais e a consequência mais óbvia 

da exposição ao ruído é a alteração ou a perda da sensibilidade auditiva, a exposição a 

níveis elevados de pressão sonora tem particular importância. Os comportamentos e 

atitudes tomadas pelos trabalhadores que se deparam com situações que podem causar 

lesões e/ou acidentes de trabalho estão relacionados com as perceções que os mesmos 

possuem ao risco. A formação é essencial para que a competência dos trabalhadores seja 

assegurada. Uma vez assegurada, os trabalhadores tornam-se muito menos suscetíveis de 

sofrerem lesões ou acidentes. Posto isto e uma vez que a formação constitui um dos 

aspetos fulcrais na sensibilização dos trabalhadores e na minimização dos efeitos 

provocados pela exposição ocupacional ao ruído, o objetivo deste estudo é, então, 

verificar se a sensibilização e a informação aos trabalhadores melhoram a perceção real 

que estes possuem ao risco, designadamente pela utilização dos protetores auditivos, 

antes e após serem informados e sensibilizados em matéria de ruído ocupacional e 

proteção auditiva. Dado que o ruído ocupacional é um dos fatores de risco ocupacionais 

que prevalece em ambientes industriais e a consequência mais óbvia da exposição ao 

ruído é a alteração ou a perda da sensibilidade auditiva, a exposição a níveis elevados de 

pressão sonora tem particular importância.  
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3 – Fundamentos Teóricos 

3.1 – Anatomia e fisiologia da audição 

O ouvido humano apresenta uma elevada sensibilidade para ouvir os sons, é capaz de 

perceber sons com uma energia vibratória muito baixa, da ordem de 1x10-6 Watt/m2 até 

sons com elevada energia como os produzidos pela turbina de aviões a jato da ordem de 

10.000 Watt/m2. É o órgão humano que permite o acolhimento de sons. Trata-se 

fundamentalmente de um transdutor, ou seja, um instrumento que modifica ondas sonoras 

(mecânicas), em impulsos elétricos. É dos órgãos mais sensíveis do sentido do corpo 

humano, mais do que a visão e o olfato. Possivelmente, esta alta sensibilidade cresceu na 

evolução do ser humano para dar conta das carências de subsistência. [1] 

 

Figura 1 - Anatomia do aparelho auditivo [2] 

Outrora, só se ouvia os sons emitidos pelos animais, pela natureza e os sons gerados pelos 

homens, através de ferramentas rudimentares de música e, posteriormente, nas guerras. 

Com o aparecimento da industrialização, do desenvolvimento das cidades, do tráfego e a 

resultante geração de níveis elevados de ruído, que não existiam na antiguidade e dos 

quais o ouvido humano não estava preparado para se defender, o homem passou a ter 

problemas de audição, que até então eram parcamente frequentes e circunscritos somente 

a indivíduos seniores. A exposição a ruído pode acometer indivíduos fora dos ambientes 

de trabalho, como moradores em áreas de tráfego intenso, nas proximidades de empresas, 

mas na imensa maioria dos casos o responsável pela alta ocorrência de surdez são as 

situações e ou a envolvente de trabalho (Santos, 2000). 
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Do ponto de vista funcional, o ouvido externo e o ouvido médio estão associados com 

vista à receção dos sons e transformação de energia acústica em energia mecânica. O 

ouvido interno transforma esta energia numa série de impulsos nervosos que vão 

representar os fenómenos acústicos. O ouvido externo é constituído pelo pavilhão 

auricular (concha) e pelo canal auditivo externo. Este último tem no adulto um 

comprimento médio de 2,5cm. O pavilhão auricular (com exceção do lóbulo da orelha) é 

formado por uma cartilagem elástica recoberta pela pele e é fixado na sua posição por 

ligamentos e músculos e pela continuidade com a cartilagem do canal auditivo externo. 

O canal auditivo externo é constituído no seu terço externo pela continuação da cartilagem 

do pavilhão auricular e nos seus dois terços internos pelas porções timpânica e escamosa 

do osso temporal. Está revestido por uma pele espessa ao nível do terço externo, contendo 

numerosos folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas ceruminosas que produzem 

o cerume (Miguel, 2012). 

O ouvido médio representa a ligação entre o ouvido externo e o interno. É constituído 

pela membrana do tímpano que separa o ouvido médio do ouvido externo, e pela cavidade 

do ouvido médio e o seu conteúdo (ossículos – martelo, bigorna e estribo). O estribo está 

ligado à membrana que separa o ouvido médio do ouvido interno, a qual se designa por 

janela oval. Estes formam uma espécie de alavanca, permite-lhes funcionar como um 

amplificador, ultrapassando desta forma a diferença de impedância existente entre os 

ouvidos interno e externo. O facto de existirem três ossículos em vez de apenas um, deve-

se essencialmente a conseguir-se uma resposta mais linear ao longo de toda a gama 

auditiva e de funcionarem como um mecanismo de proteção, uma vez que por volta dos 

140dB de nível de pressão sonora (limiar da dor) eles alteram o seu modo de operação 

(Nunes, 2006). 

No ouvido médio estão contidos dois músculos que operam no martelo (tensor tympani) 

e no estribo (stapedius), contraindo-se na resposta a níveis sonoros elevados. A sua ação 

reduz a amplitude do movimento dos ossículos, limitando, assim, a intensidade sonora 

transmitida ao ouvido interno. Um outro sistema de proteção no ouvido médio consiste 

em dois pequenos músculos que reajustam o tímpano e o terceiro ossículo, o estribo, 

quando o nível sonoro ultrapassa os 90dB e se prolonga por mais de 10m/s. O ouvido 

interno encontra-se já protegido (mecânica e acusticamente) no interior do crânio. A sua 

parte fundamental é um osso em forma de caracol, a cóclea, cheio de líquido 

incompressível que nele circula através de um canal que se encontra dividido a meio por 
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uma membrana (membrana basilar). Nessa membrana existem cerca de 24000 terminais 

nervosos finíssimos, que transmitem as sensações auditivas ao cérebro (Nunes, 2006). 

Ligando o ouvido médio à nasofaringe e, consequentemente, ao meio exterior, existe um 

pequeno canal que se designa por trompa de Eustáquio. No estado normal, a pressão do 

ar no ouvido médio deve ser igual à pressão atmosférica ambiente. A trompa de 

Eustáquio, que está normalmente fechada, abre quando da deglutição para permitir um 

equilíbrio de pressões entre ambas as faces da membrana do tímpano. O ouvido interno 

está encerrado numa cápsula óssea, que se designa por labirinto ósseo, e comunica com 

o ouvido médio pela janela oval, já referida, e ainda pela janela redonda. O ouvido interno 

é um sistema complexo de canais preenchidos por um líquido (perilinfa) e pode ser 

dividido em dois sistemas: a cóclea ou caracol, que é um órgão de audição, e os órgãos 

de equilíbrio, de entre os quais se destacam os canais semicirculares. A cóclea é uma 

estrutura altamente especializada como órgão recetor de sons. Tem a forma de um canal 

de paredes ósseas enrolado em forma de espiral com aproximadamente 35mm de 

comprimento e 3mm de diâmetro. No seu interior existe uma proporção membranosa que 

assume forma de triângulo, quando vista de corte transversal (Miguel, 2012). 

 

Figura 2 - Cóclea ou caracol [3] 

O lado superior desse triângulo forma a membrana vestibular (ou de Reissner) e o lado 

inferior a membrana basilar. Esta membrana apresenta uma estrutura histológica 

complexa. Sobre ela encontra-se o órgão de Corti, que contém as células ciliadas 

responsáveis pela audição. O triângulo em questão divide o espaço ósseo em três porções: 

uma superior ou rampa vestibular, uma média ou rampa média, e uma inferior, ou rampa 

timpânica (Miguel, 2012). 
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Figura 3 -Cóclea e membrana basilar com órgão de Corti [4] 

As rampas timpânica e vestibular estão cheias de perilinfa e comunicam nas extremidades 

pelo helicotrema. A rampa média ou canal coclear contém endolinfa, cuja composição é 

muito diferente da perilinfa (Miguel, 2012). 

Os sons agudos geram ondas que atingem o máximo de vibração na base cóclea, sendo 

que os sons graves atingem o máximo no seu topo. O influxo nervoso é posteriormente 

levado pelo nervo coclear até ao córtex cerebral, onde se torna consciente. Uma alteração 

vibratória da pressão sobre a membrana timpânica é transmitida pelos ossículos ao líquido 

do ouvido interno através da janela oval (Miguel, 2012). 

As vibrações difundem-se, à membrana basilar, criando esforços transversais nas células 

ciliadas do órgão de Corti. Estes findam na deslocação nervosa ao cérebro através de 

potenciais de ação (Miguel, 2012). 

 

3.2 - Audibilidade 

A composição do aparelho auditivo e os atributos do nosso sistema nervoso estão 

interligadas com a audição, reagimos de diferentes formas aos sons de distintas 

frequências, não impeditivo, de um idêntico nível de pressão sonora (Miguel, 2012). 

O nível de audibilidade é medido em fones (F) e corresponde, por definição, ao nível de 

pressão sonora de um som com uma frequência de 1000Hz. A unidade de intensidade 

audível é o sone (S), definido como a intensidade audível de um estímulo sonoro com a 
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frequência de 1000Hz e um nível de pressão de 40 dB. A relação existente entre estas 

duas grandezas é a seguinte: 

𝑆 = 2
𝐹−40

10  

Assim, uma alteração de 10 fones num nível de intensidade audível corresponde a 

duplicar ou a reduzir a metade a intensidade audível (Miguel, 2012). 

Experimentalmente, é possível estabelecer linhas isofónicas ou de igual nível de 

audibilidade a partir do estudo estatístico das variações na sensação sonora experimentada 

por um elevado número de indivíduos jovens com audição normal. Tal é o objetivo da 

norma ISO 226:1987 (Miguel, 2012). 

 

Figura 4 - Exemplo de linhas isofónicas normais [5] 

Observando as curvas da figura 4, averigua-se que, sendo baixo o nível sonoro, a 

audibilidade é muito dependente da frequência, ao ter a tendência de tornar-se linear com 

a elevação do mesmo. 
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Na prática, para que um aparelho de medição de ruído se comporte como o ouvido é 

necessário introduzir-lhe um filtro. 

Existem vários tipos de filtros normalizados que correspondem, de uma forma não linear, 

às diferentes frequências, designando-se geralmente por filtros de ponderação (A, B, C, 

D) que estão representados na figura 5. A mais importante a nível de ruído industrial é o 

filtro de ponderação A, que traduz aproximadamente a resposta do ouvido humano. Os 

valores das medições feitas através do filtro A são seguidos pela designação decibel A, 

dB(A) (Miguel, 2012). 

 

Figura 5 - Filtros de ponderação A, B C, D (Nunes, 2006) 

 

 

Tabela 1 - Caraterísticas dos filtros de ponderação (Miguel, 2012) 

 

3.3 - Som 

Em cada instante somos inundados por uma variedade diversificada de sons. Estes podem 

ser criados de diversas formas, como os sons produzidos pela Natureza e pela atividade 

humana. [7] 

O som é um fenómeno físico ondulatório (periódico), que resulta de variações da pressão 

num meio elástico que se sucedem com regularidade (Teixeira, 1975). Este existe sempre 

Frequência Central de Oitava 63 125 250 500 1000 200 4000 8000
Atenuação (filtro A), dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1
Atenuação (filtro B), dB -0,8 -0,2 0 0 0 -0,2 -0,8 3
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que o ouvido humano deteta uma diferença de pressão entre a pressão atmosférica e a 

pressão provocada pela vibração. 

O som pode ser determinado como uma configuração de energia que se transmite ao longo 

de um determinado meio de propagação, compressível, pelo choque das moléculas 

constituintes desse meio embatem umas contra as outras, originando variações na pressão 

existente, ou seja, modificações na rapidez das partículas. Este pode ter origem nos 

movimentos de um corpo vibrante, funcionamento de aparelhos emissores de som, como 

a televisão, rádio, o esvaziamento de gases, tudo o que provoque perturbações na pressão 

atmosférica circundante. 

O som é uma sensação provocada no cérebro devida à captação, pelo sistema auditivo, de 

alterações de pressão que se propagam no meio elástico, seja esse o ar, a água, os materiais 

de construção ou outros. A propagação do som consiste em ondas de compressão seguidas 

de dilatação ou rarefação (Oliveira, 2015). O som é assim caraterizado por flutuações de 

pressão num meio compressível (Gerges, 2000). 

 

Figura 6 - Representação do som através de uma onda sonora [8] 

3.3.1 – Fontes Sonoras 

As fontes sonoras são todos os dispositivos que emitem sons, ou seja, qualquer corpo 

elástico que seja capaz de vibrar e que consiga produzir um som. 

Fonte sonora é qualquer corpo capaz de fazer oscilar o ar com ondas de frequência e 

amplitude percetíveis pelos nossos ouvidos. É o elemento responsável pela emissão do 

som. A fonte sonora gera uma energia sonora que diminui ao longo da distância entre a 
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fonte e o recetor, propagando-se até atingir um obstáculo. Quando atinge um obstáculo, 

uma parte dessa energia sonora é refletida, outra parte é absorvida dissipando-se sob a 

forma de calor e a outra parte é transmitida através do obstáculo. [9] 

 

Figura 7 - Propagação de uma fonte sonora [10] 

Existem três tipos de fontes sonoras que são: [11] 

• Fontes Pontuais - se as suas dimensões forem pequenas quando comparadas com 

a distância a que se encontra do recetor como, por exemplo, o som emitido pelas 

aeronaves, uma fábrica, um automóvel isolado, um alto-falante; 

• Fontes Lineares - Transmitem o som com uma configuração seguida ao longo de 

uma linha, como no caso de um fluido em regime turbulento a passar no interior 

de um tubo como, por exemplo, uma autoestrada com tráfego excessivo ou de 

uma linha férrea; 

• Fontes Planas - As ondas planas que têm propriedades acústicas (pressão, 

velocidade, potência) iguais, em amplitude e que faz planos perpendiculares à 

direção da sua propagação. 
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3.4 – Ruído Ocupacional 

Torna-se difícil definir o ruído, porque envolve muito de ordem fisiológica e psicológica 

e não apenas de ordem física (Gaspar, 2002). 

Para definir ruído fala-se em som. O conceito de som e ruído ainda que tenham a mesma 

origem não podem ser confundidos. Nem todo o som é ruído (Mateus, 2007). O ruído é, 

pois, essencialmente um som indesejado e incómodo (TLC, 1998). 

Fisicamente, não há diferença entre o som e ruído. O som é uma perceção sensorial e o 

ruído corresponde ao som indesejado. Por extensão, o ruído é qualquer perturbação 

injustificada dentro de uma faixa de frequências audíveis (NIOSH, 1991). 

O trabalho é um fator determinante para a saúde e desempenha um papel fulcral na vida 

do ser humano, sobretudo tendo em conta que a maioria das pessoas passa cerca de 8 

horas por dia no local de trabalho, seja este um escritório, uma fábrica, uma plantação, 

um estaleiro, ou outro. É o trabalho que garante a subsistência do ser humano e a 

satisfação das necessidades materiais e sociais e que proporciona uma rede de relações e 

interações sociais, possibilitando prosperar e desenvolver o capital humano. Permite 

ainda ampliar as oportunidades de escolha e de bem-estar, para além de dar um sentido 

de identidade, de pertença e de propósito à vida humana (DGS, 2019). 

Considera-se assim, que um ambiente de trabalho saudável é fonte de desenvolvimento 

pessoal, reforça as competências e as capacidades individuais e contribui para o 

desenvolvimento do potencial de saúde e bem-estar do trabalhador e seus fatores de 

proteção (DGS, 2019). 

Contudo, quando os locais de trabalho são insalubres e inseguros, os trabalhadores 

exercem atividades em condições adversas para a saúde, o clima organizacional do 

trabalho é desajustado, instável ou pouco recheado de valores humanos, ou ainda quando 

existe um baixo suporte social (de colegas e chefias) e/ou existe uma inadequação entre 

competências exigidas e a categoria profissional do trabalhador, estas e outras condições 

conduzem à redução dos níveis de saúde, bem-estar, motivação e satisfação do 

trabalhador e, consequentemente, afetam negativamente a empresa a vários níveis (DGS, 

2019). 
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É desta forma imprescindível que o trabalho não seja visto como uma “mercadoria”. Os 

ambientes de trabalho saudáveis, humanizados e que assegurem condições dignas de 

trabalho são indispensáveis, devendo existir a contínua preocupação de reduzir (quando 

não seja possível eliminar) as exposições ocupacionais nocivas para os trabalhadores 

(como por exemplo, poeiras e gases, ruído, vibrações, temperaturas extremas, carga de 

trabalho, entre outros) (DGS, 2019). 

Reconhece-se que o bem-estar geral dos trabalhadores é determinante para o sucesso da 

empresa e está estreitamente ligado a todos os aspetos da vida profissional, desde a 

qualidade das condições de trabalho que o empregador providencia para os seus 

trabalhadores, com o clima e organização do respetivo trabalho, assim como com a 

perceção dos trabalhadores em relação ao ambiente de trabalho. É por isso inegável que 

um ambiente de trabalho saudável contribui significativamente para a motivação e o 

empenho dos trabalhadores, para a produtividade e qualidade do trabalho, o que favorece 

a competitividade da empresa e seu crescimento económico (DGS, 2019). 

Embora seja impossível manter uma relação perfeita entre o homem e o seu ambiente de 

trabalho livre de agentes agressores, “mantê-los em níveis compatíveis com a preservação 

da saúde tem sido a atual filosofia dos técnicos da área conhecida como Saúde 

Ocupacional” (Astete & Kitamura,1980). 

Com o atual crescimento acelerado da tecnologia, que atinge quase todas as atividades 

humanas, surgem inúmeras vantagens socioeconómicas, porém dão origem a vários 

subprodutos ou efeitos nocivos à qualidade de vida, à segurança individual e coletiva, 

bem como doenças e incómodos que influenciam não só os ambientes de lazer e familiar, 

mas também as atividades e os locais de trabalho. Um desses subprodutos da tecnologia 

é o ruído, cuja importância se caracteriza por estar presente em quase todas as atividades 

humanas e também pelas características dos danos e incómodos que traz ao homem. Com 

efeito, são muitos os problemas decorrentes do ruído, como dificuldades na comunicação, 

no sono, o surgimento do stress, a falta de concentração no trabalho, desordens físicas, 

dificuldades mentais e/ou emocionais e a surdez progressiva (Kryter, 1970). 

O ruído constitui uma causa de incómodo para o trabalho, um obstáculo às comunicações 

verbais e sonoras, podendo provocar fadiga geral e, em casos extremos, trauma auditivo 

e alterações fisiológicas extra-auditivas (Costa, 2009). 
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O ruído, genericamente, pode ser definido como o nível sonoro indesejado ou 

desagradável. Pode ser interpretado sem ter em conta as suas propriedades físicas, isto é, 

consoante o recetor, o nível de som pode ser, classificado como um som indesejado para 

um recetor e ser ao mesmo tempo, considerado um nível de som aceitável para outro. 

Hoje em dia o ruído deixa de ter apenas um papel incomodativo e é classificado como 

poluente ambiental, conhecido por ter consequências negativas na saúde humana. É uma 

das principais causas da deterioração da qualidade do ambiente urbano e os transportes 

são os principais responsáveis, embora o ruído de atividades industriais e comerciais 

possa manifestar relativa influência em situações pontuais (APA, 2018). 

Os trabalhadores podem ser expostos a níveis elevados de ruído em locais de trabalho tão 

variados como os sectores da construção, fundições e indústrias têxteis. A exposição a 

curto prazo ao ruído excessivo em níveis elevados poderá causar a perda de audição 

temporária, que pode durar entre alguns segundos e alguns dias. A exposição prolongada 

ao ruído pode provocar perda auditiva permanente. A perda auditiva que ocorre ao longo 

do tempo nem sempre é fácil de reconhecer e, infelizmente, a maioria dos trabalhadores 

não se apercebem de que estão a ficar surdos até a sua audição já ter sofrido lesões 

permanentes. A exposição ao ruído industrial pode ser controlada – muitas vezes com 

custos mínimos e sem dificuldades técnicas. O objetivo do controlo do ruído industrial 

consiste em eliminar ou reduzir o ruído na sua origem (APSEI). 

Influenciam na perda auditiva fatores ligados ao indivíduo, ao meio ambiente e ao próprio 

agente (ruído). Entre as caraterísticas do agente que causam o aparecimento da doença, 

destacam-se a intensidade (nível de pressão sonora), o tipo (contínuo, intermitente, ou de 

impacto), a duração (tempo de exposição a cada tipo de agente) e a qualidade (frequência 

dos sons que compõem o ruído em análise). As ondas sonoras podem transmitir-se da 

fonte até ao ouvido, tanto diretamente, pelo ar, como indiretamente, por condução nos 

materiais – estruturas sólidas, paredes, pavimentos e tetos, que funcionam como fontes 

secundárias. Quando o ruído atinge determinados níveis, o aparelho auditivo apresenta 

uma fadiga que, embora inicialmente seja suscetível de recuperação, pode, em casos de 

exposição prolongada a ruído intenso, transformar-se em surdez permanente devido a 

lesões irreversíveis do ouvido interno. Do ponto de vista físico, pode definir-se o ruído 

como toda a vibração mecânica estatisticamente aleatória de um meio elástico. Do ponto 
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de vista fisiológico, será todo o fenómeno acústico que produz uma sensação auditiva 

desagradável ou incomodativa (Maia, 2001). 

As suas características principais são: 

• O nível sonoro e a frequência (se se trata de um som puro); 

• Composição ou espetro (se se trata de um som complexo). 

 

3.4.1 – Tipos de Ruído 

Conforme a dependência do tempo, o ruído pode classificar-se em estacionário ou 

contínuo (com flutuações de nível mínimas durante o período de observação) e não 

estacionário (com um nível variando significativamente durante o período de observação) 

(Miguel, 2012). Na figura 8 é apresentado um esquema relativamente aos tipos de ruído 

existentes. 

 

Figura 8 - Esquema relativamente aos tipos de ruído existentes (Isidoro & Dias, 2020) 

O ruído é estacionário quando a desigualdade entre os valores máximo e mínimo de LPA, 

medidos com utilização da caraterística de resposta lenta de ponderação, for inferior a 5 

dB(A), durante o tempo de observação (APA, 2011). 
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O ruído descontínuo não estacionário pode ser subdividido em três tipos: 

• Flutuante - Tem um nível que se modifica continuadamente e numa extensão 

estimável durante o período de observação (Miguel, 2012); 

• Intermitente - Com um nível que desce repentinamente para o nível de ruído de 

fundo várias vezes durante o intervalo de observação, mantendo-se constante 

durante um tempo de, aproximadamente, 1s ou superior (Miguel, 2012); 

• Impulsivo - Ao formar um ou mais impulsos intensos de energia com uma 

durabilidade igual ou inferior a 1s e separados por mais de 0,2s (Miguel, 2012). 

Para além dos tipos de ruído anteriormente verificados, a Norma NP ISO 1996:2011 

define também os seguintes tipos de sons: 

• Som total – Som global existente numa dada situação e num dado instante, 

usualmente composto pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes. 

O som total equivale ao ruído ambiente no Regulamento Geral do Ruído. 

• Som específico – Componente do som total que pode ser especificamente 

identificada e que está associada a uma determinada fonte. Corresponde ao ruído 

particular do Regulamento Geral do Ruído. 

• Som residual - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação 

quando são suprimidos os sons específicos ou particulares em consideração. 

Corresponde ao ruído residual do Regulamento Geral do Ruído. 

• Som inicial – Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de 

qualquer modificação. 

• Som flutuante – Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de 

observação, varia significativamente, mas que não pode ser considerado um som 

impulsivo. 

• Emergência sonora – Incremento do som total existente numa dada situação 

resultante da ocorrência de um som específico. 
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3.4.2 – Pressão/Potência sonora 

O nível de potência sonora é independente do posicionamento do equipamento, das 

condições ambientais e do distanciamento do sítio de medição do nível de potência sonora 

que pode ser ponderado o mais definido dos dois, avaliado em decibel (dB). 

Qualquer fonte sonora projeta uma determinada potência acústica, caraterística e de valor 

fixo, relacionada com a saída da mesma. As vibrações sonoras originadas pela fonte têm, 

no entanto, valores variáveis, dependentes de fatores externos, tais como distância e 

orientação do recetor, variações de temperatura, tipo de local, entre outros (Arezes, 2002). 

Essas oscilações mais não são do que variações da pressão atmosférica no sítio ao longo 

do tempo, sendo elas tanto positivas como negativas. A velocidade com que as 

variações/oscilações ocorrem a longo do tempo, elucida a sua frequência em ciclos por 

segundo ou Hertz (Hz). Quanto maior a frequência (f), mais ciclos de oscilações ocorrem 

no mesmo espaço de empo. A durabilidade temporal de cada oscilação é assinalada por 

período (T) da oscilação/onda. As baixas frequências sonoras concebem os sons graves e 

as altas frequências os sons agudos. Abaixo das baixas frequências da gama audível (16 

Hz a 20 Hz) estão os infrassons e acima deles os ultrassons, que apenas são ouvidos por 

alguns animais. 

A intensidade das vibrações sonoras ou das variações de pressão que lhes estão 

relacionadas designa-se em Newton por metro quadrado (N.m-2) ou Pascal (Pa) e designa-

se Pressão Sonora. A medida da pressão sonora numa escala linear é, contudo, 

impraticável, pois compreende cerca de 1 milhão de unidades. Com efeito, o limiar da 

audibilidade a 1000 Hz é provocado por uma pressão de 20μ pascal (μPa), enquanto o 

limiar da dor ocorre a uma pressão de 100 pascal (Arezes, 2002). 

 

3.4.3 – Filtros de Ponderação 

A audição humana não reage da mesma forma a todas as frequências, um nível de pressão 

sonora de 90 dB de uma frequência de 100 Hz não causa a mesma sensação auditiva se a 

frequência for 2000 Hz (Mateus, 2008). 
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A escala de decibéis é ajustada de forma a expor a sensação auditiva e não unicamente o 

facto físico. Essa correção é feita através da ponderação na frequência A, sendo ela, a 

unidade a ser designada como dB (A). 

Devido à estrutura do nosso aparelho auditivo e das caraterísticas do sistema nervoso 

relacionadas com a audição, reagimos de maneira diferente aos sons de distintas 

frequências, não obstante um idêntico nível de pressão sonora. A mais importante a nível 

de ruído industrial é a malha de ponderação A, que traduz aproximadamente a resposta 

do ouvido humano (Miguel, 2012). 

 

Tabela 2 - Filtros de ponderação A, B e C (Miguel, 2012) 

 

3.4.4 – Frequência e Espetro 

A perturbação causada por um som não depende unicamente do seu nível de pressão 

sonora, mas também da sua frequência. A frequência é definida como o número de 

variações de pressão da fonte emissora por segundo, sendo a sua unidade o Hertz (Hz) 

(Macedo, 2006). 

Quando se considera um ponto de uma onda sonora, verifica-se que a pressão oscila um 

determinado número de vezes por segundo à volta da pressa atmosférica (Miguel, 2012). 

O número de flutuações ou períodos por segundo (hertz) define a frequência ou altura do 

som (Miguel, 2012). 

f =
1

𝑇
 

Em que: 

f – corresponde à frequência em Hertz; 

T – período, em segundos. 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB (A) -39,4 -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1
dB (B) -17 -9 -4 -1 0 0 0 -1 -3
dB (C) -3 -0,8 -0,2 0 0 0 -0,2 -0,8 -3

dB Frequência
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Consegue-se apresentar a seguinte ligação entre o comprimento de onda, λ, expresso em 

metros, e a frequência, f, expressa em hertz (Miguel, 2012): 

 λ =
𝑐

𝑓
 

Em que: 

c – representa a velocidade de propagação de som em metros por segundo. 

 

Figura 9 - Onda sonora (DGS, 2019) 

Para se ter uma noção exata da composição do ruído é necessário determinar o nível 

sonoro para cada frequência e este tipo de análise chama-se análise espetral ou por 

frequência. A escala de frequências é repartida em três conjuntos (Miguel, 2012): 

• Infrassons; 

• Gama de frequências audível; 

• Ultrassons. 
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Figura 10 - Esquema escala de frequências (Oliveira, 2016) 

O intervalo de frequências audíveis pelo ser humano abrange os sons que estão no 

intervalo entre 20 a 20000Hz. Abaixo de 20Hz situam-se os infrassons e acima de 

20000Hz, os ultrassons (Miguel, 2012). Como podemos verificar na figura 11. 

 

Figura 11 - Espetro sonoro (Oliveira, 2016) 
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3.4.5 – Intensidade sonora 

A potência sonora emitida é uma caraterística da fonte sonora e pode, portanto, descrever 

melhor a quantidade de ruído produzida por uma fonte, do que o nível de pressão sonora 

que está mais ou menos dependente do meio que rodeia essa fonte (Nunes, 2006). 

Qualquer máquina ou equipamento em atividade tem um determinado nível de vibração, 

que se expõe através da radiação de uma certa quantidade de energia acústica gerada por 

unidade de tempo. A tal potência sonora corresponderá uma intensidade sonora, que é a 

densidade do fluxo de energia acústica emitida por unidade de tempo, num determinado 

ponto, ou seja, a potencia sonora por unidade de área, medida em Watts/m2. A intensidade 

sonora tem a ver com o produto da pressão sonora pela velocidade de propagação (Nunes, 

2006). 

 

Figura 12 - Radiação do som (Nunes, 2006) 

Medindo a intensidade sonora de uma fonte e pretendendo entender a sua potência sonora, 

é necessário definir uma determinada área envolvendo essa fonte. Como podemos ver na 

figura 12 exemplificado um esquema de radiação do som. 
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3.4.6 – Ação do ruído no aparelho auditivo e no organismo em geral 

Ao ser exposto ao ruído diariamente, o ser humano vai adaptando a sua sensibilidade 

auditiva ao quotidiano que o rodeia, mas este vai o afetando de modo a que a surdez que 

é o aspeto mais evidente e problemático o possa vir a atingir ao longo do tempo. 

A surdez é função da frequência e da intensidade do ruído, sendo mais evidente para os 

sons puros e para as frequências elevadas. A fadiga auditiva traduz-se por uma redução 

reversível da acuidade auditiva e é determinada pelo grau de perda de audição e pelo 

tempo que o ouvido demora a retomar a audição inicial. Pode ser considerada uma medida 

indireta de admissibilidade face ao ruído, implicando a fixação de um limite da perda de 

audição após a exposição (Maia, 2008). 

As consequências prejudiciais do ruído sobre o organismo humano são repartidas em 

psicológicos e fisiológicos. 

Quanto aos efeitos psicológicos, o ruído pode causar: 

• Fadiga e o aumento da irritabilidade, que podem estar associados à produção 

hormonal, nomeadamente à presença do cortisol na urina (Melamed et al., 1996); 

• Depressão, ansiedade, irritabilidade e agitação; 

• Medo; 

• Mau humor; 

• Diminuição da capacidade de concentração e de trabalho; 

• Ao provocar insónias cria instabilidade durante o sono e por consequência dores 

de cabeça. 

Relativamente aos efeitos fisiológicos, o ruído não interfere apenas com o aparelho 

auditivo, ele mexe com as restantes funções do nosso organismo, tais como: 

• Distúrbios gastrointestinais e do sistema nervoso central (alteração da memória, 

do sono e dificuldade em falar); 

• Aumento da frequência respiratória, do ritmo cardíaco e da pulsação; 
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• Diminuição da seção dos vasos periféricos e da resistência elétrica da pele. 

A influência da exposição ao ruído sobre o organismo humano é, essencialmente, baseada 

na evidência da relação entre a exposição e as alterações cardiovasculares e hormonais 

(Pimentel-Souza, 2000). Ao nível cardiovascular, constata-se que, o ruído constitui um 

fator de risco de hipertensão (Talbott et al., 1996 e 1999; Melamed et al., 2001). 

As investigações realizadas ao nível das modificações hormonais ainda são inconclusivas. 

Alguns estudos mais recentes sugerem uma possível relação existente entre a exposição 

ao ruído e a reprodução (Butler et al., 1999) pese embora o estudo deste tipo de relação 

esteja ainda numa fase muito embrionária. Podemos certificar os principais efeitos do 

ruído no organismo humano na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Efeitos do ruído no organismo humano 

3.4.7 – Medidas de controlo e prevenção do ruído 

Caso os valores de ação superiores sejam ultrapassados, o empregador deve estabelecer 

e aplicar um programa de medidas técnicas e organizacionais. O controlo do ruído pode 

ser feito através da implementação de medidas construtivas ou de engenharia. As medidas 

organizacionais/administrativas têm como objetivo a redução da exposição ao ruído, em 

termos temporais e/ou espaciais (IMTT, 2010), como se apresenta na figura 13. 

Perda de audição
Fadiga
Depressão, ansiedade, irritabilidade e agitação
Medo
Mau humor
Diminuição da capacidade de concentração e de 
trabalho
Sistema nervoso central (alteração da memória, 
do sono e dificuldade em falar)

Distúrbios gastrintestinais e hormonais
Aumento da frequência respiratória, do ritmo 
cardíaco e da pulsação
Diminuição da seção dos vasos periféricos e da 
resistência elétrica da pele
Desconforto muscular

Vertigens e perda de equilíbrio

Psicológicos

Fisiológicos

Efeitos do ruído no organismo humano 



30 
 

A redução do nível de exposição ao ruído pode ser efetuada implementando as seguintes 

medidas, por ordem de prioridade: 

• Construtivas ou de engenharia; 

• Organizacionais; 

• Proteção individual. 

O tipo de medida mais eficaz é a construtiva, pois esta atua na eliminação do ruído na 

fonte produtora ou atua nas vias de propagação. Alguns exemplos são o isolamento de 

máquinas ruidosas, instalação de silenciadores nos ventiladores, colocação de barreiras e 

painéis antirruído. Embora as medidas organizacionais sejam consideradas a melhor 

solução para a exposição excessiva de ruído, estas são frequentemente, as alternativas 

mais caras e podem mesmo se revelarem como impraticáveis. As medidas 

organizacionais reduzem a exposição dos trabalhadores ao ruído através da limitação do 

tempo de exposição ao ruído. Algumas dessas medidas são a planificação da produção 

com vista à eliminação de postos de trabalho sujeito a elevados níveis de ruído, a rotação 

periódica de pessoal exposto, a realização de trabalhos ruidosos em horas em que haja 

menor número de trabalhadores expostos, etc. (Maia, 2008). 

No entanto, as medidas descritas anteriormente não são facilmente aceites, nem mesmo 

eficazes, uma vez que impedem a produtividade e, mais importante ainda, não eliminam 

definitivamente o problema. Resultando frequentemente em casos em que se procura 

minimizar a perda de audição severa num número de trabalhadores reduzido, implicando, 

no entanto, uma perda de audição leve a moderada num maior número de trabalhadores 

(Suter, 1986). 

Relativamente às proteções individuais, se os protetores auditivos forem usados somente 

nos casos em que as medidas construtivas ou organizacionais não sejam viáveis (técnica 

ou economicamente), estes poderão ser a solução para combater os efeitos negativos da 

exposição ao ruído na indústria, isto deve-se ao carácter económico e à facilidade de 

implementação dos mesmos. Os três tipos de protetores auditivos mais comuns, sobretudo 

em meio industrial, são: tampões auditivos, protetores auriculares passivos e protetores 

auriculares ativos (Maia, 2008). 
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Figura 13 - Esquema de Medidas para controlo do Ruído (IMTT, 2010) 

3.4.8 – Enquadramento Legal e Normativo 

Evolução Legislativa 

A história legislativa relativa à exposição ocupacional ao ruído está profundamente ligada 

à legislação sobre as condições de trabalho em geral. Assim, a primeira referência surge 

na Portaria n.º 53/ 71, de 3 de fevereiro, que aprova o Regulamento Geral de Segurança 

e Higiene do Trabalho nos estabelecimentos industriais, posteriormente alterado pela 

Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro. A exposição ao ruído, ou de uma forma geral a 

agentes físicos, é ainda abordada no Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de outubro, e na Portaria 

n.º 987/93, de 6 de outubro, ambos relativos às prescrições mínimas de segurança e saúde 

nos locais de trabalho (Arezes, 2002). 

Embora a importância dos diplomas anteriormente citados, a exposição ao ruído surge 

pela primeira vez, como elemento nuclear, no Decreto-Lei n.º 251/87, de 24 de junho, 

que aprova o Regulamento Geral sobre o Ruído. Este decreto-lei, embora com objetivos 

mais alargados do que a regulamentação da exposição ocupacional, constitui o primeiro 

passo na legislação em matéria de exposição ao ruído. Em 1989, são alteradas algumas 

disposições do Regulamento Geral sobre o Ruído através do Decreto-Lei n.º 292/89, de 

2 de setembro. Embora estes dois últimos diplomas refiram a exposição ocupacional ao 

ruído, os aspetos de maior especificidade são remetidos para legislação própria, onde se 

inclui a exposição ao ruído nos locais de trabalho (Arezes, 2002). 
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É de realçar em termos legislativos referentes ao ruído é a Diretiva Comunitária n.º 

86/188/CEE, de 12 de maio, que estabelece o quadro geral de proteção dos trabalhadores 

contra os riscos devidos à exposição ao ruído durante o trabalho, transposta para a ordem 

jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 72/92 e regulamentada pelo Decreto Regulamentar 

n.º 9/92, ambos de 28 de abril. Se bem que os diplomas anteriores, em especial o decreto 

regulamentar, sejam bastante detalhados em termos de especificações técnicas referentes 

a procedimentos de avaliação, monitorização, seleção da proteção e arquivos, existe uma 

série de normas publicadas que especificam com pormenor e maior detalhe técnico alguns 

dos procedimentos previstos na legislação. Exemplos destas normas são a NP 1733 

(1981), as NP 1730:1, 2 e 3 (1996), e todas as normas relacionadas com a proteção 

auditiva como, por exemplo, as NP EN 352:1 (1996), NP EN 352:2 (1996), NP EN 352:3 

(1997) e NP EN 458 (1996). Mais recentemente, surgiu o Decreto-Lei n.º 292/ 2000, de 

14 de novembro, que aprova o novo Regulamento Geral sobre o Ruído ou como a nova 

designação preconiza, Regime Legal sobre a Poluição Sonora. Este último, tal como o 

seu antecessor não refere aspetos particulares da exposição ocupacional ao ruído, 

remetendo estes para legislação especial (Arezes, 2002). 

Constata-se que a legislação portuguesa sobre a proteção dos trabalhadores contra os 

riscos devidos à exposição ao ruído durante o trabalho (Decreto-Lei n.º 72/92, de 28 de 

Abril, que transpõe a Diretiva Comunitária n.º86/188/CEE, de 12 de Maio, e Decreto 

Regulamentar nº 9/92, também de 28 de Abril, que regulamenta aquele Decreto-Lei) 

evidencia não só os aspetos associados à proteção coletiva, como também, os associados 

ao equipamento de proteção individual e à informação e formação dos trabalhadores 

(Arezes, 2002). 

Legislação em vigor 

O Decreto Lei n.º 182/2016 que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às 

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

aos riscos devidos aos agentes físicos (ruído). Nas tabelas 4 e 5 estão expostos os valores 

de exposição ao ruído e as obrigações dos empregadores. 

 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/539986/details/eurlex.asp?ano=2003&id=303L0010
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Tabela 4 - Valores de exposição ao ruído (Decreto Lei n.º 182/2016) 

 

Tabela 5 - Valores de exposição ao ruído e obrigações do empregador (Decreto Lei n.º 182/2016) 

 

O Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio, diz respeito à proteção da segurança e da saúde 

dos trabalhadores nas indústrias extrativas por perfuração a céu aberto e subterrâneas, 

refere no n.º 1 do artigo 149.º de proteção contra ruído, o seguinte: “1 – Nos locais de 

trabalho devem ser adotadas medidas adequadas à eliminação, redução e propagação dos 

ruídos, não podendo ser ultrapassados os valores de 85 dB (A) para o ruído e de 200Pa 

para a pressão acústica instantânea não ponderada.” 

O mesmo Decreto-Lei, no capítulo X, do Artigo 74.º ao Artigo 80.º faz, sobretudo, 

referência à ventilação em trabalhos subterrâneos onde se destacam as seguintes 

informações contempladas na tabela 6: 

LEX,8h Lcpico Ppico

Valores Limite de Exposição (VLE) 87 dB (A) 140dB (C) 200 Pa
Valor de Ação Superior (VAS) 85 dB (A) 137 dB (C) 140 Pa 
Valor de Ação Inferior (VAI) 80 dB (A) 135 dB (C) 112 Pa

LEX,8h
dB (A)

Lcpico
dB (C )

Obrigações do empregador  
(quando os valores são 

ultrapassados)
Observações

Colocar à disposição dos 
trabalhadores protetores auditivos 
individuais adequados;

Realizar exames audiométricos de 2 
em 2 anos.
Assegurar a utilização, pelos 
trabalhadores, de protetores 
auditivos individuais e adequados;
Estabelecer e aplicar um programa 
de medidas técnicas ou 
organizacionais de forma a reduzir 
os riscos para os trabalhadores;
Verificação anual da função auditiva 
e a realização de exames 
audiométricos;
Avaliação de riscos realizada no 
mínimo 1 vez por ano.
Tomar medidas imediatas que 
reduzam a exposição de modo a não 
exceder os valores limite de 
exposição;
Identificar as causas da 
ultrapassagem dos valores limite;
Corrigir as medidas de proteção e 
prevenção de modo a evitar a 
ocorrência de situações idênticas.

Valores de ação superiores 85 137

Na determinação da 
exposição do 
trabalhador ao ruído 
não são tidos em 
conta os efeitos 
decorrentes da 
utilização de 
protetores 
auditivos.

Valores limite de exposição 87 140

Na determinação da 
exposição efetiva 
do trabalhador é 
tida em conta a 
atenuação do ruído 
proporcionada 
pelos protetores 
auditivos.

Valores de ação inferiores 80 135 n.a.



34 
 

 

Tabela 6 - Ventilação de trabalhos subterrâneos (Decreto-Lei n.º 162/90) 
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A exposição ao ruído ocupacional encontra-se regularizada pelo Decreto-Lei n.º 182/2006 

de 6 de setembro. O mencionado Decreto-Lei, entre outras coisas, define o seguinte: 

• “Exposição pessoal diária ao ruído”, LEX,8h - o nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado A, calculado para um período normal de trabalho diário de oito horas 

(T0), que abrange todos os ruídos presentes no local de trabalho, incluindo o ruído 

impulsivo, expresso em dB(A), dado pela expressão: 

𝐿𝐸𝑥,8ℎ = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑒 + 10 log (
𝑇ⅇ

𝑇0
) 

 

Em que, 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑒
= 10 log {

1

𝑇𝑒
∫

[𝑝𝐴(𝑡)]
2

(𝑝0)2
ⅆ𝑡

𝑇𝑒

0

} 

Em que: 

Te – duração diária de exposição pessoal de um trabalhador ao ruído durante o 

trabalho;  

T0 – duração de referência de oito horas (28 800 segundos); 

PA (t) – pressão instantânea ponderada A, expressa em pascal (Pa), a que está 

exposto um trabalhador;  

P0 – pressão de referência P0= 2 × 10-5pascal. 

• “Nível de pressão sonora de pico”, LCpico, o valor máximo da pressão sonora 

instantânea, ponderado C, expresso em dB(C), obtido pela expressão: 

𝐿𝐶𝑝𝑖𝑐𝑜 = 10 log (𝑝𝐶𝑝𝑖𝑐𝑜
𝑝0

)

2

 

Em que: 

pCpico é o valor máximo da pressão sonora instantânea a que o trabalhador está 

exposto, ponderado C, expresso em pascal. 
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• “Nível sonoro contínuo equivalente”, LAeq,T, ponderado A de um ruído num 

intervalo de tempo T, é o nível sonoro, expresso em dB(A), obtido pela expressão: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 log {
1

𝑇
∫

[𝑝𝐴(𝑡)]
2

(𝑝0)2
ⅆ𝑡

2

1

} 

Em que: 

T é o tempo de exposição de um trabalhador ao ruído no trabalho T = t2 – t1; 

pA(t) é a pressão sonora instantânea ponderada A, expressa em pascal, a que está 

exposto, um trabalhador. 

 

3.5 – Proteção Individual Auditiva 

Os protetores auditivos são todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que 

integram um impedimento à propagação da onda sonora a partir da sua origem até ao 

ouvido do ser humano. No entanto, a perceção de muitos trabalhadores é que o uso de 

proteção auditiva altera a perceção auditiva (Wilkins et al., 1982). 

A proteção individual auditiva deve ser usada como medida de recurso, ou seja, somente 

nos casos em que as medidas construtivas ou organizacionais não sejam viáveis, no 

entanto, o recurso ao equipamento de proteção individual tem vindo a ser cada vez mais 

utilizado para minimizar os efeitos nefastos decorrentes da exposição ao ruído. O baixo 

custo e a facilidade de implementação desta medida fazem que esta tenha vindo a ser a 

opção mais escolhida (Arezes, 2002). 

Com a continua utilização, os protetores auditivos têm beneficiado de uma progressão 

que se reflete, contemporaneamente, numa alargada diversidade do mesmo no mercado. 

Face à alargada oferta, e atendendo à crescente exposição a diferentes formas de ruído, 

torna-se imprescindível eleger o melhor protetor auditivo para cada situação. Nesta 

posição devemos ter em consideração os seguintes fatores: 
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• O tipo de ruído a que se está exposto, como por exemplo, exposições a ruído 

contínuo ou exposições repetidas de curta duração (Hamernik et al., 1995; White 

et al., 1998); 

• A existência de sons “úteis” ou informativos derivados do processo produtivo, 

como por exemplo, sinais sonoros de aviso (Liedtke, 1999); 

• A localização das fontes de ruído (Fortin et al., 1996); 

• As necessidades de comunicação verbal (Abel et al., 1982; Crabtree, 1998); 

• O ambiente térmico existente (Arezes, 2002); 

• A existência de poeiras ou contaminantes químicos (Arezes, 2002); 

• A incompatibilidade individual do utilizador (Arezes, 2002). 

 

3.5.1 – Classificação dos protetores individuais auditivos 

Os protetores auditivos diminuem a difusão do ruído a partir da fonte sonora até ao ouvido 

médio, ao evitar dessa forma danos na audição, podem-se classificar segundo a forma de 

atenuação, passivos ou ativos, ou segundo o tipo, tampões ou abafadores/protetores 

auditivos como podemos ver na tabela 7. 

• Passivos – A atenuação é verificada somente de forma mecânica, pois são 

equipamentos simples e de baixo custo. 

• Ativos – Integram dispositivos eletrónicos que regularizam a atenuação em função 

do espectro e/ou do nível de pressão sonora, são equipamentos mais proeminentes 

e de custo superior, mas que são de recomendados em situações em que a perceção 

e clareza do som é fundamental. 

• Tampões – Protetores auditivos que se inserem na cavidade do pavilhão auricular 

ou no canal auditivo. 

• Abafadores / Protetores auriculares – Protetores auriculares em forma de calotes 

posicionados contra os pavilhões auriculares ou canal auditivo, que estão 
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conectados por uma banda que faz pressão, ou podem mesmo estar ligados a um 

capacete. 

 

Tabela 7 - Classificação dos protetores auditivos 

 

3.5.2 – Métodos de atenuação dos protetores auditivos 

Os protetores auditivos tornaram-se muito comuns no meio industrial onde o ruído 

representa um risco para a audição dos trabalhadores. Estes têm o potencial de diminuir 

os níveis sonoros aos quais os trabalhadores estão expostos, existindo vários fatores que 

afetam as propriedades físicas de atenuação dos protetores. Estes fatores incluem as 

Classificação Principais caraterísticas Figura

Tampões pré-moldados

Já têm a forma final de utilização;
São disponibilizados em vários tamanhos e 
alguns apresentam falanges circulares;
Feitos em silicone ou outro material suave e 
são reutilizáveis.

Tampões moldáveis
São moldados pelo utilizador; 
Expandem-se no interior do canal auditivo;
Podem ou não ser reutilizáveis.

Tampões moldados 
individualmente

São moldados de acordo com a foma do 
canal auditivo;
Feitos em plásticos moldáveis (acrílico ou 
silicone).

Tampões ligados por 
banda

São moldados pelo utilizador; 
Estão ligados por uma banda flexível ou 
rígida.

Abafadores/Protetores 
auriculares passivos

Constituídos por diferentes tipos de bandas 
(de cabeça, queixo, universais) que fazem 
união entre as duas calotes.

Protetores auriculares de 
Redução Ativa de Ruído 

(RAR)

Atenuação superior à passiva sobretudo em 
baixas frequências;
Têm a utilização limitada em ambientes 
agressivos (temperaturas elevadas, 
humidade e poeiras).

Protetores auriculares de 
comunicação

Permitem a comunicação entre utilizadores;
Têm a vantagem de poderem ser 
transmitidas mensagens de aviso, alarme ou 
de emergência na realização de tarefas

Passivos

Ativos



39 
 

dificuldades em obter o ajuste apropriado, em monitorizar e corrigir a deterioração e em 

controlar a alteração do uso dos protetores auditivos por parte do trabalhador, que poderá 

melhorar o conforto do mesmo em detrimento da proteção conferida por este (Berger, 

1980 a e b) 

A atenuação conferida pelos protetores auriculares é a característica normalmente 

escolhida para efetuar a sua seleção, sendo a escolha efetuada por aqueles que apresentem 

os índices mais elevados. Contudo, a escolha dos protetores baseada neste único critério 

acaba por originar uma proteção excessiva na maioria dos casos (Arezes, 2002) 

Em concordância com a NP ISO 4869-2:1994, existem três métodos normalizados para a 

determinação da atenuação que deverá ser confirmada por um protetor individual 

auditivo: 

• Método de Banda de Oitava – Este é o método mais minucioso, fiável e preciso 

para a determinação da atenuação, sendo que é o recomendado pela legislação 

nacional constante no Decreto-Lei nº 182/2006. Neste método é feito o cálculo 

das atenuações médias (mf) e dos desvios padrões associados (sf). Estes são 

calculados em cada uma das bandas de frequência de oitava normalizadas a partir 

da atenuação medida nos diferentes indivíduos de ensaio (Mendes, 2011); 

• Método HML – Este método prevê a determinação de três índices H, M, L 

(usualmente fornecidos pelo fabricante do protetor auditivo) para ruídos com 

espectros dominantes, respetivamente, nas altas, médias e baixas frequências. O 

nível sonoro contínuo equivalente efetivo (aquele a que o trabalhador está 

efetivamente exposto quando está equipado com proteção auditiva) é determinado 

calculando o PNR (Predicted Noise Reduction) e subtraindo este valor ao nível de 

pressão sonora ponderado A (Mendes, 2011); 

• Método SNR (Single Number Rating) – Prevê o cálculo do nível de pressão sonora 

efetivo a partir de um ruído de referência tipificado. É o método mais fácil de 

aplicar, contudo será também, o menos preciso. Os protetores com SNR’s mais 

altos são os que apresentam valores de atenuação mais altos e vice-versa. A 

aplicação deste método requer um conhecimento do nível de pressão sonora 

ponderado C do ruído em questão. Depois de conhecido o índice SNR de 

determinado protetor, o nível de pressão sonora efetivo (Maia, 2008). 
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4 – Exposição individual ao ruído resultante do funcionamento 
de ventiladores secundários – Desenvolvimento na Mina Neves 
Corvo 

4.1 – Mina Neves Corvo 

4.1.1 –Generalidades 

A Mina de Neves Corvo é uma mina subterrânea que se situa na margem sul da Faixa 

Piritosa Ibérica, nomeadamente, entre os concelhos de Castro Verde e Almodôvar, sendo 

esta uma das principais regiões mineiras da Europa, sendo caraterizada por mais de 

noventa depósitos de sulfuretos maciços, distribuídos pelo Alentejo e Andaluzia. 

Neves Corvo é sobretudo uma mina de cobre, zinco, estanho e chumbo que foi descoberta 

em 1977 numa campanha de prospeção geológica e geofísica em que foi descoberto um 

depósito de sulfuretos, possuindo porções significantes de metais básicos já mencionados 

anteriormente. Neste depósito mineral estão cinco jazigos de sulfuretos maciços, sendo 

estes denominados Neves, Corvo, Graça, Zambujal e Lombador.  

Atualmente, a mina de Neves Corvo é explorada pela SOMINCOR, pertencente ao grupo 

Lundin Mining. 

 

Figura 14 - Cronologia da evolução da mina de Neves Corvo 

 

4.1.2 –Empreiteiro para Trabalhos de Desenvolvimento da Infraestrutura Mineira 

EPOS – Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas 

Em resposta a uma necessidade do mercado nos anos 80 face à inexistência de uma 

construtora portuguesa especializada em obras subterrâneas, sendo que estes projetos 
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eram à altura executados por empresas estrangeiras, foi criada pela então denominada 

“Empresa de Sondagens e Fundações Teixeira Duarte, Lda.” uma parceria com outra 

sociedade (OSSA, Espanha), tendo em vista a construção do poço de extração da mina de 

Neves-Corvo. Desta associação viria a resultar, em 1986, a criação da “EPOS – Empresa 

Portuguesa de Obras Subterrâneas, Lda.” consolidando sob a forma de sociedade regular 

a ligação que existia, como ACE, entre as suas sócias fundadoras. A estrutura societária 

da EPOS continuou inalterada até 2008 quando nesse ano passou a estar 100% integrada 

no Grupo Teixeira Duarte, S.A. e se converteu em sociedade anónima. 

 

 

 

 

 

 

A EPOS mantém, desde 1981, uma participação ativa e continuada na realização de 

trabalhos de desenvolvimento da infraestrutura mineira da Mina de Neves Corvo. 

Os Principais trabalhos realizados nesta empreitada são: 

• Poço de Santa Bárbara com diâmetro de 5,50m e 630m de profundidade, 

integralmente betonado com parede de 20cm de espessura. 

• Rampa principal de acesso com uma extensão de cerca de 3,5km, secção 

transversal de 20m2 e inclinação de 18%. 

• Câmara de Britagem do nível 700, Câmara de Carga dos "Skips", abertura das 

Salas de Bombagem, num total de cerca de 26.200m3 de rocha. A EPOS executou 

também a instalação completa de todos os equipamentos. 

• Escavação de 4 Poços-Silo anexos à Câmara de Britagem, com altura de 30m e 

diâmetro de 5m. 

• Recuperação e consolidação de uma chaminé de ventilação com 400m de 

profundidade e 2,40m de diâmetro. 

1986 

Criação Epos, 
Lda. 

2004 

Internacionalização 

2020 

34 anos 

1981 

Parceria Sondagens 
e Fundações 

Teixeira Duarte 

2008 

                 100% 

Figura 15 - Cronologia de evolução da EPOS 
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• A EPOS participa no mais recente projeto da SOMINCOR, o Projeto de Expansão 

de Zinco, realizando a escavação da infraestrutura subterrânea do ZEP, onde se 

destaca: a nova área de britagem primária do nível 260, a rampa da correia 

transportadora com três troços e comprimento aproximado de 3,1km e secção de 

30m2 e mais de 6km de rampas, galerias de rolagem e níveis de desenvolvimento. 

 

4.1.3 – Ciclo de Produção 

O ciclo de produção na atividade mineira é constituído por diversas fases, como podemos 

verificar na figura 17. Resumidamente, pode-se considerar como as principais etapas: 

• Marcação topográfica; 

• Perfuração; 

• Carregamento com explosivos; 

• Desmonte; 

• Ventilação; 

• Remoção; 

• Saneamento; 

• Sustimento. 

Além destas, existem outras atividades e igualmente necessárias, classificadas como 

atividades auxiliares/de apoio ao ciclo de produção. São exemplos disso a instalação de 

redes técnicas, onde se incluem a ventilação secundária (fornecida por ventiladores), rede 

de energia elétrica, rede de transmissão rádio, redes de água industrial e de esgoto, entre 

outras. 

Embora o ciclo seja uma sequência de etapas com ordem predefinida, por vezes, é 

necessário fazer alterações para responder às necessidades do terreno e a fatores externos 

que de uma forma ou de outra influenciam o desenrolar dos trabalhos (por exemplo a 
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colocação de sustimento antes do saneamento quando as condições geotécnicas põem em 

risco a estabilidade da escavação). 

 

Figura 16 - Ciclo de escavação em obras subterrâneas (Santa, 2015) 

 

4.2 – Ventilação na Mina Neves Corvo 

4.2.1 – Ventilação Mineira 

A ventilação consiste no fornecimento de ar e extração do mesmo de forma a permitir a 

substituição do ar de um ambiente interior por ar exterior, com o objetivo de reduzir as 

concentrações de ar contaminado nos locais de trabalho. A conceção de um sistema de 

ventilação deverá, portanto, corresponder às exigências de higiene do local, ou seja, a 

criação de um ar mais limpo. Mas por outro lado, tem de ser compatível com o ciclo 

produtivo e aceite pelas pessoas que laboram no local (Nunes, 2006). 
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A ventilação pode ser definida como o escoamento do ar através de cavidades mineiras 

que é induzido por uma diferença de pressão que supera a pressão estática da mina, entre 

os pontos de entrada e saída do ar (Bernardo, 1995). 

A ventilação dos locais de trabalho pode ser alcançada por dois métodos, a ventilação 

geral ou ventilação local (Nunes, 2006). 

O sistema de ventilação geral consiste na introdução de ar limpo em quantidade suficiente 

para que as concentrações dos contaminantes no ar se reduzam a níveis aceitáveis. A 

ventilação geral, considerando as quantidades de ar que terão de ser transferidas, tem 

limitações, especificamente, quando (Nunes, 2006): 

• As quantidades ou as toxicidades dos poluentes libertados são elevadas e para 

fazer o controlo das concentrações é necessário movimentar grandes massas de 

ar; 

• Os postos de trabalho estão tão próximos da fonte emissora que se torna difícil 

apenas por diluição atingir os níveis aceitáveis. 

A ventilação geral só pode ser aplicada com alguma eficácia quando os contaminantes 

em causa que são de baixa toxicidade, são libertados uniformemente e em pequenas 

quantidades, estando contraindicado no caso do controlo do empoeiramento. Este método 

não é circunscrito à fonte de poluição, mas abrange todo o local de trabalho, face à geração 

de um determinado contaminante a uma certa velocidade, para garantir que a 

concentração desse contaminante no ar se mantenha num valor aceitável, o caudal 

mínimo de ar de renovação (Nunes, 2006). 

A ventilação local tem como objetivo captar os contaminantes o mais próximo possível 

da sua fonte emissora evitando assim o contato com o trabalhador. Este processo necessita 

de movimentar quantidades de ar muito menores que a ventilação geral e, por isso, os 

custos de investimento e de manutenção são menores. Apresenta a condicionante de ao 

ser instalado o sistema, o processo produtivo não pode ser mudado de lugar para garantir 

a sua eficiência (Nunes, 2006). 

Os dispositivos de captação, podem assumir formas e tamanhos diferentes, permitindo 

captar as emissões poluentes, constituindo assim um dos elementos mais importantes de 

um sistema de extração localizada. Quando este equipamento não está adaptado à fonte 
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emissora ou não está devidamente colocado, todo o sistema de ventilação por aspiração 

fica comprometido, não sendo eficazmente controlada a emissão de poluentes, 

permanecendo assim a situação de risco que se pretendia resolver (Nunes, 2006). 

Na conceção e colocação do dispositivo de captação devem ser tidos em consideração os 

seguintes aspetos (Nunes, 2006): 

• Tipo, tamanho e posição na fonte emissora; 

• Caraterísticas físicas e químicas dos poluentes emitidos (partículas, nevoeiros, 

gases ou vapores); 

• Velocidade da emissão do poluente; 

• Direção da corrente criada pelo movimento de emissão; 

• Localização dos locais de trabalho relativamente à fonte emissora; 

• Posição do trabalhador quando executa a tarefa; 

• Movimento da massa de ar criado pela ventilação geral existente no local. 

O fluxo de ar numa mina pode materializar-se de forma natural ou mecânica. O ar 

movimenta-se devido a uma diferença de pressão entre dois pontos, a ventilação natural 

é geralmente, causada pela diferença de temperatura do ar que proporciona mudanças na 

densidade, resultando no seu movimento. Enquanto a ventilação mecânica é induzida por 

um equipamento, na maioria dos casos um ventilador, responsável por gerar uma 

diferença de pressão entre as suas extremidades fazendo com que o ar se movimente 

(Costa, 2017). 

Na execução de trabalhos subterrâneos, sendo necessário instalar um sistema de 

ventilação artificial, este deve assegurar um caudal de ar puro de, pelo menos, 

50l/trabalhador. A velocidade do ar nos locais que os trabalhadores executem as suas 

atividades laborais não deve ultrapassar os 8m/s e nem ser inferior a 0,2m/s (Nunes, 

2006). 
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No caso de se utilizarem explosivos na abertura da galeria, o caudal mínimo de ar puro 

deve ser de 200l/s na zona mais larga da galeria, e depois de cada tiro devem aspirar-se 

as partículas em suspensão, o mais próximo possível da frente de trabalho (Nunes, 2006). 

 

4.2.2 – Tipos de Ventiladores 

A ventilação de ambientes, processos e equipamentos industriais é uma questão 

indispensável para se determinar melhores condições de higiene, segurança no trabalho e 

ter uma melhor performance a nível dos equipamentos. 

A principal utilidade de um ventilador é fornecer a energia necessária para mover uma 

dada quantidade de ar por um sistema de ventilação a ele conectado. Parte desta energia 

é facultada no formato de incremento da pressão estática imprescindível para suplantar 

as perdas do sistema, e parte na forma de pressão dinâmica, necessária para manter o ar 

em movimentação. 

Podemos dividir os diferentes tipos de ventiladores em dois grandes grupos (Neto et. al., 

2012): 

• Axiais; 

• Centrífugos. 

O tipo de ventilador secundário mais utilizado nas minas subterrâneas é o axial com 

aerofólios como apresentado na figura 14. Por norma não deve ser utilizado onde exista 

risco de erosão e corrosão e é utilizado em situações que solicitem pressões mais elevadas 

(Neto et. al., 2012). 

O fluxo do ar neste tipo de equipamentos é particularmente axial, ou seja, funciona 

paralelamente ao eixo de rotação. A caraterística principal é sua capacidade de 

movimentar grandes quantidades de ar (ou gases) a baixas pressões (Neto et. al., 2012). 
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Figura 17 - Exemplo de Ventilador Axial (Neto et. al., 2012) 

Os ventiladores axiais podem ser instalados em paredes, tubagens ou circulação de ar 

livre, como uma solução económica e eficiente em diferentes utilizações. Dependente do 

posicionamento da hélice na montagem, os ventiladores podem ser usados para exaustão 

ou admissão de ar (Araújo, 2009). 

 

4.2.3 – Esquema de Ventilação 

Ventilação primária 

Em Neves Corvo a ventilação funciona criando uma depressão na mina extraindo ar pelas 

Chaminés Principais de Ventilação de exaustão, o que obriga a que entre na mina a mesma 

quantidade de ar pelo poço, pela rampa e pelas Chaminés Principais de Ventilação de 

admissão de ar. 

Na mina existem dois tipos de chaminés de ventilação, as Chaminés de Principais de 

Ventilação (CPV), que estão ligadas à superfície e que servem para admitir ou extrair ar 

da mina, e as Chaminés de Ventilação (CV) que ligam os painéis ao coletor de exaustão. 

De forma a melhorar o funcionamento da ventilação esta está dividida em áreas e assim 

existem 7 áreas de ventilação distintas e independentes umas das outras em que existem 

chaminés de admissão e exaustão próprias de serviço a essas áreas como se expõe na 

tabela 8. 



49 
 

 

Tabela 8 - Chaminés Principais de Ventilação por área 

Assim em cada área existe um coletor que é o ponto de chegada das Chaminés de 

Ventilação dessa mesma área, e onde é recolhido todo o ar vindo das frentes (ar 

contaminado), que através da Chaminé Principal de Ventilação é enviado para a 

superfície. De forma a melhor se compreender o funcionamento da ventilação apresenta-

se o seguinte esquema. 

 

Figura 18 - Esquema de ventilação (Camacho, 2020) 

As zonas a azul representam as entradas de ar na mina, zonas a vermelho as zonas de 

exaustão (coletor e CPV), as zonas a verde são as chaminés de ventilação que ligam as 

frentes de trabalho ao coletor e as zonas assinaladas a cinzento representam o caminho 

entre a entrada de ar fresco e as frentes sendo isso realizado com ajuda de ventiladores 

que deslocam o ar. 

Para que este circuito funcione é necessário a existência de elementos como portões de 

ventilação que tem como função permitir o acesso de pessoas e equipamentos ao interior 

Área Exaustão Admissão
Neves Norte CPV05 e CPV11 CPV14 e CPV20

Neves Sul CPV05 e CPV11 CPV06 e CPV09
Lombador CPV17 e CPV21 CPV16, CPV20 e CPV22

Graça CPV05 e CPV11 CPV06 e CPV09
Zambujal CPV04 e CPV19 CPV03, CPV15 e CPV18

Corvo CPV02 e CPV08 CPV01, CPV12 e CPV16
Corvo Sudeste n.a. n.a.
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dos coletores, mas que o ar do coletor não entre novamente no circuito sendo extraído 

para o exterior com auxílio de um ventilador situado na superfície. 

Em Neves Corvo, as chaminés de ventilação têm 2,1m de diâmetro o que significa uma 

área de aproximadamente 3,46m2. As chaminés podem ser reguladas de forma a controlar 

o caudal de ar que passa por elas. 

 

Ventilação secundária 

Este tipo de ventilação diz respeito a ventilação que leva o ar “fresco” para as frentes de 

trabalho e consiste em colocar ventiladores em locais onde o ar é “fresco” enviando o 

mesmo para as frentes de trabalho com auxílio de manga de ventilação. A manga utilizada 

na mina apresenta na sua generalidade dois diâmetros, 800mm (0,50m2) ou 1000mm 

(0,79m2), sendo a tendência a utilização exclusiva de manga de ventilação de diâmetro 

1000mm uma vez que esta comporta maior caudal e consequentemente melhor ventilação 

da frente de trabalho. 

Na instalação da manga há aspetos a ter em conta, tais como, tentar manter a manga o 

mais linear possível, evitar curvas muito apertadas e evitar aberturas na manga pois todas 

a perdas de carga na linha vão ter influência na deslocação do ar e caudal transportado, 

baixando a produtividade da instalação. Na figura seguinte, apresentam-se uma manga de 

ventilação com aberturas e uma manga de ventilação com instalação não linear. 

 

Figura 19 - Exemplo de manga de ventilação com aberturas (à esquerda) e manga de ventilação instalada 
de forma não linear (à direita) (Camacho, 2020) 
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A figura 20 apresenta um exemplo de ventilação de frente de trabalho da mina de Neves 

Corvo: 

 

Figura 20 - Caso prático do funcionamento da ventilação secundaria (Camacho, 2020) 

 

Existe um ponto de ar fresco, CPV18_2, onde entra o mesmo, deslocando-se pela galeria 

Z0RAM02 onde está instalado o ventilador que capta o ar fresco e o envia através da 

manga de ventilação para a frente de trabalho Z0815G8B. Como podemos ver no próximo 

esquema da figura 21 em que o ar ao chegar à frente empurra o existente (contaminado) 

a sair pela chaminé de ventilação mais próxima neste caso a ZCV372.  

 

Figura 21 – Representação da chegada de ar limpo à frente de escavação com movimentação do ar 
contaminado para a chaminé de exaustão (Camacho, 2020) 
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Na figura 22, apresenta-se o exemplo esquemático de quando a chaminé de exaustão está 

obstruída e o ar não circula corretamente. 

 

Figura 22 - Representação da recirculação do ar no caso da chaminé de exaustão estar obstruída 
(Camacho, 2020) 

 

Na instalação e escolha de localização do ventilador é importante atender às seguintes 

questões: 

• Deve ser colocado o mais próximo possível de um ponto de entrada de ar fresco; 

• A jusante do ventilador tem de estar uma chaminé de exaustão para garantir que 

o ar não volta novamente a entrar no circuito. Como se pode ver uma chaminé 

obstruída ou a inexistência da mesma leva a que o ar que circula seja sempre o 

mesmo ficando cada vez mais contaminado. 

Na figura 23, está representado o esquema de ventilação geral que está a ser utilizado 

atualmente na Mina Neves Corvo. 
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Figura 23 - Esquema de Ventilação de Neves Corvo (Camacho, 2020) 
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4.2.4 – Ventiladores Utilizados 

Os ventiladores secundários são instalados nas frentes de escavação com base nas 

necessidades locais, como as dimensões da galeria no local a instalar o ventilador, 

dimensões e configuração do local a ventilar, quantidade necessária de ar fresco, distância 

a percorrer pelo ar fresco e configuração do trajeto. 

A determinação do ventilador a utilizar baseia-se na resistência do circuito do ar na 

manga. Esta resistência aumenta em função do comprimento, diâmetro e curvas da 

manga, e é por aí que se determina a pressão necessária para colocar o ar na frente. O 

primeiro é determinar o caudal necessário na frente e a pressão necessária para vencer a 

resistência do circuito. 

Todos os ventiladores são identificados pela sua curva característica, que permite escolher 

o ventilador correto para o local que pretendemos. Em cada curva podemos ver a relação 

entre pressão e caudal de ar. Com esta relação é possível verificar se determinado 

ventilador está a funcionar corretamente ou se tem algum problema. Como exemplo 

temos o ventilador KORFMANN ESN 9-550. Este ventilador debita entre 10.5m³/s e 

18m³/s e atinge uma pressão entre 650Pa e 3650Pa. Caso o ventilador funcione acima dos 

3650Pa entrará em cavitação, que significa que existe uma troca de pressões, ficando a 

pressão positiva do lado da entrada de ar e a pressão negativa do lado da saída. Este 

problema, caso o ventilador não pare de imediato, poderá provocar a quebra das pás do 

rotor. Se o ventilador trabalhar abaixo dos 650Pa irá trabalhar em vazio, o que fará com 

que o motor queime, caso não pare de imediato. 

Numa medição de caudal na frente, caso se verifique que o ventilador debita menos do 

que 10,5m³/s ou que a relação caudal/pressão está muito diferente do que a curva 

característica nos diz, significa que este ventilador deverá ter um espaço entre as pás do 

rotor e a carcaça demasiado grande, o que faz com que a pressão criada pelo ventilador 

seja inferior ao desejado. Nestes casos o ventilador terá que ser reparado, provavelmente 

sendo o rotor substituído. 
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Os ventiladores utilizados para as medições foram: 

 

Tabela 9 - Ventiladores com as suas caraterísticas e localização 

 

4.3 – Determinação da exposição pessoal diária ao ruído 

4.3.1 – Metodologia Utilizada 

A metodologia seguida na determinação da exposição pessoal diária ao ruído dos 

trabalhadores a laborar em obra, consistiu no cumprimento das disposições legais e no 

seguimento das diretrizes constantes na legislação em vigor. 

Deste modo foram efetuadas medições de ruído aos diferentes postos de trabalho de uma 

equipa em específico, associados às atividades desenvolvidas no âmbito desta obra, tendo 

para tal, sido selecionados trabalhadores que se encontrassem no posto de trabalho, 

durante a totalidade do tempo necessário à realização da amostragem.  

Procurou-se ainda que os trabalhadores desempenhassem as suas tarefas como 

habitualmente, a fim de se assegurar a representatividade na avaliação. 

O ruído medido nas atividades desenvolvidas, apresentou caraterísticas próximas das 

estacionárias nas zonas mais ruidosas, onde as emissões acústicas dominantes são 

provenientes dos equipamentos de trabalho. Para o caraterizar, foram efetuados estudos 

contínuos de quinze minutos de duração (exceto tarefas com duração inferior) e cobrindo, 

em distribuição geográfica, as zonas normais de trabalho dos operadores, recorrendo à 

capacidade integradora dos equipamentos de medição utilizados. 

Na generalidade, foram realizadas três medições a cada tarefa/equipamento de trabalho, 

ao longo do período de trabalho, assumindo que as amostras recolhidas são 

Local Frente
05-0002 KORFMANN ESN 9-550 55 KW N0915GV5_CPV20 N0915GV5
05-0003 KORFMANN ESN 9-750 75 KW N0RAM06 N0RAM07
05-0007 KORFMANN GAL 7-220/220 2x22 KW N0915GP2 N0915GP2
05-0021 KORFMANN GAL 7-220/220 2x22 KW LS0375GP1_CV720 LS0375GP1
05-0031 GIA AVH 90.90.2.8 90 KW LS0RAM03 LS0RAM04
05-0043 COGEMACOUSTIC T2.90.75.2 75 KW LS0665GAM LS0665GAM
05-0065 COGEMACOUSTIC T2.90.90.2 90 KW LS0555GAM_CV322 LS0555GA1 / GA2

05-RM01 KORFMANN DAHLANDER 55 KW C0590GP3 LS0595GAM
05-RM02 KORFMANN DAHLANDER 75 KW N0900GAM_E N0900GAM_E

Código Marca Modelo Potência
Localização
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representativas das condições de ruído a que o trabalhador se encontra exposto durante 

todo o turno, tomando o máximo valor registado durante o período de amostragem e para 

todas as amostras recolhidas. 

A incerteza associada ao método utilizado foi estimada de acordo com o sugerido no 

Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro. 

Foram identificadas as atividades/equipamentos de trabalho com níveis de ruído, da 

ordem de grandeza do nível mínimo de ação de 80dB(A), pelo que foram efetuadas 

análises de bandas de oitava para verificação da atenuação propiciada pelos protetores 

auriculares. 

Para realizar a análise de um ruído deve conhecer-se principalmente o nível total de ruído 

e o seu espetro em frequência: 

• Sonómetros (Ruído Estável); 

• Sonómetros Integradores (Ruídos Variáveis); 

• Dosímetros (Dose de Ruído Diária por Trabalhador); 

• Medidores de Impacto (Níveis de Pico). 

Durante todo o processo, foram anotados os procedimentos das diversas etapas realizadas, 

tanto no trabalho realizado ao nível de escritório como aquele realizado a nível prático 

em contexto de trabalho (trabalho de campo). Esses passos foram registados no Manual 

de Procedimentos, que se encontra no mencionado no capítulo 5 e na sua integralidade 

no apêndice I. 

 

4.3.2 – Instrumento de Medição 

Medição de Ruído 

A necessidade de efetuar medições de ruido põe-se por diversas razões sendo que, as mais 

frequentes são: 

• Determinar se os níveis sonoros são passíveis de provocar danos auditivos ou 

degeneração do ambiente; 
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• Determinar o nível sonoro dos equipamentos utilizados; 

• Obter dados para diagnóstico, por exemplo, elaborar planos para a diminuição do 

ruído; 

• Saber quais os protetores auditivos apropriados a utilizar. 

Estas medições de ruído obedecem a normas e determinados critérios que indicam a forma 

de as efetuar e o tipo de dispositivos a utilizar. As normas internacionais mais importantes 

são publicadas pela ISO e pela IEC (International Electrotechnical Comission). 

 

Equipamentos de Medição do Ruído 

As medições do ruído podem ser feitas utilizando vários equipamentos, entre eles os 

sonómetros, dosímetros, registadores gráficos e registadores em fita magnética, existindo 

diversos tipos e marcas destes equipamentos. Porém, a escolha do equipamento a utilizar 

para fazer a avaliação do ruído laboral dependerá do tipo de trabalho executado pelo 

trabalhador. Os equipamentos referidos, anteriormente, devem possuir determinadas 

especificidades, que são referidas, quer na legislação portuguesa como em normas 

específicas (IEC 61672-1:2002) (Oliveira, 2020). 

Neste tipo de medições os equipamentos mais utilizados são os sonómetros. Apesar da 

grande diversidade, é possível encontrar sonómetros que fornecem valores aproximados 

dos níveis sonoros, sonómetros com filtros de ponderação, resposta a impulsos e até 

sonómetros que indicam o nível sonoro contínuo equivalente (Oliveira, 2020). 

Uma das exigências legais para estes equipamentos é a de que devem ser submetidos a 

verificações periódicas em laboratórios competentes, ou seja, o sonómetro deve 

apresentar-se devidamente calibrado pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ) e no 

local onde vão ser efetuadas as medições (Oliveira, 2020). 

O Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de setembro, define a verificação periódica como sendo 

“…um conjunto de operações destinadas a constatar se os instrumentos de medição 

mantêm a qualidade metrológica dentro das tolerâncias admissíveis relativamente ao 

modelo respetivo…”. Estas verificações são válidas até 31 de dezembro do ano seguinte 

ao da sua realização (Ministério da Indústria e Energia, 1990). A norma NP EN ISO 9612: 
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2011 “Acústica – Determinação da exposição ao ruído ocupacional. Método de 

Engenharia”, que especifica um método de engenharia para a medição e cálculo da 

exposição pessoal diária ao ruído, estabelece que a calibração dos equipamentos não deve 

ultrapassar 2 anos (Oliveira, 2020). 

Atualmente subsistem dois tipos de equipamentos de medição de ruído, os sonómetros e 

os dosímetros. Os sonómetros são os equipamentos mais utilizados nas medições de ruído 

medindo diretamente os níveis de pressão em avaliação. 

Existe uma grande variedade de sonómetros, desde os que dão apenas valores 

aproximados de níveis sonoros, passando por sonómetros com filtros de ponderação (A, 

B, C, D), respostas a impulsos, acoplado a um analisador de frequências (filtro de oitavas 

ou de terços de oitava), se se pretender efetuar uma determinação do espetro de ruído 

(Nunes, 2013). 

No que se refere aos sonómetros, a norma portuguesa NP-3496:1987 considera 4 classes 

de sonómetros correspondentes a graus de precisão, sendo a classe 0 de maior precisão 

como padrão de laboratório até a classe 3 de menor precisão para ações de fiscalização 

(Miguel, 2012). 

Segundo a normalização internacional existem 4 classes de exatidão associadas aos 

sonómetros, estas são (Miguel, 2012): 

• Classe 0 – Para análises em laboratório (nomeadamente na calibração de outros 

sonómetros); 

• Classe 1 – Sonómetros Integradores de Precisão (recomendados para as avaliações 

de ruído), para utilização em laboratório e para uso geral, quando o ambiente 

acústico possa ser especificado ou controlado de maneira precisa; 

• Classe 2 – Utilização Geral, ou seja, é indicada para aplicações gerais; 

• Classe 3 – Medições Sumárias, sobretudo para ações de fiscalização (quando são 

ultrapassados os limites admissíveis). 

Quase todos os aparelhos apresentam várias constantes de tempo, sendo as mais utilizadas 

as seguintes (Miguel, 2012): 

https://www.apopartner.pt/consequencias-da-exposicao-ao-ruido-ocupacional/
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• Slow (resposta lenta), com elevado amortecimento e um tempo de integração de 

aproximadamente, 1s; 

• Fast (resposta rápida), com um amortecimento pequeno e um tempo de integração 

125ms; 

• Impulse (impulso), com um tempo de subida muito rápido e um tempo de descida 

amortecido (35ms); 

• Peak (pico), com um tempo de subida muito rápido e sem tempo de descida. 

 

Funcionamento do Sonómetro 

O sonómetro é usado para medidas e avaliações acústicas (som que viaja através do ar) e 

é normalmente um instrumento portátil com um microfone. O diafragma do microfone 

responde a alterações na pressão do ar causada por ondas sonoras e é por isso que o 

instrumento é por vezes referido como um medidor de nível de pressão sonora. Este 

movimento do diafragma, ou seja, o desvio devido à pressão sonora (pascal), é convertido 

num sinal elétrico (volts). Um microfone é caraterizado pelo valor da tensão em volts 

produzida quando, uma pressão de som constante e conhecida, lhe é aplicada. Esta 

caraterística é conhecida como a sensibilidade do microfone. O instrumento de medida (o 

sonómetro) tem de conhecer a sensibilidade do microfone que está a utilizar para poder 

ser usado. Usando essa informação, o instrumento é capaz de converter com precisão o 

sinal elétrico de voltagem numa pressão sonora, e exibir o nível de pressão sonora 

resultante (dB). Os sonómetros são frequentemente usados para as mais diversas 

aplicações em estudos de poluição sonora para a quantificação de diferentes tipos de 

ruído, como seja o ruído industrial, ambiental e de aeronaves. A norma internacional que 

específica as funcionalidades dos sonómetros é a IEC 61672-1: 2013 (Hilário, 2016). 

O sonómetro é composto por um microfone, amplificadores e um medidor com um 

indicador analógico ou digital. As variações de voltagem obtidas pelo microfone têm uma 

amplitude muito pequena pelo que é necessário ampliá-las antes de serem medidas. 
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Figura 24 - Elementos constituintes de um sonómetro 

 

Hardware utilizado [15] 

• Sonómetro Integrador: CESVA SC310 n.º série T222809; 

• Microfone: CESVA C-130 n.º série 8453; 

• Pré-amplificador: CESVA PA13-1262 n.º série 1262; 

• Filtro A: resposta rápida e impulsiva; 

• Analisador de banda de terços de oitava; 

• Homologação IPQ n.º: 245.70.04.3.45 (ver em anexo II); 

• Certificados de calibração do equipamento. 
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A calibração do equipamento foi verificada antes e depois de todas as medições. 

 

Figura 25 -Hardware utilizado nas medições de ruído 

 

Softwares utilizados 

Para o que fosse possível passar os dados recolhidos durantes as medições de ruído dos 

ventiladores secundários e os poder tratar e analisar devidamente, foram utilizados os 

seguintes softwares: 

• CESVA Capture Studio; 

• CESVA Measuring Assistant; 

• CESVA Insulation Studio; 

• CESVA Risk Manager. 
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Figura 26 – Pendrive do software utilizado no tratamento e análise de dados – CESVA Risk Manager 

 

Principais caraterísticas do equipamento utilizado nas medições 

O sonómetro SC310 é um sonómetro integrador da Classe 1, de fácil manuseamento. 

Pode funcionar como sonómetro ou como analisador espetral em tempo real por bandas 

de terço de oitava e oitava, com filtros tipo 1. O SC310 mede todas as funções 

simultaneamente com todas as ponderações frequenciais. Entre estas, encontram-se as 

funções necessárias para calcular os índices básicos de avaliação acústica da maioria de 

países: Funções S, F e I, Níveis contínuos equivalentes, Percentis, Índices de 

impulsividade, Níveis de pico, Níveis de exposição sonora, Short Leq, etc... Graças à sua 

plataforma modular, o SC310 pode ser ampliado com opções avançadas de medição como 

a análise espetral por terços de oitava, análise FFT ou a medição do tempo de 

reverberação. Existe a possibilidade de poder configurar o espaço de memória livre como 

uma memória circular. Esta característica em conjunto com a possibilidade de transferir 

os dados simultaneamente com a sua gravação, converte o SC310 na perfeita plataforma 

para a monitorização acústica permanente. O conjunto pré-amplificador mais o microfone 

do SC310 são extraíveis. Isto permite afastar o microfone do sonómetro, utilizando um 

cabo de extensão. Ao SC310 também se lhe pode anexar o kit de intempérie para realizar 

medições em exteriores [15]. 
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Figura 27 - Kit sonómetro e calibrador utilizados nas medições 

 

Normas e Certificados 

 

Tabela 10 - Norma e certificados [15] 

Contém, também, a metodologia legal em que se baseia, nomeadamente, no Certificado 

de Homologação que consta no anexo III. 

IEC 61672-1:2002 Sonómetro Classe 1
IEC 60651:2001 Sonómetro Classe 1
IEC 60804:2000 Sonómetro integrador Classe 1
IEC 61260:1995 /A1:2001 Filtros Classe 1
OIML R 58:1998 Sonómetro Classe 1
OIML R 88:1998 Sonómetro integrador classe 1
OIML R 130:2001 Filtros Classe 1
ANSI S1.4-1983(R2006) /ANSI S1.4a-1985 (R2006) Sonómetro Classe 1
ANSI S1.43-1997(R2007) Sonómetro integrador Classe 1
ANSI S1.11-2004(R2009) Filtros Classe 1
EN 60651:1994 /A1:1994/A2:2001 Sonómetro Classe 1
EN 60804:2000 Sonómetro integrador Classe 1
EN 61260:1995 /A1:2001 Filtros Classe 1
EN 61672-1:2003 Sonómetro Classe 1
CE Cumpre a Diretiva 2014/30/UE e 2014/35/UE

Normas e Certificados
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4.2.3 – Medições de Ruído 

As atividades de apoio ao ciclo de produção são sempre realizadas com recurso a 

determinados equipamentos de trabalho. Na tabela 11 estão descriminados quais os 

equipamentos que foram alvo de avaliação. 

 

Tabela 11 - Identificação dos equipamentos de trabalho utilizados nas atividades desenvolvidas 

 

Sonometrias 

Pretende-se com esta técnica, recolher amostras das condições do ruído através de uma 

caraterização espacial da distribuição do fenómeno do ruído, tal como é sentido pelos 

trabalhadores que operam numa ou em várias áreas afetadas por diversas fontes de ruído 

de diferentes características. Os valores medidos pelo sonómetro correspondem ao nível 

sonoro contínuo equivalente, LAeq,T, ponderado em A de um ruído num intervalo de tempo 

T, valor expresso em dB(A). No caso da amostragem efetuada, sempre que possível, esse 

período foi de aproximadamente 15 minutos. 

Tendo em conta que os trabalhadores afetos à presente empreitada não estão expostos a 

níveis de ruído constantes, quer pela sua polivalência na operação de equipamentos, pela 

sua dispersão geográfica ou pela própria natureza das funções desempenhadas 

(necessitam de controlar/inspecionar diversas atividades durante o turno de trabalho, por 

exemplo), foram definidos pela Direção Técnica da Empreitada os tempos de exposição 

reais face às tarefas desenvolvidas nas 8 horas de trabalho. Como é apresentado na tabela 

12. 

Profissão / Atividade
KORFMANN ESN 9-550 55 KW
KORFMANN ESN 9-550 75 KW

KORFMANN GAL 7-220/220 KW
KORFMANN DAHLANDER 55KW
KORFMANN DAHLANDER 75KW

GIA AVH 90.90.2.8 90 KW
COGEMACOUSTIC T2.90.75.2 75KW
COGEMACOUSTIC T2.90.90.2 90KW

Equipamento de trabalho associado e avaliado

Condutor manobrador / 
Atividades complementares 

ao ciclo de produção

Ventiladores

Veículo de apoio à produção (VLAP) - Mitsubishi L200 4x4
Multifunções MANITOU MT 1436-R (com cabine)
Equipamentos de trabalho de manutenção e ferramentas diversas
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Tabela 12- Tempos de exposição (Te) face às tarefas desenvolvidas e/ou equipamentos envolvidos 

Na tabela 13 apresentam-se os valores máximos de pico da pressão sonora (LCpico) e os 

valores da exposição pessoal diária de um trabalhador (LEX,8h), calculados com base nas 

amostragens efetuadas, reportando-se cada um deles a uma zona de acordo com a 

profissão/atividade desenvolvida. 

 

Tabela 13- Resultados obtidos por profissão/atividade 

Pela análise dos valores da tabela 13, constatou-se que o valor “LEX, 8h Desvio” registado 

para o ventilador 05-RM02 é excessivamente elevado. A autora entende que tal desvio 

possa ter estado relacionado com a alteração de alguma variável que não se tenha 

apercebido aquando da recolha de dados ou com um erro de registo entre medições ou 

devido à combinação de medições efetuadas em dias diferentes, logo em condições 

distintas. 

Profissão / Atividade
Tarefas desenvolvidas e equipamentos 

associados
Te 

(horas)
Ttotal 

(horas)
Condução e deslocação em VLAP 01:30

Condução e deslocação em multifunções 02:00

Instalação e manutenção de ventiladores 04:30
08:00

Condutor manobrador / 
Atividades complementares ao 

ciclo de produção

Profissão / Atividade Ventiladores Tarefas desenvolvidas e 
equipamentos associados

LEX,8h 
Desvio LEX,8h LCpico

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em Multifunções
Instalação e manutenção de Ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em Multifunções
Instalação e manutenção de Ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em Multifunções
Instalação e manutenção de Ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em Multifunções
Instalação e manutenção de Ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em Multifunções
Instalação e manutenção de Ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em Multifunções
Instalação e manutenção de Ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em Multifunções
Instalação e manutenção de Ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em Multifunções
Instalação e manutenção de Ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em Multifunções
Instalação e manutenção de Ventiladores

125,9 dB (C)

125,9 dB (C)

103,7 dB (A)

82 dB (A)

97,4 dB (A)

125,9 dB (C)

125,9 dB (C)

132,3 dB (C)

125,9 dB (C)

125,9 dB (C)

125,9 dB (C)

132,6 dB (C)

± 3,4 dB (A)

± 3,2 dB (A)

± 1,8 dB (A)

± 27,2 dB (A)

99,6 dB (A)

98,7 dB (A)

87,9 dB (A)

82,5 dB (A)

101,3 dB (A)

104,2 dB (A)05-0043

05-0065

05-RM01

05-RM02

Condutor manobrador / 
Atividades complementares 

ao ciclo de produção

± 2,9 dB (A)

±  3 dB (A)

± 2,6 dB (A)

± 1,8 dB (A)

± 3,1 dB (A)

05-0002

05-0003

05-0007

05-0021

05-0031
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Análise de bandas de oitavas 

A análise de bandas de oitava consiste na recolha de amostras de nível sonoro contínuo 

equivalentes, LAeq,T , ponderado A, cobrindo uma gama de frequências, recorrendo ao 

analisador de bandas de oitava. Recorre-se depois à metodologia apontada no anexo V do 

Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro para verificar a conformidade dos protetores 

auriculares distribuídos aos trabalhadores ou para propor outros que garantam a atenuação 

de forma a baixar a exposição para valores de nível sonoro contínuo equivalente inferiores 

ao nível mínimo da ação – 80 dB(A). 

Atualmente são distribuídos aos trabalhadores protetores auriculares, do tipo tampão da 

marca e modelo “DELTAPLUS CONICCO 200”, bem como do tipo abafador (concha) 

da marca e modelo “SINGER CASBRUIT”, com as seguintes características:  

 

Tampões DELTAPLUS CONICCO 200 

• Móldavel e descartável; 

• Feitos em espuma de poliuretano; 

• Ajustável ao canal auditivo; 

• Pode causar reações alérgicas; 

• Recomenda-se a sua substituição regular; 

• Distribuído em caixas de 200 pares de auriculares com cordão plástico. [13] 

 

Tabela 14 - Frequências e Performances dos Tampões DELTAPLUS CONICCO 200 (Informação do 
fabricante) 

Frequência (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf - Atenuação média (dB) 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8 46,1
Sf - Desvio normal (dB) 0 6,7 4,9 7,1 7,1 5,8 6,3 5,9

H (dB) M (dB) L (dB) SNR (dB)
34 34 31 36Performances

Tampões DELTAPLUS CONICCO 200
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Abafador SINGER CASBRUIT 

• Ear muff made of two red cups tied together with a headband; 

• The red cups are pressed against each outer ear through the black plastic 

headband; 

• This device is adjustable by the motion of the cups on the headband; 

• Each cup features a comfortable black cushion and are flled with foam; 

• Weight: 188 grams; 

• Packing: - carton of 60 pieces; 

- box of 10 pieces 

- each piece under individual polybag. [14] 

 

Tabela 15 - Frequências e Performances do Abafador SINGER CASBRUIT [14] 

  

Foi determinada a atenuação propiciada, de acordo com os dados da tabela seguinte. 

EN352-2:2002. Hearing protection. Part 2. Earplug
Regulamento (UE) 2016/425

Frequência (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf - Atenuação média (dB) 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7 38,4
Sf - Desvio normal (dB) 4,2 4,3 3,6 4,4 3,8 4,1 2,7 4,7

H (dB) M (dB) L (dB) SNR (dB)
34,2 25,4 16,4 28,2Performances

Abafador SINGER CASBRUIT
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Tabela 16 - Atenuação proporcionada pelos protetores auriculares 

Como se pode verificar pelos resultados na tabela anterior, a atenuação proporcionada 

pelos protetores auriculares do tipo tampão e do tipo abafador, distribuídos aos 

trabalhadores, garantem uma proteção adequada aos trabalhadores para as atividades 

cujos valores de ruído emitidos ultrapassam os limites estipulados por lei.  

 

4.3.4 – Análise dos Resultados Obtidos 

Da análise dos resultados obtidos verifica-se que foi ultrapassado o valor de exposição 

pessoal diária ao ruído (LEX,8h > 87 dB(A)) nos seguintes ventiladores indicados na tabela 

17. 

Tampão Abafador
Condução e deslocação em VLAP

Condução e deslocação em multifunções
Instalação e manutenção de ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em multifunções
Instalação e manutenção de ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em multifunções
Instalação e manutenção de ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em multifunções
Instalação e manutenção de ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em multifunções
Instalação e manutenção de ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em multifunções
Instalação e manutenção de ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em multifunções
Instalação e manutenção de ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em multifunções
Instalação e manutenção de ventiladores

Condução e deslocação em VLAP
Condução e deslocação em multifunções
Instalação e manutenção de ventiladores

73,0 dB (A)

79,6 dB (A)

76,3 dB (A)

73,7 dB (A)

72,9 dB (A)

77,9 dB (A)

05-RM01 82 dB (A) ±1,8 dB (A)

05-RM02 97,4 dB (A) 81,5 dB (A) ±27,2 dB (A)

69,9 dB (A)

76,7 dB (A)

05-0043 104,2 dB (A) 86,3 dB (A) ±3,4 dB (A)

05-0065 103,7 dB (A) 85,8 dB (A) ±3,2 dB (A)

79,3 dB (A)

78,9 dB (A)

±1,8 dB (A)

05-0031 101,3 dB (A) 84,4 dB (A) ±3,1 dB (A)
Condutor manobrador / 

Atividades complementares 
ao ciclo de produção

05-0002 99,6 dB (A) 86,6 dB (A) ±2,9 dB (A)

05-0003 98,7dB (A) 79,9 dB (A) ±3 dB (A)

05-0007 87,9 dB (A) 72,3 dB (A) ±2,6 dB (A)

05-0021 82,5 dB (A) 69,6 dB (A)

Profissão / Atividade Ventiladores Tarefas desenvolvidas e 
equipamentos associados LEX,8h Incerteza da 

medição
LEX,8h, efect
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Tabela 17 Ventiladores que ultrapassaram os VLE (Valores Limite de Exposição) 

Com relação a esta temática, foram informados os serviços de manutenção da empresa, 

com o intuito de perceber que medidas poderão ser implementadas com vista à redução 

do ruído emitido pelos mesmos. Estas poderão passar por uma manutenção 

extraordinária, recondicionamento dos rotores e/ou substituição dos silenciadores 

instalados. 

Constatou-se através dos resultados obtidos, que nas zonas mais ruidosas os valores 

medidos apresentam geralmente caraterísticas próximas das estacionárias. Ainda assim, 

é de notar que a monitorização efetuada é bastante afetada pela variabilidade inerente à 

operação de diversos equipamentos e às caraterísticas do trabalho de campo. 

Não obstante ter-se verificado a eficácia dos protetores distribuídos pela empresa na 

maioria dos casos avaliados, em alguns casos o valor medido com atenuação do protetor 

tipo concha, ultrapassou o valor de ação superior definido. Assim sendo, será 

recomendado o uso de protetores tipo tampão quando os trabalhadores estejam expostos 

ao ruído dos ventiladores secundários e na próxima campanha, irá ser proposto dois outros 

tipos de protetor auricular tipo concha, com o intuito de avaliar o seu desempenho. Caso 

se comprovem melhores, irá ser feita a aquisição de um deles, em detrimento dos que são 

atualmente distribuídos. 

Perante esta atividade ruidosa é importante referir que a empresa já tem vindo a 

desenvolver medidas mitigadores, sendo exemplo: a redução da exposição dos 

trabalhadores ao ruído (limitação da duração e da intensidade da exposição), bem como 

a aquisição de equipamentos que apresentam cabine isolada. Ainda assim e por 

prevenção, a empresa definiu como obrigatório o uso permanente de proteção auricular 

nesta atividade e naqueles locais. 

Código Marca Modelo Potência
05-0002 KORFMANN ESN 9-550 55KW
05-0003 KORFMANN ESN 9-750 75KW
05-0007 KORFMANN GAL 7-220/220 2x22KW
05-0031 GIA AVH 90.90.2.8 90KW
05-0043 COGEMACOUSTIC T2.90.75.2 75KW
05-0065 COGEMACOUSTIC T2.90.90.2 90KW

05-RM02 KORFMANN DAHLANDER 75KW
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De forma a minimizar a incerteza decorrente das medições efetuadas, recorreu-se a um 

equipamento integrador e a uma metodologia de recolha de três amostras espaçadas no 

tempo. Não obstante e com o objetivo de reduzir a incerteza das mesmas, na próxima 

monitorização de ruído a efetuar deverá ponderar-se aumentar o número de amostras a 

realizar e/ou tempos de amostragem. 

Quanto à metodologia utilizada, de salientar e reter como aprendizagem que, quando se 

efetua uma medição de ruído tem que se garantir que as três monitorizações 

representativas da situação a caraterizar, sejam efetuadas sequencialmente e garantindo 

as mesmas condições, de forma a que as variáveis presentes nos locais de trabalho ou 

outros potenciais erros humanos, não influenciem negativamente os resultados e assim 

comprometam o estudo em curso – sem dúvida uma oportunidade de melhoria em futuras 

medições. Por este facto, se irá considerar a medição efetuada a este ventilador como 

sendo representativa da atividade desenvolvida na presença deste equipamento e nula 

para o presente estudo. 

Relativamente aos locais avaliados, o disposto no Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de 

setembro estabelece que o empregador: 

1) Nos locais de trabalho onde os trabalhadores possam estar expostos a níveis de ruído 

acima dos valores de ação superior a 85 dB(A), o empregar deve assegurar que os riscos 

para a Segurança e Saúde no Trabalho dos trabalhadores resultantes da exposição ao ruído 

sejam eliminados, ou reduzidos ao mínimo, mediante: 

a. Métodos de trabalho alternativos que permitam reduzir ao mínimo a exposição ao 

ruído; 

b. Escolha de equipamentos de trabalho adequados, ergonomicamente bem concebidos 

e que produzam o mínimo ruído possível, incluindo a possibilidade de disponibilizar 

aos trabalhadores equipamentos de trabalho cuja sua conceção e cujo fabrico respeitem 

o objetivo ou o efeito da limitação da exposição ao ruído; 

c. Conceção, disposição e organização dos locais e dos postos de trabalho; 

d. Informação e formação adequadas aos trabalhadores para a utilização correta e segura 

do equipamento com o objetivo de reduzir ao mínimo a sua exposição ao ruído; 
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e. Medidas técnicas de redução do ruído, nomeadamente barreiras acústicas, 

encapsulamento e revestimento com material de absorção sonora para redução do ruído 

aéreo, e medidas de amortecimento e isolamentos para redução do ruído transmitido à 

estrutura; 

f. Programas adequados de manutenção do equipamento de trabalho, do local de 

trabalho, e dos sistemas aí existentes; 

g. Organização do trabalho com limitação da duração e da intensidade da exposição; 

h. Horários de trabalho adequados, incluindo períodos de descanso apropriados. 

Estes locais deverão ainda ser devidamente sinalizados, devendo ser delimitados e o 

acesso aos mesmos ser restrito sempre que seja tecnicamente possível, limitado aos 

trabalhadores cujo trabalho ou função implique necessariamente a sua presença.  

Nas situações em que os riscos resultantes da exposição ao ruído não possam ser evitados 

por outros meios, não sendo possível a implementação de medidas de proteção coletiva, 

nomeadamente ao nível dos equipamentos e acessórios de trabalho, que reduzam os 

valores de exposição pessoal diária dos trabalhadores ao ruído, devem ser colocados à 

disposição dos trabalhadores equipamentos de proteção individual, nomeadamente 

protetores auditivos, selecionados de acordo com o referido anteriormente. 
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Tabela 18 - Resumo da atuação do empregador 

Pode-se concluir que o estudo efetuado foi bastante positivo pois permitiu retirar várias 

ilações com relação ao estado dos equipamentos, dos EPI distribuídos e às práticas 

atualmente implementadas, bem como obter dados claros e objetivos da exposição dos 

colaboradores aos ventiladores secundários instalados, informação que até então não 

existia. 

Estes dados permitirão à empresa continuar na senda da melhoria contínua e 

principalmente, proporcionar melhores condições de trabalho aos seus colaboradores. 

 

→ Informação/consulta dos trabalhadores expostos sobre a seleção dos protetores auriculares.

→ Informação e formação dos trabalhadores expostos (pontos 1 a 4)
→ Informação/consulta dos trabalhadores expostos sobre a seleção dos protetores auriculares;
→ Vigilância da saúde por verificação anual da função auditiva mediante exame audiométrico.

→ Adoção de medidas imediatas que reduzam a exposição ao ruído;
→ Identificação das suas causas e implementação de medidas de modo a evitar a repetição da exposição;
→ Informação e formação dos trabalhadores expostos (pontos 1 a 4)

→ Desenho e aplicação de medidas técnicas e/ou organizacionais para redução da exposição;
→ Sinalização de segurança dos locais de trabalho;
→ Delimitação e restrição de acesso aos locais de trabalho;
→ Garantir a utilização de protetores auriculares individuais pelos trabalhadores;
→ Efetuar a avaliação da exposição ao ruído anualmente;
→ Assegurar o controlo da eficácia da utilização dos protetores auriculares individuais;

Pressão Sonora de Pico (Lcpico) - 137 dB (C)

Igualado ou ultrapassados os Valores Limite Exposição
Exposição Pessoal Diária (LEX 8H) - 87 dB (A)

Pressão Sonora de Pico (Lcpico) - 140 dB (C)

→ Avaliação do risco de exposição ao ruído atualizada, sempre que haja alterações significativas;
→ Protetores auriculares individuais colocados à disposição dos trabalhadores;
→ Informação e formação dos trabalhadores expostos sobre:
1. Os riscos para a SST da exposição ao ruído;
2. As medidas adoptadas para eliminar ou reduzir os riscos de exposição;
3. As práticas de trabalho mais seguras;

Resumo da atuação do empregador
Igualado ou ultrapassados os Valores de Ação Inferior

Exposição Pessoal Diária (LEX 8H) - 80 dB (A)
Pressão Sonora de Pico (Lcpico) - 135 dB (C)

Igualado ou ultrapassados os Valores de Ação Superior
Exposição Pessoal Diária (LEX 8H) - 85 dB (A)

4. A correta utilização dos protetores auriculares.
→ Informação/consulta dos trabalhadores expostos sobre a seleção dos protetores auriculares;
→ Vigilância da saúde através da realização de exame audiométrico, de dois em dois anos.
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4.3.5 – Divulgação dos Resultados 

Os resultados obtidos deverão ser divulgados às partes interessadas relevantes. Entre 

outras falamos obviamente da equipa de trabalho exposta ao ruído, aos seus superiores 

hierárquicos e a toda a estrutura de Supervisão da obra, à Direção de Sistemas de Gestão 

e Tecnologia e finalmente e não menos importante, à equipa de Medicina do trabalho. O 

relatório deverá igualmente estar disponível para consulta por entidades externas que 

assim o desejem consultar (Cliente, Entidades Inspetivas, Auditores, etc.). 

Através da distribuição das fichas individuais de avaliação da exposição diária de cada 

trabalhador ao ruído, os Serviços de Qualidade Ambiente e Segurança em obra (SQAS) 

informam os trabalhadores do que está na origem destas campanhas, a metodologia 

utilizada, a composição da ficha individual entregue, bem como dos valores a que estão 

expostos no decorrer da atividade. 

Para além da distribuição das fichas individuais é dada uma Palestra/Reunião de 

Segurança com o tema: “Prevenção de doenças profissionais – Perda de audição/surdez”, 

com o intuito de reforçar as regras e procedimentos instituídos e relacionados com a 

matéria, bem como sensibilizar todos os trabalhadores com relação aos malefícios para a 

saúde da exposição prolongada ao ruído e as boas práticas para o correto uso e 

manutenção dos protetores auriculares distribuídos pela empresa.  
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5 – Manual de Procedimentos 

Durante a recolha de dados para executar este estudo foi elaborado um manual de 

procedimentos com instruções para medição de ruído e tratamento de dados. Este contém 

todos os procedimentos que o técnico de segurança deve realizar em contexto de trabalho 

em gabinete e campo que se encontra no Apêndice I. 

O principal objetivo da elaboração deste manual prende-se com o facto de se pretender 

que todo este processo fique registado num só documento interno para que a entidade 

executante possa utiliza-lo como guia e, permita assim ao técnico de segurança afeto a 

este serviço, no futuro, fazer tais avaliações e, ter uma base de informação que o auxilie. 

E para a autora, visto que, foi uma mais valia a nível de conhecimentos e profissional. 

O manual de procedimentos foi elaborado e organizado conforme a sequência de 

acontecimentos, ou seja, à medida que o trabalho era realizado e se ia fazendo a 

aprendizagem e a realização das tarefas, ia-se anotando todos os acontecimentos 

pormenorizadamente. 

Resumidamente este manual é constituído pela descrição detalhada de: 

• Verificações iniciais dos equipamentos imprescindíveis para todo o processo; 

• Materiais de apoio para o trabalho de campo; 

• Execução das medições (calibrar o equipamento e as medições de ruído); 

• Transferir os dados das medições para o computador (CESVA Capture Studio); 

• Tratamento dos dados obtidos no software CESVA Risk Manager para posterior 

análise dos resultados adquiridos. 

As principais dificuldades encontradas na sua elaboração foram, sobretudo, a nível de 

conexão do software instalado utilizado no tratamento e análise de dados, o CESVA Risk 

Manager, com a Pendrive do software onde se teve que contornar alguns problemas a 

nível informático para que o mesmo funciona-se corretamente. 
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6 – Considerações Finais 

O presente projeto teve como objetivo estudar o problema da exposição ocupacional ao 

ruído decorrente do funcionamento dos ventiladores secundários na indústria extrativa 

mineira, nomeadamente nas galerias/frentes de trabalho, ruído este até então não 

caracterizado na organização. O mesmo procurou contribuir para a análise e interpretação 

de determinados aspetos e comportamentos relacionados com a segurança e saúde 

ocupacional, principalmente o de reforçar junto dos trabalhadores expostos a este tipo de 

ruído a importância do cumprimento das medidas preventivas definidas pela empresa. 

Este estudo permitiu obter várias conclusões, as quais serão de seguida descritas. 

Com os resultados obtidos foi possível concluir: 

• Os dados obtidos nas medições de ruído efetuadas permitiram confirmar o 

pressuposto de que os ventiladores secundários de apoio à ventilação mineira são 

fontes de ruído com valores de emissão acima do desejável; 

• Considerando os ventiladores envolvidos no estudo, constatou-se que apenas duas 

unidades em funcionamento não ultrapassam os valores limite de exposição 

estabelecidos, como se pode verificar na tabela 20; 

 

Tabela 19 - Ventiladores utilizados com os respetivos VLE 

• Foi também constatado e registado como aprendizagem, o facto do valor do 

“LEX,8h desvio” para o ventilador 05-RM02 ser excessivamente elevado (tabela 

13), devido a potenciais erros do utilizador aquando da amostragem, relevando a 

Código Marca Modelo Potência LEX,8h

05-0002 KORFMANN ESN 9-550 55KW 99,6 dB (A)
05-0003 KORFMANN ESN 9-750 75KW 98,7 dB (A)
05-0007 KORFMANN GAL 7-220/220 2x22KW 87,9 dB (A)
05-0021 KORFMANN GAL 7-220/220 2x22KW 82,5 dB (A)
05-0031 GIA AVH 90.90.2.8 90KW 101,3 dB (A)
05-0043 COGEMACOUSTIC T2.90.75.2 75KW 104,2 dB (A)
05-0065 COGEMACOUSTIC T2.90.90.2 90KW 103,7 dB (A)

05-RM01 KORFMANN DAHLANDER 55KW 82 dB (A)
05-RM02 KORFMANN DAHLANDER 75KW 97,4 dB (A)

Ventiladores
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importância do escrupuloso cumprimento da metodologia de amostragem 

definida; 

• Na análise de bandas de oitava constata-se que os protetores auriculares 

distribuídos aos trabalhadores garantem atenuação suficiente, baixando a sua 

exposição para valores de nível sonoro contínuo equivalente, inferiores ao nível 

mínimo da ação. Os protetores auditivos tipo tampão promovem uma maior 

atenuação, comparativamente com os abafadores tipo concha; 

• Verificou-se que de forma geral, os trabalhadores utilizam vários equipamentos e 

laboram em vários locais de trabalho ao longo das oito horas de trabalho, não 

tendo, desta forma, um posto de trabalho fixo. Por esta análise e dada a 

polivalência do grupo de trabalhadores avaliados, a exposição pessoal diária ao 

ruído é assim considerada um fator de maior incerteza; 

• Este estudo contribuiu também para a sensibilização dos trabalhadores envolvidos 

no que concerne aos riscos relacionados com a exposição a ruído de intensidade 

elevada, nomeadamente pela apresentação de valores concretos relacionados com 

uma atividade de desenvolvem e pela passagem de conhecimento científico 

comprovado, sobre os efeitos adversos da exposição prolongada, sobre a sua 

saúde. Nesta transmissão de conhecimento foram novamente reforçadas as 

medidas preventivas em vigor e de cumprimento obrigatório a todos os 

colaboradores da empresa. 

Entende-se que o desenvolvimento deste estudo foi uma experiência enriquecedora a 

nível de conhecimento, tanto em contexto teórico como prático. Todos os objetivos 

propostos, à partida, foram desenvolvidos e abordados de forma a serem atingidos na sua 

plenitude. Os resultados obtidos no presente trabalho dão continuidade às publicações 

sobre este tema (apresentadas no estado da arte) e são o ponto de partida para projetos 

vindouros. 
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7 –Desenvolvimentos Futuros 

Concluiu-se assim o presente estudo com a apresentação de um conjunto de instigações 

para aplicação futura, na área de investigação deste projeto. Assim, e tendo em 

consideração o estudo realizado e os respetivos resultados alcançados, apresentam-se 

algumas sugestões que possam ter alguma relevância no estudo desta temática: 

• Desenvolvimento de estudos no sentido de determinar se os processos do ciclo 

produtivo poderão ser modificados e/ou melhorados com o intuito de eliminar ou 

reduzir a exposição ao ruído por parte dos trabalhadores; 

• Promover esforços para a priorização da aquisição de equipamentos de trabalho 

com emissões de ruído menos elevadas; 

• Desenvolvimento de estudos sobre a qualidade (atenuação, conforto, 

durabilidade, etc.) de diferentes tipos e marcas de protetores auriculares, 

envolvendo os trabalhadores e fornecedores/fabricantes nessa avaliação; 

• Elaborar questionários de essência simples e objetiva aos trabalhadores sobre a 

qualidade dos diversos protetores auriculares disponibilizados; 

• Avaliar a capacidade auditiva dos trabalhadores expostos a este tipo de ruído, ao 

longo da sua carreira profissional. 
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Anexo I – Ventiladores utilizados nas 
medições 



Ventilador KORFMANN ESN 9-550 com potência de 55KW 

 

 

(Foto do arquivo pessoal) 

 

 

Esquema com as dimensões do Ventilador KORFMANN ESN 9-550 (Ficha Técnica do Equipamento) 



 

Curva característica do Ventilador KORFMANN ESN 9-550 (Ficha Técnica do Equipamento) 

 

Ventilador KORFMANN ESN 9-550 com potência de 75KW 

 

 

(Foto do arquivo pessoal) 



 

Esquema com as dimensões do Ventilador KORFMANN ESN 9-550 (Ficha Técnica do Equipamento) 

 

 

Curva característica do Ventilador KORFMANN ESN 9-550 (Ficha Técnica do Equipamento) 

 



Ventiladores KORFMANN GAL 7-220/220 com potência de 2x22KW (05-0007 e 
05-0021) 

 

 

(Foto do arquivo pessoal) 

 



 

Esquema com as dimensões dos Ventiladores KORFMANN GAL 7-220/220 (Ficha Técnica do Equipamento) 

 

 

Curva característica dos Ventiladores KORFMANN GAL 7-220/220 (Ficha Técnica do Equipamento) 



Ventilador GIA AVH 90.90.2.8 com potência de 90KW 

 

 

(Foto do arquivo pessoal) 

 

 

Esquema com as dimensões do Ventilador GIA AVH 90.90.2.8 (Ficha Técnica do Equipamento) 

 



 

Curva característica do Ventilador GIA AVH 90.90.2.8 (Ficha Técnica do Equipamento) 

 

Ventilador COGEMACOUSTIC T2.90.75.2 com potência de 75KW 

 

(Foto do arquivo pessoal) 



 

 

Esquema com as dimensões do Ventilador COGEMACOUSTIC T2.90.75.2 (Ficha Técnica do Equipamento) 



 

Curva característica do Ventilador COGEMACOUSTIC T2.90.75.2 (Ficha Técnica do Equipamento) 

 

Ventilador COGEMACOUSTIC T2.90.90.2 com potência de 90KW 

 

(foto do arquivo pessoal) 



 

Esquema com as dimensões do Ventilador COGEMACOUSTIC T2.90.90.2 (Ficha Técnica do Equipamento) 

 



 

Curva característica do Ventilador COGEMACOUSTIC T2.90.90.2 (Ficha Técnica do Equipamento) 

 

Ventilador KORFMANN DAHLANDER com potência de 55KW 

 

 

(foto do arquivo pessoal) 



Ventilador KORFMANN DAHLANDER com potência de 75KW 

 

 

(foto do arquivo pessoal) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Certificado de Verificação 
ISQ 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo III – Certificado de Homologação 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Anexo IV – Fichas individuais de 
avaliação da exposição pessoal diária de cada

trabalhador ao ruído durante o trabalho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0002 – Abafador 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Fábio Miguel Santana Pais

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 16/08/1986 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 01/02/2019 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 1 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11172197062

L        = L              = EX,8h         99,6 +/- 2,9 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         86,6 +/- 2,9

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 25/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 940000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 101,80000:45:00Instalação e 124,8

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 99,6 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 69,6

Bandas de oitava :

82,9 82,8 90,7 87,3 85,4 79,8 71,4Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 60,3 78,2 71,1 70,7 59,0 57,0 43,5 42,4

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA81,7

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 74,3

Bandas de oitava :

90,5 90,9 98,6 95,3 92,6 87,8 79,6Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 65,0 85,8 79,2 78,6 67,0 64,2 51,5 50,6

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA89,4

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 67,4 69,2 63,5 58,4 49,7 50,0 30,9 26,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA74,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0002 – Tampão 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Fábio Miguel Santana Pais

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 16/08/1986 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 01/02/2019 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 1 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11172197062

L        = L              = EX,8h         99,6 +/- 2,9 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         79,6 +/- 2,9

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 25/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 940000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 101,80000:45:00Instalação e 124,8

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 99,6 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 69,6

Bandas de oitava :

82,9 82,8 90,7 87,3 85,4 79,8 71,4Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 69,6 66,1 55,6 62,6 59,8 59,8 44,6 37,1

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA74,4

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 74,3

Bandas de oitava :

90,5 90,9 98,6 95,3 92,6 87,8 79,6Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 74,3 73,7 63,7 70,5 67,8 67,0 52,6 45,3

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA80,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 76,7 57,1 48,0 50,3 50,5 52,8 32,0 21,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA78,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0003 – Abafador 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Guilherme Carlos Mendes da Silva

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 20/01/2021 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 14/04/1966 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 12017623255

L        = L              = EX,8h         98,7 +/- 3 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         79,9 +/- 3

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 07/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 101,10000:45:00Instalação e 120,1

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 98,7 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 50,3 57,9 58,1 53,2 47,7 47,1 26,5 23,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA64,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 64,2

Bandas de oitava :

75,6 84,5 98,8 95,4 91,6 85,5 73,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 54,9 70,9 72,8 78,8 67,1 63,2 49,2 44,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA82,6

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 67,4 69,2 63,5 58,4 49,7 50,0 30,9 26,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA74,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0003 – Tampão 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Guilherme Carlos Mendes da Silva

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 20/01/2021 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 14/04/1966 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 12017623255

L        = L              = EX,8h         98,7 +/- 3 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         76,3 +/- 3

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 07/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 101,10000:45:00Instalação e 120,1

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 98,7 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 59,6 45,8 42,6 45,1 48,5 49,9 27,6 17,9

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA62,7

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 64,2

Bandas de oitava :

75,6 84,5 98,8 95,4 91,6 85,5 73,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 64,2 58,8 57,3 70,7 67,9 66,0 50,3 39,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA76,1

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 76,7 57,1 48,0 50,3 50,5 52,8 32,0 21,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA78,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0007 – Abafador 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Marco Paulo da Silva Prazeres

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 11/08/1982 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Manobrad.Prt2A

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 12/10/2020 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11076123319

L        = L              = EX,8h         87,9 +/- 2,6 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         72,3 +/- 2,6

LCpico     = 132,3 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 23/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 89,70000:45:00Instalação e 132,3

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 87,9 LCpico =  132,3

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 50,3 57,9 58,1 53,2 47,7 47,1 26,5 23,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA64,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 65,2

Bandas de oitava :

72,8 77,8 82,9 87 82,6 74,7 62,8Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 55,9 68,1 66,1 62,9 58,7 54,2 38,4 33,8

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA73,4

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 67,4 69,2 63,5 58,4 49,7 50,0 30,9 26,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA74,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0007 – Tampão 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Marco Paulo da Silva Prazeres

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 11/08/1982 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Manobrad.Prt2A

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 12/10/2020 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11076123319

L        = L              = EX,8h         87,9 +/- 2,6 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         73,7 +/- 2,6

LCpico     = 132,3 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 23/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 89,70000:45:00Instalação e 132,3

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 87,9 LCpico =  132,3

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 59,6 45,8 42,6 45,1 48,5 49,9 27,6 17,9

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA62,7

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 65,2

Bandas de oitava :

72,8 77,8 82,9 87 82,6 74,7 62,8Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 65,2 56,0 50,6 54,8 59,5 57,0 39,5 28,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA69,4

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 76,7 57,1 48,0 50,3 50,5 52,8 32,0 21,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA78,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0021 – Abafador 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Fábio Miguel Santana Pais

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 16/08/1986 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 01/02/2019 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 1 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11172197062

L        = L              = EX,8h         82,5 +/- 1,8 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         69,6 +/- 1,8

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 25/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 81,60000:45:00Instalação e 118,8

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 82,5 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 50,3 57,9 58,1 53,2 47,7 47,1 26,5 23,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA64,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 50,8

Bandas de oitava :

62,9 73 78,2 76,3 72,1 64,5 55,8Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 41,5 58,2 61,3 58,2 48,0 43,7 28,2 26,8

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA66,4

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 67,4 69,2 63,5 58,4 49,7 50,0 30,9 26,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA74,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0021 – Tampão 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Fábio Miguel Santana Pais

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 16/08/1986 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 01/02/2019 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 1 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11172197062

L        = L              = EX,8h         82,5 +/- 1,8 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         72,9 +/- 1,8

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 25/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 81,60000:45:00Instalação e 118,8

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 82,5 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 59,6 45,8 42,6 45,1 48,5 49,9 27,6 17,9

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA62,7

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 50,8

Bandas de oitava :

62,9 73 78,2 76,3 72,1 64,5 55,8Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 50,8 46,1 45,8 50,1 48,8 46,5 29,3 21,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA58,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 76,7 57,1 48,0 50,3 50,5 52,8 32,0 21,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA78,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0031 – Abafador 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Manuel António Anacleto Paulino Chanoca

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 16/06/1973 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 10/11/2020 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11131843998

L        = L              = EX,8h         101,3 +/- 3,1 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         84,4 +/- 3,1

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 30/12/2020 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 103,80000:45:00Instalação e 121,6

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 101,3 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 50,3 57,9 58,1 53,2 47,7 47,1 26,5 23,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA64,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 65,2

Bandas de oitava :

77,7 93,9 101,7 98 91,9 83,6 71,1Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 55,9 73,0 82,2 81,7 69,7 63,5 47,3 42,1

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA87,4

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 67,4 69,2 63,5 58,4 49,7 50,0 30,9 26,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA74,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0031 – Tampão 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Manuel António Anacleto Paulino Chanoca

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 16/06/1973 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 10/11/2020 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11131843998

L        = L              = EX,8h         101,3 +/- 3,1 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         77,9 +/- 3,1

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 30/12/2020 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 103,80000:45:00Instalação e 121,6

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 101,3 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 59,6 45,8 42,6 45,1 48,5 49,9 27,6 17,9

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA62,7

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 65,2

Bandas de oitava :

77,7 93,9 101,7 98 91,9 83,6 71,1Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 65,2 60,9 66,7 73,6 70,5 66,3 48,4 36,8

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA78,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 76,7 57,1 48,0 50,3 50,5 52,8 32,0 21,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA78,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0043 – Abafador 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Guilherme Carlos Mendes da Silva

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 20/01/2021 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 14/04/1966 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 12017623255

L        = L              = EX,8h         104,2 +/- 3,4 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         86,3 +/- 3,4

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 07/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 106,70000:45:00Instalação e 123,3

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 104,2 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 50,3 57,9 58,1 53,2 47,7 47,1 26,5 23,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA64,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 61,6

Bandas de oitava :

78,7 87,6 105,6 99,3 95,2 84,7 71,1Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 52,3 74,0 75,9 85,6 71,0 66,8 48,4 42,1

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA88,5

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 67,4 69,2 63,5 58,4 49,7 50,0 30,9 26,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA74,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0043 – Tampão 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Guilherme Carlos Mendes da Silva

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 20/01/2021 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 14/04/1966 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 12017623255

L        = L              = EX,8h         104,2 +/- 3,4 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         79,3 +/- 3,4

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 07/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 106,70000:45:00Instalação e 123,3

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 104,2 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 59,6 45,8 42,6 45,1 48,5 49,9 27,6 17,9

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA62,7

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 61,6

Bandas de oitava :

78,7 87,6 105,6 99,3 95,2 84,7 71,1Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 61,6 61,9 60,4 77,5 71,8 69,6 49,5 36,8

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA81,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Guilherme Carlos Mendes da Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 76,7 57,1 48,0 50,3 50,5 52,8 32,0 21,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA78,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0065 – Abafador 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Marco Paulo da Silva Prazeres

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 11/08/1982 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Manobrad.Prt2A

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 12/10/2020 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11076123319

L        = L              = EX,8h         103,7 +/- 3,2 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         85,8 +/- 3,2

LCpico     = 132,6 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 23/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 106,20000:37:00Instalação e 132,6

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 103,7 LCpico =  132,6

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 50,3 57,9 58,1 53,2 47,7 47,1 26,5 23,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA64,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 64,8

Bandas de oitava :

75,3 92 105,5 97,5 91,8 82,7 70,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 55,5 70,6 80,3 85,5 69,2 63,4 46,4 41,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA88,9

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 67,4 69,2 63,5 58,4 49,7 50,0 30,9 26,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA74,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-0065 – Tampão 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Marco Paulo da Silva Prazeres

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 11/08/1982 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Manobrad.Prt2A

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 12/10/2020 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11076123319

L        = L              = EX,8h         103,7 +/- 3,2 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         78,9 +/- 3,2

LCpico     = 132,6 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 23/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 106,20000:37:00Instalação e 132,6

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 103,7 LCpico =  132,6

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 59,6 45,8 42,6 45,1 48,5 49,9 27,6 17,9

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA62,7

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 64,8

Bandas de oitava :

75,3 92 105,5 97,5 91,8 82,7 70,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 64,8 58,5 64,8 77,4 70,0 66,2 47,5 35,9

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA80,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Marco Paulo da Silva Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 76,7 57,1 48,0 50,3 50,5 52,8 32,0 21,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA78,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-RM01 – Abafador 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Manuel António Anacleto Paulino Chanoca

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 16/06/1973 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 10/11/2020 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11131843998

L        = L              = EX,8h         82 +/- 1,8 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         69,9 +/- 1,8

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 30/12/2020 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 80,60000:45:00Instalação e 117,9

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 82,0 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 50,3 57,9 58,1 53,2 47,7 47,1 26,5 23,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA64,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 52,2

Bandas de oitava :

64,1 75,5 74,2 75 73,2 61,4 52,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 42,9 59,4 63,8 54,2 46,7 44,8 25,1 23,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA67,6

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 67,4 69,2 63,5 58,4 49,7 50,0 30,9 26,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA74,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-RM01 – Tampão 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Manuel António Anacleto Paulino Chanoca

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 16/06/1973 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 10/11/2020 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 0 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11131843998

L        = L              = EX,8h         82 +/- 1,8 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         73,0 +/- 1,8

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 30/12/2020 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 80,60000:45:00Instalação e 117,9

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 82,0 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 59,6 45,8 42,6 45,1 48,5 49,9 27,6 17,9

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA62,7

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 52,2

Bandas de oitava :

64,1 75,5 74,2 75 73,2 61,4 52,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 52,2 47,3 48,3 46,1 47,5 47,6 26,2 18,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA58,5

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Manuel António Anacleto Nome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 76,7 57,1 48,0 50,3 50,5 52,8 32,0 21,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA78,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-RM02 – Abafador 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Fábio Miguel Santana Pais

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 16/08/1986 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 01/02/2019 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 1 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11172197062

L        = L              = EX,8h         97,4 +/- 27,2 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         81,5 +/- 27,2

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 25/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 99,80000:30:00Instalação e 124,8

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 97,4 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 50,3 57,9 58,1 53,2 47,7 47,1 26,5 23,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA64,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 69,9

Bandas de oitava :

82,8 86,7 96,6 94,2 92,5 84,2 74,4Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 60,6 78,1 75,0 76,6 65,9 64,1 47,9 45,4

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA83,7

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 17,7 13,3 18,9 28,8 35,9 36,6 41,7- - - - - - - - 38,4

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

8,4 8,6 7,2 8,8 7,6 8,2 5,4 9,4+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 67,4 69,2 63,5 58,4 49,7 50,0 30,9 26,5

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA74,3

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 05-RM02 – Tampão 



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador:Nome do trabalhador: Fábio Miguel Santana Pais

Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento:Data de Nascimento: 16/08/1986 Sexo:Sexo:Sexo:Sexo: M

Profissão:Profissão:Profissão:Profissão: Cond.Man.Eq.Ind.III

Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço:Data de admissão na empresa, estabelecimento ou serviço: 01/02/2019 

Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos:Tempo de serviço em ambientes ruidosos: 1 anos (estimativa)(estimativa)(estimativa)(estimativa)

Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social:Sistema de Segurança Social: Sistema Nacional de Saúde

Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº:Beneficiário nº: 11172197062

L        = L              = EX,8h         97,4 +/- 27,2 dB(A) dB(A) EX,8h,efect         76,7 +/- 27,2

LCpico     = 125,9 dB(C)

Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador:Assinatura do trabalhador: Data:Data:Data:Data:

Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador:Assinatura do empregador: Data:Data:Data:Data:

Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação:Data de avaliação: 25/01/2021 Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem:Data de calibração da aparelhagem: 25/01/2021 

Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:Sistema de medição utilizado na avaliação:  | SC310 | 

Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio :Método de ensaio : Tarefas

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco Guerra

Assinatura:Assinatura:Assinatura:Assinatura:



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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: EPOS - Empresa Portuguesa Obras Subterrâneas, SA

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Lagoas Park, Edíficio 2

LCpicoLCpicoLCpicoLCpico

Actividades do 
trabalhador na 

empresa.

Tk  (hora/dia)
(dB(A))(dB(A))(dB(A))(dB(A)) (dB(C))(dB(C))(dB(C))(dB(C))

Tempo de 
amostragem na 

medição de ruído

Nome da zona de 
trabalho

Tempo de exposição 
ao ruído

01:30 80,20000:47:00Condução e deslocação 125,9

04:30 99,80000:30:00Instalação e 124,8

02:00 84,80000:15:00Condução e deslocação 117,3

 Tk Tk Tk Tk

Tc (min)

LAeq ,LAeq ,LAeq ,LAeq ,

L         =L         =L         =L         = dB(A) dB(C)VALORES FINAIS

Total de horas de 
trabalho EX,8hEX,8hEX,8hEX,8h 97,4 LCpico =  125,9

8:00To  =

Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação:Nome do autor da avaliação: Marco GuerraMarco GuerraMarco GuerraMarco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 59,6

Bandas de oitava :

62,6 69,8 73,2 76 75,5 62,8 52,2Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 59,6 45,8 42,6 45,1 48,5 49,9 27,6 17,9

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA62,7

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho :Instalação e Manutenção de 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 69,9

Bandas de oitava :

82,8 86,7 96,6 94,2 92,5 84,2 74,4Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 69,9 66,0 59,5 68,5 66,7 66,9 49,0 40,1

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA77

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



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

Cálculo da exposição diária efectiva a que cada 
trabalhador fica

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

exposto quando utiliza correctamente protectores 
auditivos, conhecida a atenuação em dB / oitava.

Tk = hora / dia

Local/posto de trabalho : Condução e deslocação em 

Fábio Miguel Santana PaisNome do trabalhador :

8000 8000 8000 8000 
HzHzHzHz

4000 4000 4000 4000 
HzHzHzHz

2000 2000 2000 2000 
HzHzHzHz

1000 1000 1000 1000 
HzHzHzHz

500 500 500 500 
HzHzHzHz

250 250 250 250 
HzHzHzHz

125 125 125 125 
HzHzHzHz

63 63 63 63 
HzHzHzHz

L              (                                                      ) 76,7

Bandas de oitava :

73,9 75,2 78,4 78 78,4 67,2 55,5Espectro ponderado AAeq,f,Tk

Atenuações médias do protector auditivo, indicado 
pelo fabricante 0 30,2 37 42,3 41,7 37,2 47,8- - - - - - - - 46,1

Desvios padrão das atenuações do protector 
auditivo, indicados pelo fabricante, x2

0,0 13,4 9,8 14,2 14,2 11,6 12,6 11,8+ + + + + + + +

Ln (Níveis globais, por banda de oitava) 76,7 57,1 48,0 50,3 50,5 52,8 32,0 21,2

Nível sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o trabalhador equipado com protectores auditivos

LAeq,Tk = 10 log       10Σ Ln / 10

n

LAeq,Tk =              dBA78,8

= 10 log [ (1/8)
LAeq,Tk / 10

ΣL T  10 ]
k = n

EX,8h,efect kk = 1

Nome do autor da avaliação: Marco Guerra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexo V – Declaração de 
conformidade DELTA PLUS CONICCO200 



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DELTA PLUS GROUP- ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANÇA - Tel.:+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax:+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail: information@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu

1/2

O DELTA PLUS GROUP declara que este produto está em conformidade com as seguintes regulamentações:

Identifcação do EPI objecto da declaração:

CONICCO200 - CONICCO200 CONICCO

Designação :
CAIXA DISTRIBUIDORA DE 200 PARES DE AURICULARES COM
CORDÃO PLÁSTICO

COR :
Vermelho

TAMANHO :
Sem tamanho

Descritivo :
Caixa distribuidora de 200 pares de auriculares com cordão plástico. Uso único em poliuretano. Saco plástico
individual por par.

O EPI é também identificável pelos seguintes meios:
- A fotografia do produto
- Cada EPI leva o nome indicado neste declaração de conformidade.
- Cada EPI leva o código de barras indicado no anexo a esta declaração de conformidade.
- Cada EPI leva um numero de lote. Para qualquer informação complementar, é necessário indicar-nos este
numero. A nossa organização, baseada neste numero de lote, permite-nos assegurar a rastreabilidade do
EPI.

DECLARAÇÃO EU DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a exlusiva responsabilidade do fabricante.
O objecto da declaração acima identificada conforme a legislação de harmonização da União: Regulamento EU
2016/425, com as suas exigências essenciais e as normas harmonizadas:

REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN352-2:2002 Hearing protection : Earplug
SNR 36 dB: Redução média de ruído
H 34: Atenuação elevada frequência
M 34: Atenuação média frequência
L 31: Atenuação baixa frequência
Ø 7-12 mm: Tamanhos / Dimensões

2777 - SATRA TECHNOLOGY EUROPE (BRACETOWN BUSINESS PARK CLONEE DUBLIN 15 DUBLIN EIRE) :
Organismo notificado que efectua o exame EU de tipo (módulo B) e que emite o certificado de exame EU de
tipo: 2777 13330 02 E01 01

O EPI está sujeito ao procedimento de avaliação da conformidade de tipo baseada no asseguramento da
qualidade do processo de produção (módulo D) sob a supervisão do organismo notificado: 2777 - SATRA
TECHNOLOGY EUROPE (BRACETOWN BUSINESS PARK CLONEE DUBLIN 15 DUBLIN EIRE )



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DELTA PLUS GROUP- ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANÇA - Tel.:+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax:+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail: information@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu

2/2

USA STANDARDS

ANSI S3.19-1974 Instituto Americano de Normalização
NRR 33 dB: NRR (Noise Reduction Rating - Índice de redução do ruído)

Apt, 30/03/2021 Assinado por e em nome de DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO

DIRECTOR MARKETING

ANEXO:

Referências

Referências Código de barras COR TAMANHO

CONICCO200JA 3295249129156 Vermelho Sem tamanho



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexo VI – Ficha técnica 
Abafador SINGER CASBRUIT 



 
            

 Your distributor SINGER® SAFETY

 C A S B R U I T Ear protection - Classics ear-muffs
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W E I G H T
 
  Type of use

This equipment provides excellent protection by filtering 
out high-frequency noises that can be met near rotating 
machines such as workshop machinery, motorized saws etc.
Industry, machine shops, automotive assembly,
airports, printing works, carpentry, construction, sheet-
metal shops, lawn mowing etc..

Technical features 
aEar muff made of two red cups tied together with a 
    headband. 
aThe red cups are pressed against each outer ear 
    through the black plastic headband. 
aThis device is adjustable by the motion of the cups 
     on the headband. 
aEach cup features a comfortable black cushion and are 
     filled with foam.  
aWeight: 188 grams.
aPacking: - carton of  60 pieces.
                    - box of of 10 pieces. 
                    - each piece under individual polybag.

Learn more:  www.singer.fr

Advantages
aPractical and lightweight.
aGood level of attenuation.  
aGood value for money.
aAdjustable; fits easily on most heads.

Values   of sound attenuation
SNR value in accordance with ISO / DIS 4869-2 with parameter α = 1
SNR value :  28,2dB (H:34,2 M:25,4 L:16,4) 

Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean  
attenuation (dB) 

17.7 13.3 18.9 28.8 35.9 36.6 41.7 38.4

Standard 
deviation

4.2 4.3 3.6 4.4 3.8 4.1 2.7 4.7

APV (dB) 13.5 9.0 15.3 24.4 32.1 32.4 39.1 33.7

Conformity
This product has  been tested according to the european standard EN352-1: 2001.  
Hearing protection. Part 1. Ear-muffs. 
It complies with European Directive 89/686/EEC on Personal Protective Equipment (PPE Cat II)
EC type examination certificate issued by the INRS,  notified body n°0070.

At
te

nu
at

io
n 

(d
B)

APV curve = mean attenuation - standard deviation

63 8000125 250 500 1000 2000 4000
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28,2dB

S N R

http://www.singer.fr/snr-29-db.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice I – Manual de Procedimentos 



Instruções para Medição de Ruído e Tratamento de Dados 

 

Notas Prévias: 

A consulta do presente documento não dispensa a consulta e conhecimento dos manuais 

do Sonómetro Integrador CESVA SC310 e Software CESVA Risk Manager. 

Os equipamentos envolvidos deverão ser manuseados com cuidado, visto conterem 

componentes sensíveis. Os equipamentos deverão ser transportados na própria caixa, 

evitando desta maneira a exposição às condições de ambiente térmico e físico-químicas 

presentes em ambiente subterrâneo, bem como evitar quedas ao solo/no interior da VLAP, 

propícias a gerar danos nos mesmos.  

Após conclusão dos trabalhos remover as pilhas dos equipamentos. Quando as pilhas 

ficam durante grandes períodos dentro dos equipamentos, deterioram-se e podem 

danificar os mesmos.  

As instruções fazem referência a itens de imagens. Deve consultar as imagens em anexo 

sempre que necessário. 

 

Verificações iniciais  

1) Afetar técnico(s) às monitorizações; 

2) Verificar conformidade dos Recursos de Monitorização e Medição (RMM): 

a.  Estado e funcionamento dos equipamentos (CESVA SC310 e CESVA 

CB-5 Calibrator); 

b. Validade da última verificação/calibração efetuada por entidade 

certificada ao Sonómetro e Calibrador. Caso necessário enviar os 

equipamentos para verificação/calibração. 

3) Verificar existência de software do sonómetro SC310, software Cesva Risk 

Manager (CRM) + Chave e respetivos manuais; 

4) Solicitar pasta com conteúdo da última monitorização de ruído efetuada em obra 

(Risk manager.xlsx, relatorio.doc, projeto.crf, etc.). Deverá analisar-se 



atentamente o relatório, o mesmo poderá conter dados que condicionem a 

campanha a programar; 

5) Atualizar versões dos software’s disponibilizados, caso necessário, através do site 

do fabricante (www.cesva.pt). 

 

Notas: 

Por regra é afeto apenas um técnico para realizar todo o trabalho. Tem como vantagem, 

o facto de garantir maior coerência entre monitorizações (questão relacionada com a 

aplicação da metodologia definida) e um conhecimento (na vertente desenvolvida em 

gabinete) do trabalho de campo realizado. A desvantagem é a morosidade na conclusão 

do trabalho. 

 

Trabalho de Campo 

Material de apoio 

Para fazer as medições o técnico de SHST terá que levar consigo os seguintes materiais 

e equipamentos: 

• Prancheta; 

• Caneta; 

• Impresso para registo de atividades; 

 

 

 

 

 

 

 
Exemplo de documento que o TSHT deve utilizar para registo das atividades que vai fazer as 

medições 

http://www.cesva.pt/


• Caixa com Sonómetro + Calibrador + Tampão/Abafador; 

• Caixa de pilhas AA de reserva (4 unidades). 

 

Execução das medições 

• Calibrar o Equipamento  

 
Antes de cada monitorização o equipamento deve ser impreterivelmente calibrado. Esta 

calibração, além de obrigatória, vai garantir o mínimo de erro entre monitorizações e 

minimizar o valor da incerteza. 

Para calibrar o sonómetro integrador, proceda da seguinte forma: 

1. Ligue o equipamento e aguarde que apareça o ecrã principal; 

2. Carregue no botão “Menu”; 

3. Com recurso aos botões identificados com setas, percorra o menu, selecione a 

opção “Settings” (configuração) e prima o botão “OK”. Percorra agora o 

submenu, selecione a opção “Sensitivity adjust” (ajuste de sensibilidade) e prima 

o botão “OK”. 

4. Encaixe com cuidado o calibrador no microfone do sonómetro; 

5. Ligue o calibrador, posicionando o botão nos 94dB; 

6. Com recurso aos botões com as setas, ajuste o valor que surge no ecrã para os 

94dB (confirmando assim o som emitido pelo calibrador); 

7. Prima “OK”. Desligue, remova e guarde o calibrador na caixa. O equipamento 

está pronto a iniciar as monitorizações. 

 

 

 

 

 

 



Sequência em imagens: 

 

Sequência de imagens para calibrar o sonómetro (foto do arquivo pessoal) 



 

Sequência de imagens para calibração do sonómetro (foto do arquivo pessoal) 

 

• Medições de Ruído (Dosimetria) 

1 - Ligar o sonómetro. Calibrar o equipamento (tal como explicado anteriormente). 



2 - Selecionar o tipo de monitorização a realizar (neste caso dosimetria), carregue no 

botão “MODE” até surgir no ecrã a palavra “DOSIMETER”. Aguardar uns instantes até 

aparecer o ecrã de medição. 

 

 
Seleção do tipo de monotorização a realizar (foto do arquivo pessoal) 



3 - Clicar no botão “PAUSE/REC” e apontar o número de registo. 

 

Começo da medição de ruído e apontar número de registo (foto do arquivo pessoal) 

 

4 – Inicia-se automaticamente a medição. Aguardar o tempo necessário para que a mesma 

atinja o tempo definido (habitualmente são 3 medições de 15 minutos). 

 

Ao longo do período de medição (foto do arquivo pessoal) 

 

5 - Quando acabar a medição clicar “PLAY/STOP” e depois “MENU”. Por fim, clicar “OK” 

em “Save Results”. Se necessário, percorrer as opções carregando nos botões com as 

setas. 



 

Para concluir a medição de ruído (foto do arquivo pessoal) 

 

6 - Apontar o número de registo. 

 

Apontar o número de registo da medição de ruído (foto do arquivo pessoal) 

 

7 - Para fazer as medições seguintes, repetir o mesmo procedimento, iniciando no passo 

3. 

 

 

 



Trabalho de Gabinete 

• Transferir os dados das medições para o computador 

1 - Aceder ao site da CESVA, procurar o modelo do sonómetro em uso (CESVA SC310) 

e descarregar o software “CESVA Capture Studio (última versão). 

2 - Abrir o software instalado 

 

Software CESVA Capture Studio (imagem do arquivo pessoal) 

 

3 - Clicar no menu “Nova sessão” (assinalado no printscreen) e configurar a ligação (ver 
configurações na imagem abaixo). Clicar “Aceitar”.  

 



 

Ligação do sonómetro ao software CESVA Capture Studio (imagem do arquivo pessoal) 

 

4 - Selecionar no menu “Configuração PC” e selecionar a opção “Pasta de Trabalho”. 

 

Selecionar a pasta de trabalho para transferência das medições de ruído (imagem do arquivo pessoal) 

 

5 - Clicar primeiro em “Procurar” e escolher a pasta de trabalho para onde quer guardar 

as medições. No exemplo foi criada a pasta “Ventiladores ruído”. Selecionar a pasta e 

clicar em “Aceitar”. 



 

Selecionar a pasta de trabalho para transferência das medições de ruído (imagem do arquivo pessoal) 

 

6 - Depois ir ao menu “Capturar” de seguida clicar “Memória” e por fim em “Receber 

registos”. O sonómetro começa a passar os dados para a pasta anteriormente escolhida. 

 

 

Transferir os registos para a pasta de trabalho anteriormente selecionada (imagem do arquivo pessoal) 

 



Findo este processo, os dados estarão todos na pasta de trabalho definida. 

• Tratamento dos dados 

1 - Instalar os Softwares: 

- CESVA Capture Studio (já anteriormente instalado para passar para o computador os 

dados obtidos nas medições); 

- CESVA Insulation Studio; 

- CESVA Measuring Assistant; 

- CESVA Manager Risk. 

Instalar por esta sequência, de maneira a evitar o seguinte erro conhecido: 

 

Erro a evitar (imagem do arquivo pessoal) 

 

Instalar o software CESVA Risk Manager de acordo com as instruções do fabricante 

(consultar as páginas 6 a 14 do manual do software). 

 



2 - Depois de instalar devidamente todos os software’s e de reiniciar o computador, 

colocar a pendrive do software. Permitir que o computador tenha tempo para reconhecer 

e concluir a instalação da pendrive inserida. 

3 - Abrir o CESVA Risk Manager. 

 

 

 

 

 

4 - Selecionar o menu “Ferramentas” e de seguida “Pasta de Trabalho”. Selecionar a pasta 
de trabalho pretendida para o projeto e clicar “Aceitar”. 

 

 

Indicar ao software a pasta onde estão os dados a ser trabalhados (imagem do arquivo pessoal)  

 

CESVA Risk Manager (imagem do arquivo pessoal) 



5 - Clicar “Novo”. Clique no menu “Projecto” e faça “Guardar como”. Dar o nome ao 

novo projeto e de seguida clique em “Guardar”.  

 

Criar novo projeto (imagem do arquivo pessoal) 

 

6 - Clicar no menu “Dados da Empresa” e de seguida em “Novo”. 

 

Criação do novo projeto (imagem do arquivo pessoal) 

 

6.1 - Preencher com os dados solicitados. 



 

Preenchimento dos dados do novo projeto (imagem do arquivo pessoal) 

 

6.2 - Clicar no submenu “Tarefas” e clicar “Novo”. Depois de preenchido o campo da 

“Nova Tarefa” clicar “Aceitar”. Repetir este passo tantas vezes quantas forem as tarefas 

a medir. 



 

Criar as tarefas inerentes ao projeto (imagem do arquivo pessoal) 

 

6.3 - De seguida, criar o “Grupo de Exposição Homogénea” ao clicar no submenu GEH. 

Para isso, clicar “Novo” e criar o grupo e as tarefas que quer ver associadas ao mesmo. 

Clicar em “Aceitar”. 



 

 

Criação de Grupo Homogéneo (imagem do arquivo pessoal) 

 



6.4 – Seguidamente, no submenu “Trabalhador”, selecionar “Novo” e preencher todos os 

campos com os dados dos trabalhadores envolvidos na equipa em estudo e associar ao 

respetivo “GEH a que pertence”. 

 

Preenchimento de dados dos trabalhadores (imagem do arquivo pessoal) 

 

7 – Clicar no Menu “Dados de Medição”. 

7.1 - No menu “Dados de Medição” são carregadas todas as medições que foram 

efetuadas. Clicar no ícone abrir e depois no botão com a designação “Abrir”. Selecione 

todas as medições a importar. 



 

Figura 1 - Abrir pasta das medições efetuadas (imagem do arquivo pessoal) 

 

 

Ficheiros das medições de ruído (imagem do arquivo pessoal) 



7.2 – O próximo passo é associar aos trabalhadores da equipa os respetivos grupos de 6 

medições. 

 

Associar as medições aos respetivos trabalhadores (imagem do arquivo pessoal) 

 

8 - No menu “Avaliação” avalia-se a exposição dos trabalhadores ao ruído medido. 

8.1 – No campo “Norma”, mudar o diploma legal para “PORTUGAL: Decreto-Lei 

182/2006”. 



 

Selecionar a norma pretendida (imagem do arquivo pessoal) 

 

8.2 – O passo posterior é inserir os protetores auditivos disponíveis em obra. Para tal 

deveremos ter em nossa posse os dados técnicos dos mesmos, bem como uma fotografia 

dos mesmos (irá facilitar a posterior seleção, aquando da avaliação). Clicar no ícone com 

o pictograma de obrigatória a utilização de protetores auriculares. De seguida clicar no 

ícone “Novo”. Inserir os dados constantes da ficha técnica dos protetores. Por fim clicar 

“Guardar” (conforme assinalado nos printscreen’s abaixo). 

 

 

 



 

Inserir os protetores auriculares (imagem do arquivo pessoal) 

 

8.2 – Para a avaliação propriamente dita, deveremos proceder da seguinte forma: 

1. - Clicar no trabalhador, definir intervalo de pesquisa e selecionar “OK”. Neste 

momento deverão aparecer todas as medições compreendidas no filtro aplicado; 

2. Escolher as medições a avaliar ; 

3. Carregar na seta (canto superior esquerdo da janela) para que estas se tornem 

visíveis no campo de avaliação; 

4. Por fim, na tabela do canto superior direito editar os tempos de cada tarefa. O 

somatório de todas as tarefas a avaliar deverá corresponder a 8 horas 

(considerando um dia normal de trabalho). 

 

 

 

 

 



 

Associar o trabalhador às medições e duração das mesmas (imagem do arquivo pessoal) 

 

8.3 – Ao alterar os tempos das tarefas o software irá questionar a adição do auricular à 

tarefa agora editada. Se a resposta for afirmativa, automaticamente abrir-se-á a janela dos 

auriculares. Seleciona-se o auricular a avaliar e seleciona-se “Guardar” (Opção A).  

 

Opção A 

1
ºPasso 

2
ºPasso 

3
ºPasso 

1º Passo 

3º Passo 3º Passo 

4º Passo 

2º Passo 



 

Escolher os protetores auriculares que pretende na avaliação (imagem do arquivo pessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

1º Passo 

2º Passo 

3º Passo 



Opção B 

Para selecionar um novo auricular sem alteração dos tempos de cada tarefa, é necessário 

clicar sobre a tarefa, clicar sobre o ícone com o símbolo de obrigatório o uso de protetores 

auriculares, selecionar o auricular a avaliar e, por fim, clicar em “Guardar”. Repetir este 

processo para todas as tarefas de maneira a selecionar o auricular a avaliar para cada tarefa 

(que deverá ser o mesmo – a intenção é avaliar a exposição de um trabalhador a ruído, 

durante a sua jornada de trabalho e perceber a atenuação do ruído nessa mesma jornada, 

por tipo de protetor).  
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Para selecionar outro protetor auricular sem modificar os tempos de cada tarefa (imagem do arquivo pessoal) 

1º Passo 2º Passo 

3º Passo 

4º Passo 



8.4 - Calcular resultados e guardar a avaliação pretendida. Clicar sobre o ícone da 

“Calculadora”. Clicar sobre “Guardar”, editar o nome do ficheiro a guardar (configuração 

habitual do nome: “Número interno + Protetor auricular avaliado” – ex.14501C) e clicar 

“Aceitar”.  

Repetir os passos 8.3- Opção B e 8.4 para avaliar os diferentes protetores auriculares 

disponibilizados em obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Calcular resultados e guardar a avaliação pretendida (imagem do arquivo pessoal) 

1º Passo 

2º Passo 



 

Guardar a avaliação pretendida (imagem do arquivo pessoal) 

 

9 - No menu seguinte “Relatório” imprimir todas as fichas individuais geradas e 

guardadas no menu “Avaliação”. 

9.1. - Definir o idioma dos relatórios como “Português” e definir a norma “PORTUGAL: 

Decreto-Lei 182/2006”. Não é necessário editar os itens do “Cabeçalho”. Clicar sobre o 

separador “Pé de página”. Neste separador inserir a “Denominação Social da Empresa”, 

a “Pessoa Responsável” pelas medições e, caso necessário, importar a “Assinatura” da 

pessoa responsável. 

3
ºPasso 



 

Definição do idioma, norma e pé de página (imagem do arquivo pessoal) 

 

9.2 - Para emitir a ficha individual, selecionar a avaliação pretendida e clicar “Aceitar”. 
A ficha surgirá automaticamente no ecrã. Caso se pretenda imprimir a mesma, selecionar 
o ícone da impressora e dar ordem de impressão. 

 



 

Selecionar a avaliação pretendida (imagem do arquivo pessoal) 

 

Emissão da ficha individual de avaliação da exposição pessoal diária de cada trabalhador ao ruído durante 
o trabalho (imagem do arquivo pessoal) 

4
ºPasso 

1º Passo 

2º Passo 

3º Passo 
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Apêndice I – Manual de Procedimentos 



Instruções para Medição de Ruído e Tratamento de Dados 

 

Notas Prévias: 

A consulta do presente documento não dispensa a consulta e conhecimento dos manuais 

do Sonómetro Integrador CESVA SC310 e Software CESVA Risk Manager. 

Os equipamentos envolvidos deverão ser manuseados com cuidado, visto conterem 

componentes sensíveis. Os equipamentos deverão ser transportados na própria caixa, 

evitando desta maneira a exposição às condições de ambiente térmico e físico-químicas 

presentes em ambiente subterrâneo, bem como evitar quedas ao solo/no interior da VLAP, 

propícias a gerar danos nos mesmos.  

Após conclusão dos trabalhos remover as pilhas dos equipamentos. Quando as pilhas 

ficam durante grandes períodos dentro dos equipamentos, deterioram-se e podem 

danificar os mesmos.  

As instruções fazem referência a itens de imagens. Deve consultar as imagens em anexo 

sempre que necessário. 

 

Verificações iniciais  

1) Afetar técnico(s) às monitorizações; 

2) Verificar conformidade dos Recursos de Monitorização e Medição (RMM): 

a.  Estado e funcionamento dos equipamentos (CESVA SC310 e CESVA 

CB-5 Calibrator); 

b. Validade da última verificação/calibração efetuada por entidade 

certificada ao Sonómetro e Calibrador. Caso necessário enviar os 

equipamentos para verificação/calibração. 

3) Verificar existência de software do sonómetro SC310, software Cesva Risk 

Manager (CRM) + Chave e respetivos manuais; 

4) Solicitar pasta com conteúdo da última monitorização de ruído efetuada em obra 

(Risk manager.xlsx, relatorio.doc, projeto.crf, etc.). Deverá analisar-se 



atentamente o relatório, o mesmo poderá conter dados que condicionem a 

campanha a programar; 

5) Atualizar versões dos software’s disponibilizados, caso necessário, através do site 

do fabricante (www.cesva.pt). 

 

Notas: 

Por regra é afeto apenas um técnico para realizar todo o trabalho. Tem como vantagem, 

o facto de garantir maior coerência entre monitorizações (questão relacionada com a 

aplicação da metodologia definida) e um conhecimento (na vertente desenvolvida em 

gabinete) do trabalho de campo realizado. A desvantagem é a morosidade na conclusão 

do trabalho. 

 

Trabalho de Campo 

Material de apoio 

Para fazer as medições o técnico de SHST terá que levar consigo os seguintes materiais 

e equipamentos: 

• Prancheta; 

• Caneta; 

• Impresso para registo de atividades; 

 

 

 

 

 

 

 
Exemplo de documento que o TSHT deve utilizar para registo das atividades que vai fazer as 

medições 

http://www.cesva.pt/


• Caixa com Sonómetro + Calibrador + Tampão/Abafador; 

• Caixa de pilhas AA de reserva (4 unidades). 

 

Execução das medições 

• Calibrar o Equipamento  

 
Antes de cada monitorização o equipamento deve ser impreterivelmente calibrado. Esta 

calibração, além de obrigatória, vai garantir o mínimo de erro entre monitorizações e 

minimizar o valor da incerteza. 

Para calibrar o sonómetro integrador, proceda da seguinte forma: 

1. Ligue o equipamento e aguarde que apareça o ecrã principal; 

2. Carregue no botão “Menu”; 

3. Com recurso aos botões identificados com setas, percorra o menu, selecione a 

opção “Settings” (configuração) e prima o botão “OK”. Percorra agora o 

submenu, selecione a opção “Sensitivity adjust” (ajuste de sensibilidade) e prima 

o botão “OK”. 

4. Encaixe com cuidado o calibrador no microfone do sonómetro; 

5. Ligue o calibrador, posicionando o botão nos 94dB; 

6. Com recurso aos botões com as setas, ajuste o valor que surge no ecrã para os 

94dB (confirmando assim o som emitido pelo calibrador); 

7. Prima “OK”. Desligue, remova e guarde o calibrador na caixa. O equipamento 

está pronto a iniciar as monitorizações. 

 

 

 

 

 

 



Sequência em imagens: 

 

Sequência de imagens para calibrar o sonómetro (foto do arquivo pessoal) 



 

Sequência de imagens para calibração do sonómetro (foto do arquivo pessoal) 

 

• Medições de Ruído (Dosimetria) 

1 - Ligar o sonómetro. Calibrar o equipamento (tal como explicado anteriormente). 



2 - Selecionar o tipo de monitorização a realizar (neste caso dosimetria), carregue no 

botão “MODE” até surgir no ecrã a palavra “DOSIMETER”. Aguardar uns instantes até 

aparecer o ecrã de medição. 

 

 
Seleção do tipo de monotorização a realizar (foto do arquivo pessoal) 



3 - Clicar no botão “PAUSE/REC” e apontar o número de registo. 

 

Começo da medição de ruído e apontar número de registo (foto do arquivo pessoal) 

 

4 – Inicia-se automaticamente a medição. Aguardar o tempo necessário para que a mesma 

atinja o tempo definido (habitualmente são 3 medições de 15 minutos). 

 

Ao longo do período de medição (foto do arquivo pessoal) 

 

5 - Quando acabar a medição clicar “PLAY/STOP” e depois “MENU”. Por fim, clicar “OK” 

em “Save Results”. Se necessário, percorrer as opções carregando nos botões com as 

setas. 



 

Para concluir a medição de ruído (foto do arquivo pessoal) 

 

6 - Apontar o número de registo. 

 

Apontar o número de registo da medição de ruído (foto do arquivo pessoal) 

 

7 - Para fazer as medições seguintes, repetir o mesmo procedimento, iniciando no passo 

3. 

 

 

 



Trabalho de Gabinete 

• Transferir os dados das medições para o computador 

1 - Aceder ao site da CESVA, procurar o modelo do sonómetro em uso (CESVA SC310) 

e descarregar o software “CESVA Capture Studio (última versão). 

2 - Abrir o software instalado 

 

Software CESVA Capture Studio (imagem do arquivo pessoal) 

 

3 - Clicar no menu “Nova sessão” (assinalado no printscreen) e configurar a ligação (ver 
configurações na imagem abaixo). Clicar “Aceitar”.  

 



 

Ligação do sonómetro ao software CESVA Capture Studio (imagem do arquivo pessoal) 

 

4 - Selecionar no menu “Configuração PC” e selecionar a opção “Pasta de Trabalho”. 

 

Selecionar a pasta de trabalho para transferência das medições de ruído (imagem do arquivo pessoal) 

 

5 - Clicar primeiro em “Procurar” e escolher a pasta de trabalho para onde quer guardar 

as medições. No exemplo foi criada a pasta “Ventiladores ruído”. Selecionar a pasta e 

clicar em “Aceitar”. 



 

Selecionar a pasta de trabalho para transferência das medições de ruído (imagem do arquivo pessoal) 

 

6 - Depois ir ao menu “Capturar” de seguida clicar “Memória” e por fim em “Receber 

registos”. O sonómetro começa a passar os dados para a pasta anteriormente escolhida. 

 

 

Transferir os registos para a pasta de trabalho anteriormente selecionada (imagem do arquivo pessoal) 

 



Findo este processo, os dados estarão todos na pasta de trabalho definida. 

• Tratamento dos dados 

1 - Instalar os Softwares: 

- CESVA Capture Studio (já anteriormente instalado para passar para o computador os 

dados obtidos nas medições); 

- CESVA Insulation Studio; 

- CESVA Measuring Assistant; 

- CESVA Manager Risk. 

Instalar por esta sequência, de maneira a evitar o seguinte erro conhecido: 

 

Erro a evitar (imagem do arquivo pessoal) 

 

Instalar o software CESVA Risk Manager de acordo com as instruções do fabricante 

(consultar as páginas 6 a 14 do manual do software). 

 



2 - Depois de instalar devidamente todos os software’s e de reiniciar o computador, 

colocar a pendrive do software. Permitir que o computador tenha tempo para reconhecer 

e concluir a instalação da pendrive inserida. 

3 - Abrir o CESVA Risk Manager. 

 

 

 

 

 

4 - Selecionar o menu “Ferramentas” e de seguida “Pasta de Trabalho”. Selecionar a pasta 
de trabalho pretendida para o projeto e clicar “Aceitar”. 

 

 

Indicar ao software a pasta onde estão os dados a ser trabalhados (imagem do arquivo pessoal)  

 

CESVA Risk Manager (imagem do arquivo pessoal) 



5 - Clicar “Novo”. Clique no menu “Projecto” e faça “Guardar como”. Dar o nome ao 

novo projeto e de seguida clique em “Guardar”.  

 

Criar novo projeto (imagem do arquivo pessoal) 

 

6 - Clicar no menu “Dados da Empresa” e de seguida em “Novo”. 

 

Criação do novo projeto (imagem do arquivo pessoal) 

 

6.1 - Preencher com os dados solicitados. 



 

Preenchimento dos dados do novo projeto (imagem do arquivo pessoal) 

 

6.2 - Clicar no submenu “Tarefas” e clicar “Novo”. Depois de preenchido o campo da 

“Nova Tarefa” clicar “Aceitar”. Repetir este passo tantas vezes quantas forem as tarefas 

a medir. 



 

Criar as tarefas inerentes ao projeto (imagem do arquivo pessoal) 

 

6.3 - De seguida, criar o “Grupo de Exposição Homogénea” ao clicar no submenu GEH. 

Para isso, clicar “Novo” e criar o grupo e as tarefas que quer ver associadas ao mesmo. 

Clicar em “Aceitar”. 



 

 

Criação de Grupo Homogéneo (imagem do arquivo pessoal) 

 



6.4 – Seguidamente, no submenu “Trabalhador”, selecionar “Novo” e preencher todos os 

campos com os dados dos trabalhadores envolvidos na equipa em estudo e associar ao 

respetivo “GEH a que pertence”. 

 

Preenchimento de dados dos trabalhadores (imagem do arquivo pessoal) 

 

7 – Clicar no Menu “Dados de Medição”. 

7.1 - No menu “Dados de Medição” são carregadas todas as medições que foram 

efetuadas. Clicar no ícone abrir e depois no botão com a designação “Abrir”. Selecione 

todas as medições a importar. 



 

Figura 1 - Abrir pasta das medições efetuadas (imagem do arquivo pessoal) 

 

 

Ficheiros das medições de ruído (imagem do arquivo pessoal) 



7.2 – O próximo passo é associar aos trabalhadores da equipa os respetivos grupos de 6 

medições. 

 

Associar as medições aos respetivos trabalhadores (imagem do arquivo pessoal) 

 

8 - No menu “Avaliação” avalia-se a exposição dos trabalhadores ao ruído medido. 

8.1 – No campo “Norma”, mudar o diploma legal para “PORTUGAL: Decreto-Lei 

182/2006”. 



 

Selecionar a norma pretendida (imagem do arquivo pessoal) 

 

8.2 – O passo posterior é inserir os protetores auditivos disponíveis em obra. Para tal 

deveremos ter em nossa posse os dados técnicos dos mesmos, bem como uma fotografia 

dos mesmos (irá facilitar a posterior seleção, aquando da avaliação). Clicar no ícone com 

o pictograma de obrigatória a utilização de protetores auriculares. De seguida clicar no 

ícone “Novo”. Inserir os dados constantes da ficha técnica dos protetores. Por fim clicar 

“Guardar” (conforme assinalado nos printscreen’s abaixo). 

 

 

 



 

Inserir os protetores auriculares (imagem do arquivo pessoal) 

 

8.2 – Para a avaliação propriamente dita, deveremos proceder da seguinte forma: 

1. - Clicar no trabalhador, definir intervalo de pesquisa e selecionar “OK”. Neste 

momento deverão aparecer todas as medições compreendidas no filtro aplicado; 

2. Escolher as medições a avaliar ; 

3. Carregar na seta (canto superior esquerdo da janela) para que estas se tornem 

visíveis no campo de avaliação; 

4. Por fim, na tabela do canto superior direito editar os tempos de cada tarefa. O 

somatório de todas as tarefas a avaliar deverá corresponder a 8 horas 

(considerando um dia normal de trabalho). 

 

 

 

 

 



 

Associar o trabalhador às medições e duração das mesmas (imagem do arquivo pessoal) 

 

8.3 – Ao alterar os tempos das tarefas o software irá questionar a adição do auricular à 

tarefa agora editada. Se a resposta for afirmativa, automaticamente abrir-se-á a janela dos 

auriculares. Seleciona-se o auricular a avaliar e seleciona-se “Guardar” (Opção A).  

 

Opção A 

1
ºPasso 

2
ºPasso 

3
ºPasso 

1º Passo 

3º Passo 3º Passo 

4º Passo 

2º Passo 



 

Escolher os protetores auriculares que pretende na avaliação (imagem do arquivo pessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

1º Passo 

2º Passo 

3º Passo 



Opção B 

Para selecionar um novo auricular sem alteração dos tempos de cada tarefa, é necessário 

clicar sobre a tarefa, clicar sobre o ícone com o símbolo de obrigatório o uso de protetores 

auriculares, selecionar o auricular a avaliar e, por fim, clicar em “Guardar”. Repetir este 

processo para todas as tarefas de maneira a selecionar o auricular a avaliar para cada tarefa 

(que deverá ser o mesmo – a intenção é avaliar a exposição de um trabalhador a ruído, 

durante a sua jornada de trabalho e perceber a atenuação do ruído nessa mesma jornada, 

por tipo de protetor).  
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Para selecionar outro protetor auricular sem modificar os tempos de cada tarefa (imagem do arquivo pessoal) 

1º Passo 2º Passo 

3º Passo 

4º Passo 



8.4 - Calcular resultados e guardar a avaliação pretendida. Clicar sobre o ícone da 

“Calculadora”. Clicar sobre “Guardar”, editar o nome do ficheiro a guardar (configuração 

habitual do nome: “Número interno + Protetor auricular avaliado” – ex.14501C) e clicar 

“Aceitar”.  

Repetir os passos 8.3- Opção B e 8.4 para avaliar os diferentes protetores auriculares 

disponibilizados em obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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Calcular resultados e guardar a avaliação pretendida (imagem do arquivo pessoal) 

1º Passo 

2º Passo 



 

Guardar a avaliação pretendida (imagem do arquivo pessoal) 

 

9 - No menu seguinte “Relatório” imprimir todas as fichas individuais geradas e 

guardadas no menu “Avaliação”. 

9.1. - Definir o idioma dos relatórios como “Português” e definir a norma “PORTUGAL: 

Decreto-Lei 182/2006”. Não é necessário editar os itens do “Cabeçalho”. Clicar sobre o 

separador “Pé de página”. Neste separador inserir a “Denominação Social da Empresa”, 

a “Pessoa Responsável” pelas medições e, caso necessário, importar a “Assinatura” da 

pessoa responsável. 

3
ºPasso 



 

Definição do idioma, norma e pé de página (imagem do arquivo pessoal) 

 

9.2 - Para emitir a ficha individual, selecionar a avaliação pretendida e clicar “Aceitar”. 
A ficha surgirá automaticamente no ecrã. Caso se pretenda imprimir a mesma, selecionar 
o ícone da impressora e dar ordem de impressão. 

 



 

Selecionar a avaliação pretendida (imagem do arquivo pessoal) 

 

Emissão da ficha individual de avaliação da exposição pessoal diária de cada trabalhador ao ruído durante 
o trabalho (imagem do arquivo pessoal) 

4
ºPasso 

1º Passo 

2º Passo 

3º Passo 




