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A Avaliação De Ruído 

 

A avaliação de ruído deverá ser realizada de forma a caracterizar a exposição de 

todos os trabalhadores considerados um estudo (NHO-01). Não de pode analisar 

corretamente o agente ruído ocupacional sem a identificação, reconhecimento e 

quantificação adequada das fonte de nível de pressão sonora existentes (acima de 80 

dBA), portanto, o mapeamento com medidor analisador de frequência é o ponto de 

partida das avaliações. Além disso, com a análise por oitavas de frequência é 

possível aplicar o método longo da NIOSH e calcular a atenuação do EPI 

Empregado com 98% de confiabilidade. Alertamos que o número simplificado NRsf 

apresenta apenas 84% de confiabilidade, portanto, não recomendado para fontes ou 

exposições elevadas. 

 

Como procedimento da NHO-01, identificando-se grupos de trabalhadores que 

apresentem iguais características de exposição – grupos homogêneos – não 

precisarão ser avaliados todos os trabalhadores. As avaliações podem ser realizadas 

cobrindo um ou mais trabalhadores cuja situação corresponde à exposição “típica” 

de cada grupo considerado. 

 

Para que as medições sejam representativas da exposição de toda a jornada de 

trabalho é importante que o período de amostragem seja adequadamente escolhido. 

Se forem identificados ciclos de exposição repetitivos durante a jornada, a 

amostragem deverá incluir um número suficiente de ciclos. A amostragem deverá 

cobrir um número maior de ciclos, caso estes não sejam regulares ou apresentem 

níveis com grandes variações de valores. O mapeamento com o NoiseAtWork 

atende estas expectativas. 

 

No decorrer da jornada diária, quando o trabalhador executar duas ou mais rotinas 

independentes de trabalho, a avaliação da exposição ocupacional poderá ser feita 

avaliando-se, separadamente, as condições de exposição em cada uma das rotinas e 

determinando-se a exposição ocupacional diária pela composição dos dados obtidos. 
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Então as audio-dosimetrias devem ser realizada com equipamentos que medem 

de 50-55 dB(A) a 135 dB(A) no circuito RMS (slow ou fast) e até 140 dBC na 

detecção Peack, sendo homologado e calibrado tanto como audio-dosímetro (IEC 

61252) como medidor de nível de pressão sonora (IEC 61672). Isto está bem claro 

quando lemos os procedimentos técnicos da Fundacentro referente ao agente ruído 

(NHO-01), onde para ruído de impacto exige-se calibração e homologação como 

medidor de nível de pressão sonora: Item 4,2 (NHO-01): a determinação da 

exposição ao ruído de impacto ou impulsivo deve ser feita por meio de medidor de 

nível de pressão sonora operando em “Linear” e circuito de resposta para medição 

de nível de pico. Além disso, para a correta avaliação o equipamento utilizado deve 

ter capacidade de contagem de número de picos nestas configurações. Caso 

contrário não há como atender de forma correta a avaliação pra ruído de impacto. As 

mesmas recomendações são exigidas para atender a NR-15 anexo 2. 

 

Outro ponto é a verificação que alguns chamam de calibração antes e depois das 

medições para garantir que não houve alterações das características metrológicas 

durante as medições. Então, conforme a NHO-01 os dados obtidos só serão 

validados se, após a medição, o equipamento mantiver as condições adequadas de 

uso se diferença entre a calibração com calibrador calibrado, segundo IEC 60952, 

antes e depois não superar 1dB. Isso se deve a incerteza tipo B, determinista, devido 

a variação do sistema de medição devido a intempéries durante o monitoramento da 

jornada. 

 

GDE e GDH – Obtidos com a auditoria dos resultados. 
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