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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa apresenta como objetivo geral analisar o controle de ruído nos 

geradores de energia em uma balsa guindaste, através da utilização de materiais de 

atenuação, intervenção na vibração dos equipamentos e na introdução de acessórios 

e componentes de máquinas, ventiladores e exaustores. Para o desenvolvimento da 

pesquisa foi escolhida um dos ambientes de trabalho mais ruidosos da balsa 

guindaste, construída na década de 70, pertencente a uma das Empresas que presta 

apoio na exploração e produção de petróleo na área  de Engenharia Submarina e  que 

seu escopo principal é realizar  atividades de movimentação de grandes cargas e 

lançamentos de dutos. Numa avaliação detalhada nas frentes de serviço e dos 

equipamentos existentes, medições e estudos realizados no período 2013 até 2016,  

histórico de monitoramento dos ruídos e análise critica dos últimos cinco anos, bem 

como entrevista verbal com a força de trabalho envolvida, foram selecionados a praça 

de geradores de energia para estudo de caso e melhorias na atenuação do ruído. 

Conjuntamente com a implantação das medidas propostas de redução de ruído, foi 

aplicado o questionário para verificação da eficácia do tratamento realizado e dos 

fatores de qualidade de vida dos colaboradores. Como resultado final foi sugerido às 

medidas corretivas e preventivas para tornar o ambiente saudável do ponto de vista 

da higiene ocupacional, como por exemplo, a instalação de atenuadores de ruído nos 

ventiladores e exaustores dos geradores de energia, instalação de painéis de lã de 

rocha com chapas perfuradas em determinados ambientes, bem como inserir forro 

acústico no teto da sala e paredes da sala de manutenção (SMM), visando diminuir a 

influencia das fontes geradoras.  

 

Palavras-Chave: Atenuação de Ruído. Acústica Industrial. Gerador de Energia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present research intends to analyze the noise control in power generators 

on a ferry crane, through the use of mitigation materials, intervention in the equipment’s 

vibration and the introduction of accessories and machine components, ventilation fans 

and exhaust fans. In order to develop this research it was chosen one of the noisiest 

barge crane, which was built in the 1970s, owned by one of the companies that provide 

support in oil exploration and production in the field of Subsea Engineering and its main 

goal is to perform activities that handle with large loads and pipelines launching. In a 

detailed evaluation of the service and equipment, measurements and studies of the 

noise monitoring historical and critical analysis of the past five years were realized 

during 2013 to 2016, as well as verbal interviews with the workforce involved, selecting 

some square power generators for case study and improvements in noise attenuation. 

In conjunction with the implementation of noise reduction measures proposed, it was 

applied a questionnaire to verify the effectiveness of the treatment and the quality of 

life of employees factors. As a final result it was suggested to the corrective and 

preventive measures to turn it into a healthy area from the point of view of occupational 

hygiene, such as the installation of noise attenuators in ventilation fans and exhaust 

fans of power generators, installation of rock wool panels with perforated sheets in 

certain areas, as well as insert acoustic ceiling in the living room and walls of the engine 

room monitoring, in order to reduce the influence of the generating sources. 

 

Keywords: Noise Attenuation. Industrial Acoustics. Power Generator. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente estudo aborda o tema intervenção no ambiente de trabalho de uma 

balsa guindaste com redução de ruído em geradores de energia, risco ocupacional 

muito comum em ambientes diversificados de trabalho, identificando-se alguns 

aspectos do ruído industrial, seus efeitos sobre os trabalhadores, incluindo-se as 

principais consequências para sua saúde física e psicológica, bem como os métodos 

de controle existentes. 

O estudo de caso proposto é na praça dos geradores de energia de balsa 

guindaste, durante atividade de lançamento de dutos, visando atenuação de ruído no 

ambiente, para melhoria na gestão de saúde e segurança ocupacional da unidade 

selecionada.  

A balsa efetua atividades na instalação de equipamentos com guindaste de 

1000 toneladas efetuando içamento de cargas, lançamento de dutos marítimos em 

todo o território nacional e no exterior com serviços de lançamento de dutos em áreas 

marítimas e aquáticas, pertencendo seu escopo principal na Engenharia Submarina 

de uma Empresa que presta apoio na área de Produção e Exploração de Petróleo. 

Todos os serviços a serem executados são planejados e projetados com 

antecipação para realização, conforme demandas solicitadas. Possui a bordo um 

contingente a cada 14 dias, composto de 135 pessoas, desenvolvendo atividades 

industriais de apoio ao escopo que está sendo realizado. Será um estudo de caso com 

balsa própria para implementação das medidas de controle. 

Os geradores de energia não são os únicos causadores de ruído, existindo 

outras atividades e equipamentos contribuintes, entretanto será focada a pesquisa na 

atenuação de ruído na praça de geradores de energia.  

A diversidade dos processos de produção e atividades envolvidas em uma 

Empresa, desenvolve diferentes agentes ambientais nas frentes de serviço e pela 

contribuição  dos variados equipamentos, conduzem para os riscos ocupacionais, 
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diferindo entre si nas características de intensidade, duração e espectro, dentro da 

mesma e/ou entre unidades industriais. 

A exposição aos riscos ocupacionais pode trazer perda na qualidade de 

desempenho do trabalho do empregado, que resulta, inclusive, no comprometimento 

da sua qualidade de vida e saúde, incluindo-se os acometimentos por adoecimentos 

e acidentes de trabalho.  

A tendência nas atividades com ambientes insalubres, os trabalhadores não 

conseguem comunicar-se em função do ruído elevado, prejudicando principalmente 

com o sentido humano, que permite o aprendizado da fala, por intermédio da qual, 

conseguimos entender, dialogar, fazer novas amizades, não somente usando 

palavras ou movimentação labial, mas pela felicidade de todos contida na expressão 

sonora. Várias são as situações em que o trabalhador não percebe a evolução de sua 

doença relacionada ao trabalho, vindo a perder a eficiência no rendimento laboral, 

com casos em que ocorrem os aumentos sintomáticos de absenteísmo e, até mesmo, 

afastamentos temporários, chegando ao extremo de afastamentos por invalidez em 

pessoas relativamente jovens. Esse é um ônus caro que pode ser evitado com o 

monitoramento da saúde do empregado, através do conhecimento dos riscos 

ambientais locais e buscando-se ações de bloqueio para os riscos cujas ocorrências 

forem comprovadamente acima dos limites permissíveis.  

Assim, o que antigamente era restrito a situações ocupacionais, hoje é 

encarado como uma fonte de problemas físicos, psicológicos e sociais (ANDRADE, 

2004). Segundo MURGEL (2007), em geral, uma comunidade reage negativamente a 

uma fonte sonora, a partir de 65 dB(A), quando surgem raras reclamações. Estas se 

tornam generalizadas, quando o nível de ruído atinge 75 dB(A), e a poluição sonora 

torna-se inaceitável a partir de 80 dB(A). Todo ruído é um som, porém a reciproca não 

é verdadeira. De acordo com Gerges (2000), som é a variação de pressão atmosférica 

dentro dos limites de amplitude e banda de frequências, as quais o ouvido humano 

responde na faixa dos 20 Hz a 20.000 Hz(Hertz). 

 Conforme SPINELLI (2011), o ruído é considerado como fenômeno físico 

vibratório com características indefinidas de variações de pressão, tendo como 

exemplo o ar, em função da frequência, isto é, para uma dada frequência podem 

existir, em forma casual através do tempo, variações de diferentes pressões. 
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Pelo motivo do problema de ruído envolver ao menos uma fonte sonora, uma 

trajetória e um receptor, a intervenção torna-se necessária nos três elementos 

primordiais: fonte, e/ou trajetória e/ou receptor. A legislação Brasileira estabelece pela 

Norma Regulamentadora número 15(NR-15), do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), (BRASIL, 1990), que estabelece os limites de tolerância máximos para os 

trabalhadores exercerem atividades ruidosas por longos períodos. Toda pessoa está 

sujeita a uma deficiência auditiva, quando permanecer exposta a 85 dB(A), durante 

jornada de trabalho de oito horas diárias. Estabelece 90 dB(A) para exposição de 4 

horas, e 100 dB(A), para somente uma hora diária laborada. A Norma recomenda, que 

o tempo máximo tolerável para o ouvido humano é de 07 minutos para 115 dB(A), por 

limite diário. Ferreira Junior (2000), ao conceituar a Perda Auditiva Induzida (PAIR), 

afirma que “A PAIR provoca morte lenta e gradual das células ciliares do órgão de 

corti, da orelha interna (cóclea), provocando zumbidos e distorções sonoras”. 

 

1.2 FORMULAÇÕES DA SITUAÇÃO - PROBLEMA  
 

 
A Balsa Guindaste possui cinco geradores de energia com ruídos externos 

variando de 92,2dB(A) até 93,1 dB(A), gerando desconforto ambiental, afetando a 

qualidade de vida das pessoas que permanecem embarcadas por 14 dias 

ininterruptos. Os geradores trabalham em duplas, com funcionamento de 12 horas 

cada par, sendo que existe um gerador como reserva. 

O turno de trabalho é de 12 horas e o restante do tempo às pessoas dedicam-

se ao lazer a bordo, tais como: sala de cinema, academia, sala de televisão. 

Nos ambientes de trabalho do entorno as pessoas que ali laboram, não 

conseguem comunicar-se com eficiência, podendo ser causadores de acidentes de 

trabalho. 

 

A razão principal para a realização da pesquisa e que motiva o autor na busca 

por solução/respostas é a de atenuar o ruído excessivo existente na praça de 

máquinas, a níveis aceitáveis, com utilização de medidas de engenharia, baseada nas 

pesquisas já realizadas com o tema, com a metodologia desenvolvida no presente 
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estudo e interação com a força de trabalho envolvida para implementação dos 

resultados. 

Os principais sintomas que afetam a saúde, começam pela irritação da 

população, estado nervoso, stress, podendo chegar até a perda auditiva, se não forem 

tomadas as únicas medidas de proteção individual disponíveis nas frentes de serviço, 

com o uso de EPI’S, para atenuação de 18 dB(A) dos protetores auriculares tipo pluge, 

bem como, quando necessário as ser realizada manutenção dos equipamentos ser 

necessário utilização de protetor tipo concha, com atenuação de 23 dB(A). 

Para os técnicos que realizam a manutenção dos geradores são necessários 

utilização de dupla proteção com protetores tipo concha e de plug, em função de 

permanecer mais próximo da fonte de ruído mais ruidosa. 

Os problemas envolvidos na pesquisa são os turnos de trabalho (14X21 dias) 

causando dificuldades para realização do questionário da pesquisa e reuniões 

periódicas com toda a força de trabalho envolvida  , visando fornecimento de subsídios 

e sugestões para atendimento de medidas de engenharia que minimizem os efeitos 

danosos proporcionados pelo risco físico do equipamento fornecedor de energia.      

 Outras deficiências encontradas são a idade da balsa (década de 70), 

fabricantes desconhecidos e/ou não encontrados, material estrangeiro, modalidade de 

montagem. 

A razão principal da pesquisa e que motiva o autor na busca por 

solução/respostas, é atenuar o ruído acima de 85 dB (A), na praça dos geradores, 

com inserção de acessórios para implementação em ventiladores e exaustores, e 

nivelamento dos equipamentos, com realização de monitoramento para avaliação 

continua do nível de pressão sonora, utilizando a metodologia indicada no presente 

estudo, bem como avaliar as pesquisas já existentes sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 
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1.3.1 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o controle de ruído nos 

geradores de energia em uma balsa guindaste, através da utilização de materiais de 

absorção do ruído , intervenção na vibração dos equipamentos e na introdução de 

acessórios e componentes de máquinas, ventiladores e exaustores. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos buscam orientar o atendimento ao objetivo geral, 

sendo eles: 

• Avaliar os níveis de pressão sonora nas salas da praça dos geradores; 

• Identificar e quantificar a contribuição de cada fonte de ruído; 

• Verificar modalidade de atenuação de ruído e ação de controle  para todos os 

ambientes com nível de ruído > 85dB(A). 

• Propor ações para o controle de ruído nos geradores de energia em uma balsa 

guindaste 
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1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 As questões da pesquisa são: 

 

 Quais equipamentos cause mais perturbação no ambiente de trabalho? 

 Principal fonte de ruído no ambiente de trabalho? 

 Todos tem conhecimento sobre os efeitos danosos do ruído excessivo, sobre a 

saúde humana? 

 O que poderia ser feito para reduzir o ruído existente nos locais de trabalho? 

 O ruído excessivo nas frentes de serviço afeta a comunicação entre as 

pessoas? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O motivo da escolha da balsa guindaste de uma empresa de apoio na área de 

produção  e exploração de petróleo, no lançamento de dutos submarinos, em todo 

território nacional, principalmente por desenvolver atividades essenciais offshore. 

Complementa-se a esse fator, as seguintes justificativas: 

 Avaliar através do tema da pesquisa neste ambiente de trabalho que será 

realizado pela primeira vez, como minimizar o ruído excessivo na praça dos 

geradores; 

 Em função da medição realizada indicar os geradores de energia, com um dos 

principais equipamentos causadores de ruído excessivo na balsa guindaste; 

 Total de trabalhadores expostos que compõem a força de trabalho; 

 Em consequência da necessidade de utilização de equipamento de proteção 

individual (EPI)  em tempo integral durante a jornada de trabalho; 

 Idade da balsa guindaste (década de 70), onde os recursos tecnológicos e 

disponíveis eram reduzidos. 

 Falta de conscientização dos Empresários fabricantes e proprietários para 

adequada qualidade de vida dos trabalhadores; 
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Ao realizar análise critica da situação existente, constata-se a necessidade de 

propor ações para atenuar o ruído excessivo do local objeto da pesquisa, para 

após a intervenção ficar dentro dos limites aceitáveis da legislação vigente. 

Esta pesquisa não pretende sugerir soluções para outros ambientes 

considerados ruidosos. 

 

1.6 IMPORTÂNCIAS DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

A contribuição cientifica esperada é a divulgação de ações corretivas e 

preventivas, tais como, acessórios acústicos introduzidos nos equipamentos e 

materiais absorventes de ruído, contribuindo para significativa redução de ruído e 

melhoria dos ambientes de trabalho que possuem geradores de energia em uma balsa 

guindaste. 

A comunidade de leitores será de pessoas interessadas na Gestão de ruídos e 

de saúde ocupacional, visando prevenção de doenças ocupacionais e conforto 

acústico. 

O público alvo será bastante variado, dentre os principais a destacar estão os 

profissionais de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, Higienistas Ocupacionais, 

Profissionais de Engenharia, Diretores e Gerentes de unidades industriais, 

Profissionais especialistas em acústica, profissionais usuários de equipamentos em 

unidades industriais, prevencionistas, membros de CIPAS (Comissão Interna de 

Acidentes do Trabalho) e áreas industriais com geradores de energia. 

Contribuir para o conhecimento da comunidade acústica industrial, nas 

questões envolvendo medidas de proteção coletiva e de engenharia, para minimizar 

os efeitos do ruído excessivo. 

A pesquisa é diferenciada em função da estrutura de montagem, idade e 

quantidade dos geradores (4) e  reserva (1), trabalhando em regime de rodizio, bem 

como a interferência da vibração na contribuição parcial dos ruídos, durante a fase de 

lançamento  de dutos, em que os geradores atuam na sua máxima potência. 
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Para que as empresas possam alterar ou introduzir modificações nas suas 

máquinas e instalações, visando atenuação do ruído, torna-se imprescindível, fazer o 

estudo do custo beneficio das ações recomendadas. 

Com essa premissa, o pesquisador desse tema, como preconizado no meio 

acadêmico, busca-se antes de indicar a sua recomendação, pesquisar  os materiais 

disponíveis de absorção do ruído e acessórios que possam ser introduzidos nas 

máquinas e equipamentos, objetivando tornar o ambiente aceitável para trabalhar, 

dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente. 

 

 

1.7 ORGANIZAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este item destina-se a descrever sucintamente os assuntos abordados em cada 

capitulo, de modo a facilitar a compreensão do leitor. 

No primeiro são relatadas as considerações iniciais, formulação da situação-

problema, os objetivos gerais e específicos, questões da pesquisa, delimitação, 

importância do estudo, justificativa e por fim a organização do estudo.  

O segundo capitulo menciona a revisão de literatura aplicada a pesquisa, para 

permitir uma análise critica sobre a proposta de intervenção no ambiente de trabalho, 

de uma balsa guindaste, com  redução de ruído  em geradores de energia, sendo 

dividida em seis subseções. Primeiramente foi referido sobre os métodos de 

lançamentos de dutos, seus objetivos, etapas de execução, processos de instalação, 

tendo por objetivo informar sobre como é realizada a principal atividade da Balsa 

Guindaste de Lançamentos. A seguir foi efetuado uma descrição sobre higiene 

ocupacional, definições e histórico, desde os primeiros estudos a nível mundial, e sua 

evolução até os dias atuais.  

Também foi incluído informações sobre limites de tolerância conforme norma 

regulamentadora número 15 (NR-15) e outros parâmetros de limites seguidos por 

outros países. A terceira subseção trata os conceitos de som e ruído, com a 

diferenciação da definição de som audível. A quarta subseção refere aos efeitos do 

ruído em áreas industriais, desde o local objeto desse estudo até riscos ocupacionais 

e ambientes laborais expostos ao ruído, com os efeitos da exposição excessiva, nas 
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diferentes respostas nos trabalhadores, referentes a natureza auditiva, natureza extra 

auditiva, sistema circulatório, respiratório, gastrointestinal, neurológico, psíquico e 

sobre a comunicação.  

A quinta subseção trata das propriedades características do ruído e seus danos 

ao mecanismo da audição, com inclusão dos métodos para redução de ruído, 

ocorrência de adição de sons ao nível de ruído, análise de frequência, curvas de 

ponderação de decibéis em relação a resposta relativa, dose equivalente e programa 

de conservação auditiva. Finalmente a sexta subseção descreve a prevenção e 

controle do ruído nos locais e trabalho relacionados com a exposição ao ruído 

ocupacional e conformidade com limites de exposição, com inclusão de proteção 

pessoal em situação de risco, com informação, instrução e treinamento para as 

pessoas potencialmente expostas ao ruído no trabalho. 

 O terceiro capitulo apresenta a escolha do método de pesquisa, procedimentos 

técnicos utilizados, critérios e seleção da amostra e instrumentos de pesquisa.  

No quarto capitulo é abordado o estudo de caso, apresentação do local, 

atividades criticas, avaliações ambientais realizadas, valores medidos e as propostas 

de ações para o controle de ruído nos geradores de energia em uma balsa guindaste. 

 No quinto capitulo trata dos resultados obtidos nas medições do ruído nos 

equipamentos, registros obtidos nos questionários, tomada de medidas para 

atendimento aos objetivos, bem como ações necessárias para redução do ruído. 

         No sexto capitulo são discutidos todos as relações do ruído com o questionário 

realizado e sua aplicabilidade com outras pesquisas efetuadas. 

        No sétimo e último capitulo, são apresentados estudos da situação existente e 

recomendação de solução para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 LEGISLAÇÃO SOBRE HIGIENE OCUPACIONAL  
 
2.1.1 Definição e histórico 

 
Conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT), Higiene 

Ocupacional-HO, é a ciência e a arte dedicada a antecipação, reconhecimento, 

avaliação e controle dos riscos ambientes, existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, visando à preservação da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores. (FANTAZZINI E OUTRO,2007). 

Doenças industriais são conhecidas desde Hipócrates (Grécia antiga 

aproximadamente ano 400 AC). Até há evidências mostrando que as doenças 

ocupacionais foram reconhecidas pelos antigos egípcios. Com o tempo, as ligações 

entre a ocupação e os problemas de saúde aumentaram e as associações se 

fortaleceram. Em paralelo a isto, técnicas foram desenvolvidas para avaliar e controlar 

os riscos. 

Os primeiros estudos sobre a saúde dos trabalhadores datam do século XVI, 

mas o principal marco ocorreu em 1700 com a publicação da obra De morbis artificum, 

de Bernardino Ramazzini. Desde então, os estudos evoluíram, principalmente após a 

Revolução Industrial, quando surgiram as primeiras leis trabalhistas visando proteger 

o trabalhador de acidentes e possíveis doenças ocupacionais em suas relações de 

trabalho (PACHECO JÚNIOR, (1995). 

Em consequência da evolução das operações industriais e das técnicas de 

trabalho os conhecimentos avançam significativamente e a legislação dos diversos 

países, torna-se mais rigorosa. Isto propicia uma redução relativa da incidência dos 

acidentes do trabalho e dos casos de doenças ocupacionais, mas as ocorrências 

acidentárias, dificilmente deixarão de existir e têm causado, ao longo dos anos, 

transtornos a saúde dos trabalhadores e às instituições.  

Os custos dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais são de tal monta 

que, afora os prejuízos aos trabalhadores também afetam, sobretudo, a saúde 

financeira das empresas e dos cofres públicos. Por isso, empresas, governantes, os 

próprios trabalhadores e vários segmentos sociais comprometem-se cada vez mais 
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em definir meios que reduzam e previnam as ocorrências indesejáveis à segurança e 

higiene do trabalho, bem como a eliminação de seus efeitos. 

 

O quadro abaixo representa uma seleção de alguns dos eventos interessantes 

e notáveis no desenvolvimento da higiene ocupacional. 
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Quadro 1: Histórico da Higiene Ocupacional no mundo 

Fonte: Princípios básicos em Higiene Ocupacional. Hirst Adrian (2010) 
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2.1.2 Norma Regulamentadora NR-15 

.         Conforme MTE(Ministério do Trabalho e Emprego), as Normas 
Regulamentadoras(NR), relativas a segurança e saúde do trabalho são de 
observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas, bem como os órgãos 
públicos da administração direta e indireta, que possuam empregados registrados 
pela CLT( Consolidação das Leis Trabalhistas). 
          Atualmente temos 36 Normas Regulamentadoras(NR), sendo a de número 
15(NR 15), rege as normas sobre atividades e operações insalubres, através de seu 
anexos. Como exemplo temos o Anexo 1, indicando os limites de tolerância para 
ruídos contínuos ou intermitentes. 
                   As Empresas que não cumprirem as disposições legais e regulamentares 
sobre segurança e saúde no trabalho estão sujeitas a penalidades previstas na 
legislação vigente 

Verifica-se no quadro abaixo os níveis de ruído contínuo ou intermitente para o 

intervalo de 85 dB (A) até 115 dB (A). Ressaltamos que acima do limite de tolerância 

que é de 85 dB (A), deve se tomar medidas de redução de jornada ou rodizio de 

trabalhador, sempre observando a máxima exposição diária permissível.  

 

Quadro 2: Limites de tolerância para ruído. 

                           Fonte: Norma regulamentadora NR-15,anexo 1. 
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O limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente é de 85 dB (A), para 

uma jornada de trabalho de 8 horas, que equivale a uma dose de 100%, com 

incremento de duplicação de dose de 5 dB, medidos no circuito de resposta lenta e 

curva de ponderação A. ( NR-15 MTE, 2015). 

Esses limites de exposição (TLVs) referem-se aos níveis de ruído e máxima 

exposição diária que representam condições às quais é representativo para a maioria 

dos trabalhadores possa estar exposta, sem efeitos adversos a comunicação de 

entendimento e audição em uma conversa normal. (SAAD et al 2012). 

 

2.1.3 Outros limites de Ruído 

 

Na Europa, a Diretiva 2003/10/CE, de agentes físicos (ruído) também coloca 

deveres dos empregadores em cada país da seguinte forma: 

 

_ O empregador é obrigado a avaliar os riscos associados à exposição ao ruído. 

_ Proteger os funcionários da exposição ao ruído por: 

_ Eliminar e controlar os riscos associados ao ruído 

_ Fornecer proteção auditiva adequada 

_ Fornecer informações adequadas, instrução e treinamento a funcionários 

sobre os riscos, medidas de controle, proteção auditiva e práticas de trabalho seguras. 

_ Fornecer vigilância em saúde (verificações auditivas) para os empregados 

que estão em risco. 

_ Realizar manutenção de equipamentos, em especial em qualquer 

equipamento que seja fornecido para controlar o ruído. 

_ Rever a avaliação de risco e as ações apropriadas regularmente 

(normalmente pelo menos a cada dois anos) (ALVINO et al., 2009). 

 Os regulamentos especificam os valores-limite e os valores de exposição que 

desencadeiam a ação, conforme segue: 

_ Os valores de exposição inferiores que desencadeiam a ação: a exposição 

diária ou semanal pessoal ao ruído de 80dB (ponderada pela frequência A) e pressão 

acústica de pico de 135 dB (ponderada pela frequência C). 
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_ Os valores de exposição superiores que desencadeiam a ação: a exposição 

diária ou semanal pessoal ao ruído de 85dB (ponderada pela frequência A) e pressão 

acústica de pico de 137 dB (ponderada pela frequência C). 

_ Valores-limite de exposição: a exposição diária ou semanal de pessoal ao 

ruído de 87dB (ponderada pela frequência A) e pressão de acústica de pico de 140 

dB (ponderada pela frequência C). 

Limites de ruído se tornaram mais rigorosos durante as últimas duas décadas. 

Na Europa, o limite de 85 dB (A) Lep,d é usado, enquanto que um limite de 90 dB (A) 

é especificado no Canadá. Nos EUA um conjunto mais complexo de critérios é 

utilizado, que correlaciona dose com nível de pressão sonora e tempo. Isto é 

conhecido como um conceito duplicação de 5 dB e é largamente desacreditada fora 

dos EUA. 

Do ponto de vista prático, o padrão adotado em uma empresa, ou 

nacionalmente, e até que ponto esse padrão é alcançado por medidas de controle de 

engenharia, depende de uma interpretação do banco de dados de avaliação de risco, 

e depois sobre o que é considerado “razoavelmente possível” de ser implementado. 

Um estudo da legislação de diferentes países constatou que a maioria utiliza o 

parâmetro de 85 dB(A) ou 90 dB(A), para o critério normatizado para um período de 8 

horas  de exposição nas atividades ruidosas. O mesmo levantamento faz referência 

para que num futuro próximo, nenhum país adote como nível de critério, valores 

inferiores a 85 dB(A),  em função de razões socioeconômicos (INTERNATIONAL 

INSTITUTE OF NOISE CONTROL ENGINEERING, 1997). 

Normas e legislações que fazem recomendações sobre o problema do ruído 

em ambientes de trabalho estabelecem limites baseados em relações entre exposição 

ocupacional a determinado nível de pressão sonora e os benefícios que o individuo e 

a sociedade auferem do trabalho realizado nessas condições. Deverá ser avaliado 

critérios levando em consideração fatores médicos, legais, sociológicos e econômicos 

(BISTAFA, 2011). 

2.2  CONCEITO DE SOM E RUÍDO 
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Entende-se por ruído um agente contaminante de tipo físico; é um som 

indesejável e, desta forma, incômodo. É definido como o som ou grupo de sons de tal 

amplitude que pode ocasionar adoecimentos ou interferência no processo de 

comunicação. Quanto à diferença entre som e ruído, sabe-se que o primeiro pode ser 

quantificado, enquanto que o segundo é considerado um fenômeno subjetivo. De 

modo objetivo, é considerado todo sinal acústico aperiódico, originado da 

superposição de vários movimentos de vibração com diferentes frequências, as quais 

não apresentam relação entre si, de modo subjetivo é considerada toda sensação de 

desagrado, desconforto e/ou de intolerância decorrente de uma exposição sonora. 

(MESQUITA et al.,  (2013). 

Som é conceituado com ondas mecânicas longitudinais que podem se difundir 

em meio liquido, gasoso ou sólido. Considera-se mecânicas em função da 

necessidade de meio de propagação e longitudinais em virtude das partículas 

responsáveis por sua propagação oscilar no sentido paralelo em direção a sua 

transmissão.(MAIA,2002). 

Nas frentes de serviço, o som com elevação excessiva do nível de pressão 

sonora é bastante para danificar a audição, sendo indesejável pelas pessoas, motivo 

pelo qual é considerado como ruído(OSHA, 2013). Os colaboradores nas atividades 

industriais, no lazer ou mesmo enquanto estiverem em suas residências com o chorar 

de uma criança considera-se tudo isso como ruído. 

Entretanto o diferencial entre som e ruído está apenas na percepção subjetiva 

das pessoas, em função de pertencer a um mesmo fenômeno físico (PORTELA, 

2008). 

Em resumo, ruído é uma sensação sonora desagradável, pode ser mensurado, 

não desejado ou inútil e Som é uma variação de pressão sonora capaz de sensibilizar 

os ouvidos. A orelha humana está constituída conforme descrição a seguir: 
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Fig.01=Desenho da Orelha Humana 
Fonte: Wikimédia Commons (1995) 

 

 

A orelha externa, ou seja, a parte que podemos ver recebe as ondas de pressão 

e as transmite ao longo do canal auditivo até uma membrana – tímpano, que está 

situada dentro do crânio para proteção. O tímpano vibra em resposta às ondas de 

pressão sonora e essa vibração é transmitida através dos 3 pequenos ossos do ouvido 

médio do martelo, bigorna e estribo para outra membrana, a janela oval do ouvido 

interno.  

O ouvido médio também contém a trompa de Eustáquio, que oferece uma 

abertura para a garganta e assim mantém a orelha média à pressão atmosférica. Esta 

equalização de pressão é necessária porque o tímpano é necessário para responder 

às rápidas e pequenas flutuações na pressão, e não à pressão absoluta. A janela oval, 

por sua vez, passa as vibrações para a cóclea, um órgão em forma de caracol que 

contém líquido e cerca de 25.000 células receptivas (terminações nervosas). As 

vibrações geram ondas de pressão no líquido da cóclea, e estas estimulam as 

terminações nervosas que transmitem sinais elétricos correspondentes ao cérebro.  

Cada célula receptiva responde a um tom e, portanto, é capaz de analisar e 

separar uma mistura de sinais de entrada em seus componentes de frequência 
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individual. Esta facilidade permite que o ouvido humano identifique notas individuais 

entre a saraivada de sons. 

 

2.2.1 Som Audível 

 

Duas das principais características do som são a frequência e intensidade. O 

número de ondas de pressão / vibrações por segundo é conhecido como a frequência, 

e é expresso na unidade Hertz (Hz), quanto mais flutuações por segundo maior a 

altura do som. A faixa de frequência do ouvido humano é normalmente citada como 

sendo entre 20 Hz e 20.000 Hz (20 KHz). A nota dó na música está em 

aproximadamente 260 Hz (as opiniões de músicos variam entre 255-278 Hz), e 

dobrando, a frequência aumenta o tom uma oitava, então a oitava acima de dó (260 

Hz) tem uma frequência de 520 Hz. Por intensidade (I) entendemos a amplitude 

(tamanho) das ondas de pressão e é definida como a quantidade média de energia 

que passa através de uma unidade de área na unidade de tempo e é expressa em 

watts por metro quadrado (Wm2). 

Torna-se muito complicado citar os níveis de ruído em medidas de pressão 

sonora (Pa) ou intensidade (Watts/metro2), pois os números são muito difíceis de 

controlar. Portanto, está citado com um nível de referência (neste caso, o limiar de 

audição) e usado como uma escala logarítmica para o resultado, e um número muito 

mais gerenciável pode ser produzido. Este é o chamado decibel, que é um décimo de 

um Bel. O decibel (dB) não tem dimensões, como tal; é apenas uma unidade de 

comparação disposta em uma escala logarítmica, de modo que o aumento do número 

corresponde a uma multiplicação de intensidade. O volume de ruído é uma função 

tanto da intensidade quanto da frequência. 
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Quadro 03: Relação da Pressão de Som em comparação ao Nível de pressão sonora em dB. 

Fonte: Centro Canadense de Segurança e Saúde Ocupacional(2010) 
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2.3 EFEITO DO RUÍDO EM ÁREAS INDUSTRIAIS 

 

O local da praça dos geradores, objeto desse estudo,  é uma sala fechada, 

onde os campos sonoros no interior do ambiente de trabalho é uma combinação do 

som que se origina diretamente na fonte, com o som refletindo pelas superfícies que 

delimitam a área ocupada pelos equipamentos. Na realidade nesse local existe 

agravamento com a contribuição adicional do som refletido. 

O ruído industrial existe em todas as indústrias em detrimento do 

funcionamento de várias máquinas dos mais variados tipos, algumas máquinas 

principalmente as dotadas de menos tecnologia produzem ruídos excessivos, acima 

do limite de tolerância. Este tipo de ruído está em conflito com as condições de vida 

humana e contrapõe-se ao aumento da produtividade do trabalho e qualidade da 

saúde do trabalhador, ou seja, se o empregado é obrigado a trabalhar em ambientes 

ruidosos diminui sua produtividade por efeitos psico-fisiológicos, que vão desde a 

simples irritação até a perda de audição (GANIME, (1993). A questão da salubridade 

acústica agrava-se quanto maior e mais complexo for o processo industrial, pois as 

exigências acústicas diversificam-se mais.  

Como o ser humano tem uma alta capacidade de adaptação aos ambientes 

diversos, o desenvolvimento de um estado de fadiga e fuga de energia pode ocorrer 

sem que a pessoa perceba, esgotando os limites de sua resistência. Mas não é só no 

domínio físico que o ruído atua; sua influência no domínio intelectual, principalmente 

na capacidade de atenção reduz o rendimento do trabalho do indivíduo, tanto 

intelectual como físico. Acredita-se até a presente data que um ruído de 80 dB não 

provoque surdez para a maioria dos indivíduos, desde que a duração da exposição 

diária não exceda a 16 horas. Entretanto, um ruído de 92 dB (A) pode causar surdez 

profissional ao longo do tempo, se a exposição do trabalhador exceder a três horas 

por dia (GANIME,1993). 

A ideia de que o ruído é um problema exclusivo do trabalhador leva a não 

valorização do tempo e capital investidos na produção. A empresa deve entender que 

dar atenção ao ruído significa mais do que “cumprir a lei” “ou atender à fiscalização”, 

pois os seus efeitos danosos podem resultar em um ônus financeiro e doença 

ocupacional.  
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O preocupante aumento dos indicadores de acidentes e doenças ocupacionais 

no território brasileiro, cuja causa básica é remetida ao ambiente de trabalho, tem 

alarmado as autoridades do governo, sindicatos, empresários e a comunidade em 

geral ,em virtude de que todos estão envolvidos de forma direta ou indireta, para 

custear com os custos dessas ocorrências (ARAÚJO, (2011). 

 

 

2.3.1 RISCOS OCUPACIONAIS E O AMBIENTE LABORAL 

 

O meio ambiente é o local onde se processa a integração harmônica entre o 

homem e a natureza; é onde se vive e trabalha (COLENGHI, 1997).  

Conforme descrito por OTTONI et  al. (2012), o monitoramento ambiental do 

ruído, pode ser avaliado qualitativa e quantitativamente, tendo como parâmetro 

diversas características do som, dentre as quais destacamos intensidade, duração, 

tipo de espectro e distribuição da exposição durante o período laborado pelo 

colaborador. 

O colaborador exposto aos ambientes de trabalho acima do limite de tolerância 

para os riscos físicos, químicos e biológicos, pode contrair doenças ocupacionais 

incapacitantes para o trabalho. Caso isso ocorra ele ficará afastado das atividades 

laborativas, até completar o tratamento médico tornando apto novamente para 

assumir suas tarefas na empresa, no mesmo local onde ele adquiriu a doença. 

Possivelmente ele ficará doente outras vezes, até que fique definitivamente 

incapacitado para o seu local de trabalho na empresa. Atuando dessa maneira de 

modo reativo, tratamos somente a consequência, o que é mais grave como a doença, 

deixando de lado, a correção do ambiente insalubre, causa básica principal para 

ocorrências de danos a saúde do trabalhador SPINELLI ( 2011). 

Para que seja possível o tratamento do ambiente deve-se realizar um 

reconhecimento dos agentes ambientais nocivos naquele local considerado insalubre, 

logo em seguida efetua-se a avaliação dos riscos danosos a saúde e para completar 

o atendimento a legislação vigente para que a frente de serviço seja saudável,, adota-

se plano de ação para as medidas de controle SPINELLI (2011). 
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Toda Empresa que admita colaboradores em seu quadro, deve emitir o 

PPRA(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), através da Portaria SSST 

número 25, de 29/12/1994, do Ministério do Trabalho e Emprego(MTE), em sua NR-

9, que promove ações prevencionistas de saúde do trabalhador, com a 

implementação de ações de SST(Segurança e Saúde no Trabalho). 

O programa prevê a antecipação, reconhecimento, avaliação  e controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham existir no ambiente de 

trabalho, sempre levando em consideração a proteção do meio ambiente e dos 

recursos naturais. 

Para efeito da NR-9 considera-se riscos ambientais, os riscos físicos, químicos 

e biológicos, existentes nos ambientes de trabalho, que possam prejudicar a saúde 

dos colaboradores. 

Consideram-se riscos físicos: ruído, radiações ionizantes, radiações não 

ionizantes, vibrações, pressões anormais, calor e frio. 

Os riscos químicos são gases, vapores,  aerodispersóides ( neblina ou névoa, 

poeira, fumos, fibras), compostos ou produtos químicos em geral. 

Os riscos biológicos são vírus, fungos, parasita, bactérias e protozoários. 

Conforme Moraes e Regazzi (2002), o risco existente com maior presença nos 

locais de trabalho é o ruído. Como consequência as estatísticas do INSS(Instituto 

Nacional de Seguridade Social), indicam ocorrência de doença ocupacional, estresse 

ocupacional e acidentes no trabalho. 

         Ressaltamos que o ruído acima do limite de tolerância também provoca 

alterações no metabolismo, observando as faixas espectrais, variando conforme a 

suscetibilidade individual, razão pela qual o agente ruído deve estar controlado nos 

ambientes de trabalho. 

As medições de ruído e vibrações através da avaliação quantitativa, nos 

indicam uma análise critica adequada, de todos os locais com situação critica 

(GERGES, 2000). 
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2.3.2 EFEITOS DA EXPOSIÇÃO EXCESSIVA 

 

A exposição ao ruído pode provocar diferentes respostas nos trabalhadores de 

ordem auditiva e extra-auditiva a depender das características do risco, da exposição 

e do indivíduo exposto. São efeitos auditivos reconhecidos: o zumbido de pitch agudo, 

a mudança temporária do limiar (MTL) e a mudança permanente do limiar (MPL) 

(trauma acústico agudo e crônico) e são efeitos extra auditivos: distúrbios no cérebro 

e nos sistemas nervoso, circulatório, digestório, endócrino, imunológico, vestibular, 

muscular, nas funções sexuais e reprodutivas, no psiquismo, no sono, na 

comunicação e no desempenho de tarefas físicas e mentais (TELES; MEDEIROS, 

2013). 

A exposição ao ruído pode ocasionar efeitos à saúde como estresse, 

irritabilidade, hipertensão arterial e pode estar associado a outras situações de risco 

(RIBEIRO; CÂMARA, 2013). A pessoa pode também perder o apetite, ser vítima de 

aerofagia (deglutição de ar), de insônia, de distúrbios circulatórios ou respiratórios e 

pode emagrecer (MENDES, 1995). 

Há anos pesquisas indicavam a presença de hipersensibilidade auditiva, 

associada a outras alterações, como paralisia do nervo facial, pós-estapedectomia, 

zumbido, síndrome de Williams. Atualmente, sabe-se que a hiperacusia pode ser 

causada ou acompanhar diversas condições patológicas periféricas ou centrais. 

Embora as causas da hiperacusia ainda não estejam determinadas com exatidão, a 

exposição prolongada a ruído intenso é um fator desencadeante importante.  

A hiperacusia pode impedir ou dificultar a utilização plena das habilidades 

auditivas, prejudicando não só o trabalho, mas também a qualidade da vida social dos 

trabalhadores. É caracterizada pelo constante incômodo a sons de intensidade fraca 

ou moderada, independente da situação ou ambiente. Há uma amplificação anormal 

da atividade neural evocada por um som na via auditiva, que sofre uma ativação 

secundária do sistema límbico. Existem parâmetros tais como a anamnese detalhada 

e a realização do teste do limiar de desconforto (Loudness Discomfort Level – LDL), 

para a identificação deste problema (GONÇALVES; TOCHETTO;  GAMBINI, 2013). 
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Pode ocorrer perda de audição por exposições habituais e continuadas a níveis 

de pressão sonora, que são causados por ruídos intensos, razão pela qual este tipo 

de deficiência auditiva é chamada de PAIR( Perda de Audição Induzida por Ruído). 

A perda de audição induzida por ruído relacionado ao trabalho, algumas vezes 

é denominada de PAIRO( Perda de Audição Induzida por Ruído 

Ocupacional).(BISTAFA, 2011). 

A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), é uma das consequências mais 

singelas de perda auditiva sensorioneural existente na literatura clinica (PALMA, 

1999).                                  

Palma (1999), define PAIR como: “ Uma diminuição gradual da acuidade 

auditiva, decorrente da exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora” 

Trabalhadores expostos aos níveis elevados de pressão sonora podem ter, ao 

longo dos anos, uma perda auditiva neurossensorial irreversíveis (perda auditiva por 

exposição a níveis elevados de pressão sonora). Inicialmente, podem ocorrer 

alterações temporárias do limiar auditivo (TTS Temporary Threshold Shift), isto é, um 

efeito de curto prazo da redução da sensibilidade auditiva, que retorna gradualmente 

ao normal depois de cessada a exposição. A alteração do limiar auditivo depende do 

tempo de exposição, do nível sonoro da emissão acústica, da frequência do som 

emitido e da sensibilidade individual. Através da exposição continuada podem ocorrer 

alterações permanentes do limiar de audição. O efeito adverso do ruído na audição 

ocorre nas células ciliadas do Órgão de Corti, por isso, a perda de audição é dita 

neurossensorial. As primeiras células acometidas são as ciliadas externas, devido à 

inativação dos canais iônicos das células. (RIBEIRO; CÂMARA, 2013). 

A PAIR é a mudança permanente do limiar decorrente de um trauma acústico 

crônico e se caracteriza por ser do tipo sensório-neural, geralmente bilateral e 

simétrica, irreversível, de grau leve nas frequências baixa e severo nas frequências 

altas, com configuração audiométrica típica (entalhe em forma de V) na faixa de 

frequências de 6000, 4000 e/ou 3000 Hz, que progride lentamente nas frequências de 

8000, 2000, 1000, 500 e 250 Hz e atinge seu nível máximo, nas frequências mais 

altas, nos primeiros 10 a 15 anos de exposição estável a nível de pressão sonora 

(NPS) elevados e que interrompe sua progressão uma vez cessada a exposição 

(UALFRIDO,1976). 
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A prevalência de PAIR de origem ocupacional em industriários de um mesmo 

setor da atividade econômica é extremamente variável tanto em estudos 

internacionais quanto em nacionais devido a fatores relacionados ao risco, à 

exposição e aos trabalhadores das populações estudadas. No Brasil, além dos 

precários sistemas de informação e de  fiscalização, temos ainda a questão da 

subnotificação, fato que dificulta a determinação da magnitude do problema. (TELES; 

MEDEIROS 2012). 

 

Trabalhadores expostos ao ruído:  

 

A associação entre exposição ao ruído e perda auditiva ocupacional tem sido 

descrita há mais de um século, porém, somente a partir da década de 60, 

pesquisadores mostraram preocupação com os efeitos da música sobre a audição. 

(CASTELO BRANCO; FERREIRA; ALVES-PEREIRA, 2012).  

No caso dos músicos, por exemplo, o risco de perda auditiva não existe 

somente após longa exposição à música amplificada. Curtas exposições a níveis 

sonoros excessivamente elevados, como em concertos de rock, também podem 

causar perda auditiva e zumbido. (MAIA E OUTRA 2012) 

Em outro estudo foram avaliados 46 funcionários, trabalhadores de uma 

indústria processadora de madeira, de Botucatu, SP, sendo 27 funcionários da linha 

de produção com esforço físico moderado-intenso, altas temperaturas e elevados 

níveis de ruído e 19 da administração (sem esforço físico, salas aclimatadas, baixos 

níveis de ruído). Todos foram submetidos à avaliação antropométrica da composição 

corporal (obesidade e adiposidade) e bioquímica do sangue (lipidemia) e, 

adicionalmente, o registro da Pressão Arterial e da Frequência Cardíaca em três 

momentos do turno de serviço: início, meio e fim. (ROCHA et al., 2012) 

No entanto vê-se através do presente estudo que apesar da gravidade que  

ruído traz para a saúde do trabalhador, ainda são escassas as pesquisas bem como 

as propostas de prevenção para redução do ruído. 
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2.3.2.1 Efeitos sobre o sistema auditivo 

 

A surdez profissional é o efeito mais conhecido do ruído excessivo sobre o 

homem. Sua ocorrência depende de características ligadas ao homem, ao meio e ao 

agente agressor. Perdas auditivas causadas pelo ruído excessivo podem ser divididas 

em três tipos: Trauma acústico, que é a perda auditiva de ocorrência repentina, 

causada pela perfuração do tímpano, acompanhada ou não da desarticulação dos 

ossículos do ouvido médio; Surdez temporária, também conhecida como mudança 

temporária do limiar de audição, ocorre após uma exposição a um ruído intenso, por 

um curto período de tempo e Surdez permanente, que é a exposição repetida, 

cotidianamente, a um ruído excessivo, que pode levar o indivíduo a uma surdez 

permanente. Caso esta exposição ocorra durante o trabalho, a perda auditiva recebe 

o nome de Surdez Profissional. 

Quando a perda auditiva for de origem ocupacional, porém a causa não for o 

ruído, a definição é outra.  

Segundo a Ordem de Serviço 608 do INSS, de 05/08/1998, a expressão “Perda 

Auditiva Neurossensorial por exposição a níveis elevados de pressão sonora” é a mais 

adequada. 

Conforme estudos realizados com nível de pressão sonora acima de 90 dB(A), 

realizados em danceterias na Inglaterra, ocasiona 0,5% de perdas auditivas 

irreversíveis nas pessoas presentes, com pouco mais de duas horas de exposição ao 

nível de pressão sonora. Desta maneira, na atualidade existem jovens frequentadores 

com acuidade auditiva igual ou inferior a idosos que vivem na zona rural (MURGEL, 

2007). 
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2.3.2.2 Efeitos sobre sistemas extra auditivos 

  

Os efeitos do ruído traduzem-se em tensão, tendo sido descritas alterações 

psíquicas, fisiológicas e até anatômicas em vários órgãos de animais e no próprio 

homem (COHEN, 1973). 

Os efeitos danosos na audição causados pelo ruído não são restritos e podem 

nos induzir ao aumento do stress e da fadiga, bem como insônia e problemas 

cardiovasculares. 

Nas frentes de serviço, um dos fatores negativos e de alerta ao ruído, são 

relacionados ao fato dos colaboradores não perceberem aos avisos sonoros no 

ambiente de trabalho, prejudicando a comunicação interpessoal, podendo conduzir ao 

risco de acidentes do trabalho (AGÊNCIA EUROPEIA PARA A SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO, 2009). 

Pesquisas eletroencefalográficas indicam diferenças de comportamento, 

relacionando ao ruído, mesmo que seja de baixa intensidade, o complexo “K”, que 

nada mais é que a passagem por instantes de um estado com sono profundo para 

outro mais suave. O ruído excessivo ativa o sono REM ( Movimento rápido dos olhos), 

sem que o individuo acorde, entretanto as causas prováveis do sintoma são irritação, 

cansaço e dificuldade de concentração. (SELIGMAN, 1993). 

O sono REM ocorre variação da frequência cardíaca e da pressão arterial 

(REIMÃO, 1990). 

As principais reações do organismo ao ruído encontrado nas literaturas 

pesquisadas foram os seguintes sistemas: 

 
2.3.2.3 Efeitos Sobre o Sistema Circulatório 

 

Reações no sistema circulatório ocorrem sobre os vasos sanguíneos, 

acontecendo redução de seu diâmetro (vasoconstrição) e sobre o coração, que pode 

bater mais rapidamente (taquicardia) e mais fortes, o que parece ser consequência de 

um estímulo glandular (aumento de catecolaminas). Como reação à vasoconstrição 

aparece alterações na pressão arterial que representam uma ação compensatória do 

coração.  
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Indivíduos expostos a situações de ruído intenso e prolongados apresentam 

maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica, bem como da frequência cardíaca 

e doenças cardiovasculares, além de maiores variações pressóricas. (ROCHA et al, 

2012). 

 O organismo humano prepara-se para poder responder a um desejo ou 

situação de medo, frente a uma tensão, ativando suas glândulas que liberam os 

hormônios, aumentando a adrenalina. Trabalhadores em metalurgias barulhentas 

tinham uma incidência relativamente grande de alterações cardiovasculares, como 

bradicardia, conforme o National Institute of Ocupational Safety Health (NIOSH). 

(FUSCO, 1981). 

Quik e Lapertosa, 1981) referem estudos que descrevem a aceleração cardíaca 

provocada pelo ruído, inclusive em coração de fetos, a redução do volume circulatório, 

e a alteração em seu fluxo, a vasoconstrição periférica, o aumento da viscosidade do 

sangue, hipertensão arterial, e a ação do ruído sobre a gestação, alterando a posição 

do feto e dificultando o trabalho de parto. 

Para Gerges (2000) um longo período de tempo de exposição a ruído pode 

causar uma sobrecarga no coração. 

Foi notado na pesquisa em animais, um aumento agudo da pressão arterial 

associado ao aumento da resistência vascular periférica, sempre que ocorrer 

exposição ao ruído, podendo tornar-se uma alteração permanente. O mesmo autor 

sugere ser o ruído um dos vários estímulos externos que propiciam o desenvolvimento 

da hipertensão arterial no ser humano.(MARLAN; COLS, 1980). 

 

2.3.2.4 Efeitos Sobre o Sistema Respiratório 

 

Apesar de escassas as comprovações e pesquisas científicas, as alterações 

do sistema nervoso central em trabalhadores expostos ao ruído de baixa frequência 

(RBF, <500 Hz, incluindo infra-sons) foram observadas pela primeira vez há 25 anos, 

em técnicos de aeronaves. Ao mesmo tempo, foi também identificada patologia 

respiratória nos mesmos trabalhadores, mais tarde reproduzida em modelos animais 

sob exposição a ruído de baixa frequência. Atualmente, a doença vibro acústica 

define-se como patologia sistêmica causada por exposição excessiva a ruído de baixa 
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frequência (FERREIRA et al., 2012). Em indivíduos expostos a ruído no trabalho, as 

queixas brônquicas aparecem nos primeiros 4 anos de atividade e, nesta fase, 

reduzem ou desaparecem quando de férias ou removidos do seu local de trabalho por 

outros motivos. Com a exposição prolongada, poderão surgir situações mais graves, 

como derrames pleurais, insuficiência respiratória, fibrose pulmonar e carcinomas do 

aparelho respiratório. (BRANCO CASTELO et al., 2012). 

 Foram descritas modificações dos movimentos rítmicos normais essenciais 

dos músculos relacionados à respiração. O mecanismo total é um sofisticado sistema 

de controle projetado para regular o conteúdo gasoso do sangue, incluindo a pressão 

parcial de CO2 e O2 gasosos e para estabilizar vários aspectos da química do sangue 

(JOACHIM,1983). 

 

2.3.2.5 Efeitos Sobre o Sistema Gastrointestinal 

 

Há redução de secreção gástrica e salivar o que causa certa diminuição da 

velocidade de digestão. A exposição mais prolongada pode levar as alterações da 

função intestinal e cardiovascular e mesmo, a lesões teciduais dos rins e do fígado. A 

queda de resistência a doenças infecciosas e disfunções na função reprodutora tem 

sido descritas na literatura (SATOCHI e OUTRO,1978). 

Um grupo de pesquisadores estudou a área de prensas de uma indústria 

automobilística de SP, com o objetivo de conhecer suas condições de trabalho e de 

saúde, os problemas de saúde mais referidos foram: 

 

 distúrbios osteomusculoarticulares; 

 distúrbios nervosos; 

 irritação dos olhos e da garganta; 

 dores ou queimação no estômago; 

 zumbido; 

 dificuldades de audição( GOMES,1983), 

 

 
2.3.2.6 Efeitos Sobre o Sistema Neurológico 
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        Conforme descrito por Moraes (2009), o ruído quando acima do limite de 

tolerância, é uma modalidade de som que produz resultados danosos ao organismo, 

pode causar lesão significativa na extensão das vias auditivas, desde a membrana 

timpânica até a região do sistema nervoso central.  

         O ruído afeta o funcionamento dos órgãos nos chamados sintomas extra  

auditivos, dentre os quais destacamos: problemas neurológicos, digestivos, 

cardiovasculares, hormonais, insônia, problemas de comunicação (RAMAZZINI, 

2001). 

Costa, 1994) refere diversas possíveis alteração como resposta a ação do ruído, 

que dependendo do individuo são observados em sintomas como: o aparecimento de 

tremores nas mãos, redução da reação aos estímulos visuais, dilatação das pupilas, 

motilidade e tremores dos olhos, mudança na percepção visual das cores e 

desencadeamento ou piora de crises de epilepsia. 

Pesquisas realizados com níveis de pressão sonora superior a 93 dB(A), 

indicaram interferência entre os sensores óptico, fazendo com que os funcionários não 

consigam distinguir as cores de modo adequado. Em outro resultado encontrado, 

quando o nível de ruído está na faixa de 80-85 dB(A), a sensibilidade são semelhantes 

para todas as cores e não existe alteração neurológica.(COLLEONI e COLS, 1981) 

 

 

2.3.2.7 Efeitos Sobre o Sistema Psíquico 

 

Há queixas de irritabilidade, fadiga e mal – ajustamento incluindo também, 

conflitos sociais entre os trabalhadores expostos ao ruído (COHEN,1973). Evidências 

reais de alterações psíquicas causadas pelo barulho ainda carecem de estudos mais 

detalhados e prolongados.  

Há alterações no estado de ânimo, modéstia e afetividade, dado que o 

trabalhador deverá aumentar seu nível de concentração, aumentando a fadiga. 

(VELÁSQUEZ; ZAPATA 2012). 

          O ruído com nível de pressão sonora  elevado pode prejudicar a saúde das 

pessoas, afetando o desenvolvimento de suas atividades e lazer. Os principais efeitos 



50 

 

 

 

 

 

danosos no organismo são: deficiência auditiva, insônia, problemas de relações 

humanas, agressividade, dor e fadiga, problemas na comunicação, estresse e 

problemas de fala (WHO, 2011). 

 

 

2.3.2.8 Efeitos sobre a comunicação 

 

Sabe-se que a comunicação é uma das principais ferramentas para se tiver 

êxito na realização do trabalho em variados locais, a eficácia de uma boa comunicação 

está intimamente ligada ao sucesso na execução do trabalho. Dentre as variadas 

formas de comunicação encontramos a oral, a qual tem sido uma das mais afetadas 

com a exposição excessiva ao ruído.  

Bastos (2005),descreve que a influência do acréscimo de ocorrência nas 

estatísticas com registro de acidentes no trabalho, tem como um dos principais 

responsável, o ruído, que causa distúrbios auditivos temporários e permanentes e 

comprometimentos orgânicos. 

A audição é considerada uma dos principais fontes sensoriais, e de 

fundamental importância para prática de habilidades linguísticas, de comunicação e 

sociais para os trabalhadores em geral (BASTOS, 2005). 

 Nas áreas industriais o ruído pode prejudicar o entendimento da fala, 

dificultando a comunicação entre colaboradores, impedindo o alerta entre as pessoas, 

no caso de risco grave e iminente, sendo um fator agravante para ocorrência de novos 

acidentes (MORAES, 2011) 

   A PAIR( Perda Auditiva Induzida por Ruído), provem da exposição periódica a 

ruídos contínuos e intermitentes durante muitos anos e que variam conforme 

susceptibilidade individual, intensidade do ruído e tempo de exposição (SISNANDO, 

2002). 

 

2.4 PROPRIEDADES CARACTERISTICAS DO RUÍDO 
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O ruído ambiental prejudica o sono e a qualidade de vida dos  colaboradores , 

de modo direto ou indireto, seja pela possibilidade de causar stress ou na  falta de 

adaptação ao ritmo biológico (PIMENTEL; ÁLVARES, 2014). 

Quando acordado o individuo, o ruído com até 50 dB(A) pode atrapalhar, mas 

é perfeitamente aceitável. Ultrapassando 55 dB(A) provoca nas pessoas estresse 

suave, com um desconforto continuado por diversas horas O estresse depressivo 

inicia a partir de 65 dB(A) com ocorrência de desequilíbrio bioquímico, onde pode 

ocorrer  infartos, derrame cerebral e outros problemas neurológicos. Quando o valor 

atingir 100 dB(A), pode ocorrer perda total irreversível da audição. (SISNANDO, 

2002). 

Monitoramento de ruído nos  ambientes de trabalho através da avaliação e 

análise quantitativa, possibilita a melhoria dos locais prejudiciais a saúde (GERGES, 

2000). 

 Além de causar perda auditiva temporária ou permanente, o ruído pode 

também ser um risco de segurança. Mais claramente, o ruído interfere na 

comunicação verbal, levando a erros e fracassos em responder a sons de aviso e 

gritos. Danos auditivos podem ser induzidos por exposição contínua a níveis 

superiores a 85 dB (A), mas a resposta de um indivíduo varia dentro de uma 

população. A exposição contínua a níveis superiores a 90 dB (A) resulta em 20% da 

população exposta sofrendo de PAIR. 

A exposição constante a ruídos de alta intensidade, ou seja, superiores a 80 

dB (A), quase invariavelmente produz algum grau de perda auditiva induzida por ruído 

naqueles com audição suscetível. Não há maneira de prever com antecedência quais 

determinados indivíduos são mais propensos a sofrer de perda auditiva induzida por 

ruído. 

Ruído de intensidade moderada, ou seja, 55-80 dB (A), embora não seja um 

perigo potencial à audição, pode afetar a concentração e irá interferir com a 

comunicação verbal, se superior a 65 dB (A). 

Ruído de baixa intensidade, ou seja, menor de 55 dB (A), ainda pode resultar 

em queixas do público geral de “perturbações”, tais como distúrbios do sono. 
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2.4.1 METODOS PARA REDUÇÃO DE RUÍDO 

 

Há três métodos principais para a redução do ruído (FUSCO,1981):  

 

a) Na fonte: é o método mais eficiente, porque permite obter-se a redução 

do ruído interno no parque industrial, melhorando assim a qualidade dos ambientes;  

 

b) Pelo planejamento físico: isolando as paredes dos prédios ou máquinas. 

A disposição apropriada dos equipamentos, dos setores e das estruturas de vibração, 

pode levar a níveis acústicos sob a conformidade legal da legislação pertinente;  

 

c) Pelo controle sistemático dos níveis de ruído: não permitindo que estes 

se elevem, pelo desgaste ou falta de manutenção, a níveis excessivos.  

 

Caso não se consiga o resultado desejado na redução do nível de ruído, cabe 

ao empregador como alternativa o fornecimento de equipamentos de proteção 

individual, dando melhor condição para o empregado, além de resguardar legalmente 

a empresa, estando o enfermeiro do trabalho responsável juntamente com as demais 

equipes por sensibilizar os trabalhadores da necessidade do uso através de ações 

educativas e implementações de programas que ao invés de punitivos precisam ser 

sempre educativos.  

Todo protetor auricular, sejam em forma de concha, abafadores, plugues de 

inserção, atenua o ruído criando uma barreira para reduzir o som que chega por via 

aérea à membrana timpânica, porém o nível de proteção obtido depende do grau de 

vedação do protetor, de forma que qualquer vazamento permite que o som passe pelo 

protetor. (RODRIGUES et al., 2006).  Porém há inexistência de estudos sobre a 

importância do tamanho do protetor auditivo ser pequeno, médio ou grande na eficácia 

da proteção do ruído ocupacional. Além disso, a utilização de protetores auriculares 

enquanto medida principal no controle. As distintas técnicas de controle de ruído 

baseiam-se, fundamentalmente, nos diferentes tratamentos que podem efetuar-se 

com as ondas sonoras. O controle sempre deve ser feito quando os padrões utilizados 

na avaliação são ultrapassados.  
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Pode-se seguir um, ou vários, dos processos (SATOCHI E OUTRA,1978) 

controle na fonte; controle sobre a via de transmissão; controle no pessoal, diminuindo 

o tempo de exposição ou uso de protetores auriculares.  

Quando se pretende a redução na geração do ruído, substituindo equipamentos 

ou componentes ruidosos por outros, seguem-se os “Procedimentos Ativos de 

Controle”. No caso de tratamentos e acondicionamentos acústicos dos locais ou 

estudo da ordenação e disposição de equipamentos ruidosos nos recintos, o termo 

usado é “Procedimentos Passivos de Controle”. Estes não evitam a geração do ruído, 

mas atenuam suas consequências sobre os receptores. 

Para cada fonte de ruído, deve ser avaliada uma medida para atenuação do 

ruído, podendo ter o projeto modificado, para geração de ruídos de menor pressão 

sonora. Entretanto com o uso  de amortecedores de vibrações, abafadores, 

silenciadores de fluxo de gases, absorvedores  e outros, possuem potenciais para 

redução significativamente do ruído ambiental, entretanto, tudo isso tem custo , que 

na prática nem sempre é viável tecnicamente. (MURGEL, 2007). 

 

2.4.2 ADIÇÃO AO NIVEL DE RUÍDO 

 

Quando dois sons estão sendo emitidos ao mesmo tempo, sua intensidade total 

combinada não é a soma numérica dos níveis de decibéis de cada som. Para os 

cálculos precisos devem ser somados como logaritmos – geralmente usando uma 

calculadora. Alternativamente, uma aproximação razoável de adições de níveis de 

decibéis pode ser feita usando a tabela abaixo: 

 

Quadro 04: Diferença dos Niveis sonoros dos equipamentos em relação ao valor a ser adicionado 

Fonte: Princípios básicos em Higiene Ocupacional. Hirst Adrian (2010) 
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Assim, se duas máquinas estão emitindo níveis de ruído de 90dB(A), a soma 

do nível de ruído total é de 93 dB (A). N.B. A duplicação dos níveis de som resulta em 

um aumento de 3 dB (A).(ADRIAN, 2010). 

 

 
 

2.4.3 ANÁLISES DE FREQUÊNCIA 

 

 

A menos que um som tenha um tom puro, o que é incomum, a maioria dos 

ruídos é feita de sons de diversas frequências e intensidades, e ao 54orna54-los por 

motivos de saúde ou aborrecimento é útil entender o que os níveis são em uma faixa 

de frequências, isto é para produzir um espectro sonoro.  

Por conveniência, é usual dividir a faixa de frequências em bandas de oitavas 

usando um instrumento que mede as intensidades de uma oitava, e citando-a como a 

intensidade em uma frequência de meia oitava particular. As frequências de meias 

oitavas escolhidas são as seguintes: 

 

31,5Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz e às vezes 16 kHz 

Assim, um espectro de ruído citará as intensidades em cada uma das 

frequências de meias oitavas. O ouvido humano é mais sensível a frequências entre 

20 Hz – 20 kHz, encontrando-se a frequência da fala entre 500 Hz – 4 kHz, a vogal 

soa nas frequências mais baixas e as consoantes nas mais altas. 

A faixa sonora percebida pelo ouvido humano, considerando um adolescente 

e com saúde, varia no intervalo de 20 a 20.000 Hz  (PORTELA, 2008). 

 

2.4.4 PONDERAÇÕES DE DECIBEIS 
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 Como o ruído é uma combinação de sons em várias frequências e 

intensidades, a intensidade de ruído pode ser expressa como um espectro, ou como 

uma combinação de todas as frequências somadas em um único valor. Como o ouvido 

humano é mais sensível a certas frequências do que a outras, é possível fazer 

concessões para isso no circuito eletrônico de um medidor de nível de som. Ou seja, 

determinadas frequências são suprimidas, enquanto outras são reforçadas, a fim de 

aproximar a resposta do ouvido humano. Esta técnica é conhecida como ponderação, 

e existem ponderações A, B, C e D disponíveis para diversos fins.  

O que tem sido adotado por um espectro de trabalho é dado em dB (A). Se a 

ponderação A é aplicada a uma medição em dB, o nível correspondente em dB (A) é 

uma boa indicação da intensidade percebida pelo ouvido humano.  

 

 
Fig.2- Curvas de ponderações de frequência versus resposta relativa 

 
Fonte: Wikimedia Commons(1995) 

 

 

Por esta razão, utilizam-se as curvas de ponderação de sensibilidade variável 

com a frequência, de maneira a modelar o comportamento das pessoas. (SCHERER, 

2010). 
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2.4.5 DOSE EQUIVALENTE 

 

A expressão da exposição ao ruído do ponto de vista de seu potencial para 

causar perda auditiva induzida pelo ruído é simplificada usando dB (A) em vez de dB 

para remover o fator dependente da frequência. No entanto, assim como a frequência, 

o ruído industrial também varia em sua intensidade ao longo do dia e no dia-a-dia e 

muitas vezes tem natureza intermitente. Algum tipo de média é, portanto, necessária 

e o nível de som contínuo equivalente (Leq) foi criado para este propósito. O Leq pode 

ser definido como o nível de pressão sonora constante, que ao longo de um período 

de tempo tem o mesmo conteúdo de energia e, consequentemente, o mesmo 

potencial de dano para a audição, como o ruído real flutuante. 

Na Europa, a Diretiva de agentes físicos (ruído) (2003) especifica que a 

exposição diária pessoal de um empregado, não deve exceder 85 dB (A). 

Este limite é equivalente a um Leq de 85 dB (A) por 8 horas por dia, e representa 

uma dose de ruído de 100%. Utilizando o conceito de energia do Leq, um aumento de 

3 dB no nível de pressão sonora reduz pela metade a duração permitida de exposição. 

Por exemplo, um aumento no nível de som de 85 dB (A) a 88 dB (A) deve ser 

acompanhado por uma redução para metade da duração da exposição de 8 horas 

para 4 horas. 

Quando a exposição diária ao ruído é composta de dois ou mais períodos de 

exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados seus efeitos 

combinados, e não os efeitos produzidos por cada um isoladamente. Se a soma das 

seguintes frações: 

n

n

4

4

3

3

2

2

1

1

T

C
...

T

C

T

C

T

C

T

C
D   

 

Ultrapassarem a unidade, então a exposição deverá ser considerada acima do 

limite de tolerância (TLV). C1 indica o total da duração da exposição a um nível 

especifico de ruído, e T1 indica a duração total da exposição permitida a esse nível. 

Todas as exposições ocupacionais a níveis iguais ou superiores a 80 dB (A) devem 

ser usadas no calculo acima. (SAAD et al.,2012). 
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2.4.6 CONSERVAÇÃO AUDITIVA 

 

O objetivo na introdução de programas de conservação auditiva na indústria é 

evitar a perda auditiva ocupacional, assegurando a avaliação e controle da exposição 

excessiva ao ruído no local de trabalho. Isto pode ser conseguido através de 

programas que incorporam as seguintes características essenciais. 

 Os programas de conservação auditiva se tornaram obrigatórios na legislação 

americana a partir de1970, e na Brasileira a partir de Portaria SRT nº 25, de 29 de 

dezembro de 1994. 

 Em 1983 a Occupational Safety and Health Administration – OSHA introduziu 

as seguintes mudanças: 

 

 O conceito de nível de ação estabelecendo como referência a dose de 

50% para uma exposição de 85 dB (A) para jornadas de 8h; 

 

 Os trabalhadores expostos a uma dose diária de 50% ou mais deveriam 

se submeter aos seguintes ações de monitoramento da exposição: 

 

1. Exames audiométricos; 

2. Uso EPI; 

3. Treinamento anual; 

4. Sistemas de registro. 

 

A NR 9 – PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

indica quando deve iniciar o plano de ação para exposições ocupacionais industriais. 

“Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem 

exposição ocupacional acima dos níveis de ação...”. (NR-9- MTE, 2015). 

Na NR 7 , do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), está detalhado o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que tem por objetivos 

os descritos abaixo: 
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Fornecer subsídios para adoção de programas que visem a prevenção da 

perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados e a conservação da 

saúde auditiva dos trabalhadores. (NR-7 MTE, 2015) 

 

São exigências da NORMA INTERNACIONAL OSHAS (2007); 

 

 Que o monitoramento seja realizado de maneira suficiente e repetido sempre 

que houver mudanças que possam alterar a exposição; 

 

 Que o equipamento esteja calibrado conforme orientação do fabricante; 

 

 Que os empregados possam observar o monitoramento; 

 

 Que os empregados expostos acima do nível de ação sejam notificados do 

resultado; 

 

 Que não seja considerada a atenuação do EPI.( NORMA OSHAS 18001, 

(2007). 

 

Programa de Prevenção de Perda Auditiva PPPA. 

 

Em 1998 a National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

adotou o termo Programa de Prevenção de Perda Auditiva em substituição a 

Conservação Auditiva, enfatizando a necessidade da prevenção. Conservação já 

pressupõe um nível aceitável de perda.  

Os Programas de Conservação Auditiva implementados, com frequência não 

fazem mais do que documentar a progressão da perda auditiva induzida por ruído. 

... A exposição ocupacional juntamente com a contaminação do ar água e solo 

se constitui em um dos principais fatores de risco para a saúde ambiental associado 

ao desenvolvimento. (GASAWAY, 1985). 
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Porque manter o programa? E o ruído pode ser considerado como o risco 

ocupacional que atinge maior número de trabalhadores no mundo.  

Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, em seu  Disque 

Denúncia registrou entre 2008 e  2013, 33.887 queixas relacionadas a barulho na 

comunidade, ficando no 2º lugar no ranking, e perdendo apenas para o tráfico de 

drogas.(JORNAL O GLOBO, MARÇO 2013). 

 

“Se estima que 14% dos trabalhadores estejam expostos a níveis de ruído que 

ultrapassem 90 dB (A).” (OLISHIFSKI, 2010).  

Estudo com 714 metalúrgicos de três indústrias com menos de 10 anos de 

operação, mostrou que 22.9% dos audiogramas apresentavam traçados compatíveis 

com perda auditiva ocupacional. (COSTA, 1988). 

...”dos 400 candidatos a emprego em duas grandes empresas da região do 

ABCD paulista 180 tiveram as audiometrias classificadas como anormais. Destas, 160 

tinham características de perdas auditivas do tipo neurossensorial, sendo 80 

compatíveis com perdas induzidas pelo ruído.” (KITAMURA;CAMPOY,1990). 

 

 

2.5 PREVENÇÃO E CONTROLE  

 

2.5.1 AVALIAÇÃO DE RUÍDO NO LOCAL DE TRABALHO 

 

O principal interesse com relação ao ruído no local de trabalho está relacionado 

com a exposição ao ruído ocupacional e conformidade com um limite de exposição ao 

ruído ocupacional. Portanto, um levantamento de ruído deve ser realizado em áreas 

onde se suspeita que as pessoas possam ser expostas a ruído no local de trabalho 

excedendo o limite de exposição ao ruído, ou seja, o Primeiro Nível de Ação nos 

países membros da Unidade Europeia (UE). Nos locais de trabalho onde os níveis de 

ruído são razoavelmente constantes, a pesquisa deve estabelecer um mapa de 

contorno do nível de ruído, as exposições a ruídos individuais no período integral típico 

para os ofícios relevantes, ou ambos. Embora o cumprimento com o limite de 

exposição ao ruído seja a principal preocupação, muitas vezes é mais fácil, do ponto 
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de vista administrativo, que isso seja alcançado especificando e garantindo a 

conformidade com um limite de área de trabalho que seja numericamente igual ao 

limite de exposição ao ruído. Daí a abordagem do contorno. Três circunstâncias 

poderiam prevalecer: 

 

 Se apenas a abordagem de contorno for adotada, locais onde o nível de ruído 

é numericamente igual ou maior do que o limite de exposição ao ruído deve ser 

designado de forma clara, por exemplo, como áreas de riscos relacionados ao 

ruído. Deve ser proibida a entrada de qualquer pessoa nessas áreas que não 

estiver usando proteção auditiva adequada, independentemente da duração da 

estadia. 

 Se as exposições típicas ao ruído de um indivíduo em período integral forem 

determinadas, estas devem ser comparadas com o limite de exposição ao 

ruído. Para os trabalhos em que normalmente se espera que o limite seja 

ultrapassado, proteção auditiva adequada deve ser usada em áreas onde os 

níveis de ruído elevados prevalecem. 

 Se um mapa de contorno de ruído e dados de exposição ao ruído for obtido, 

um nível de ruído numericamente superior ao limite de exposição ao ruído pode 

ser utilizado para definição de áreas designadas, desde que possa ser 

demonstrado que as exposições ao ruído são consistentemente abaixo do 

limite de exposição a ruído. Níveis de ruído podem ser determinados usando 

um simples medidor de nível de som (tipo 1 ou tipo 2), mas é essencial que o 

instrumento seja usado corretamente se dados significativos precisarem ser 

obtidos, por exemplo, atenção para a calibração, considerar o tipo de ruído, etc. 

Nos locais de trabalho onde os níveis de ruído oscilam (áreas de oficina, por 

exemplo) a pesquisa deve estabelecer as exposições individuais típicas em período 

integral para os ofícios relevantes para comparação com o limite de exposição ao 

ruído. Para os trabalhos ou elementos de trabalho para os quais normalmente se 

espera que o limite seja ultrapassado, proteção auditiva adequada deve ser usada. 

Além de verificar o cumprimento de um critério de exposição, medidas de 

exposição ao ruído também são úteis para indicar áreas prioritárias para controle de 
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ruído, para destacar o pessoal de maior risco, e para fins de conscientização sobre a 

preservação da audição. 

Onde o controle de engenharia for indicado para minimizar o ruído no local de 

trabalho, as seguintes abordagens gerais são recomendadas, em ordem decrescente 

de preferência:  

 

 Redução do ruído na fonte – melhor alcançada na fase de projeto. 

 Gabinete de equipamentos ruidosos – embora dissipação de calor e acesso 

para manutenção possa ser um problema. 

 

 

 Triagem de equipamentos ruidosos do trabalhador e/ou maior separação do 

trabalhador da(s) fonte(s) de ruído(s). 

 Absorção do som pelo revestimento de superfícies adequadas com material 

absorvente de som, onde a reverberação pode ser um problema. Estas medidas 

devem ser conjugadas com a manutenção regular das máquinas, pois isso pode 

contribuir significativamente para a minimização da emissão de ruído. Especificações 

de ruído devem ser desenvolvidas para todas as novas máquinas. Estas devem levar 

em conta o ambiente de ruído existente no local de trabalho e os limites predominantes 

de exposição ao ruído. Conforme estudo realizado um individua com 50 anos de idade, 

e que trabalhou durante 30 anos em um ambiente com nível de ruído de 90 dB (A), 

adquire 23% de risco de perda auditiva, ou complementando indica que 23 em cada 

100 trabalhadores dessa frente de serviço apresentarão perda auditiva nesta idade 

(LORD; GATLEY; EVENSEN,1980). 

 

2.5.2 PROTEÇÃO DE PESSOAL EM SITUAÇÃO DE RISCO 

 

É necessário proteger o trabalhador da exposição ao ruído excessivo no 

ambiente de trabalho se as medidas de engenharia e/ou outros meios de controle não 

forem suficientes ou razoavelmente praticáveis. Uma ou mais das seguintes 

abordagens podem ser adotadas: 
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 Provisão de refúgios de ruído em áreas designadas, por exemplo, em 

caldeirarias. Se 50 % da jornada de trabalho for passada nos refúgios acústicos, a 

exposição é efetivamente reduzida pela metade – ou seja, a dose de ruído é reduzida 

em 3 dB (A). 

 Alteração do padrão de trabalho, por exemplo, por meio da rotação de 

empregos (embora isto possa ser difícil de administrar) para reduzir o tempo de 

exposição em áreas designadas e assim reduzir a exposição. 

 O uso de Dispositivos de Proteção Auditiva Pessoal, por exemplo, abafadores 

auditivos, protetores auriculares. A seleção adequada, uso correto e manutenção 

regular destes dispositivos são de suma importância para garantir que a proteção 

eficaz seja alcançada. Quando disponíveis, os dados reais de atenuação devem ser 

levados em conta no processo de seleção. 

 

Como medida para avaliar e comparar os diferentes tipos de protetores, 

devemos utilizar os ensaios nacionais e internacionais. Protetores que não possuam 

dados confiáveis de redução de ruído em laboratório credenciado, não devem ser 

considerados para aplicação. Os protetores tipo plug são menos eficientes que os de 

concha (GERGES, 2000). 

2.5.3 INFORMAÇÃO, INSTRUÇÃO E TREINAMENTO 

 
Todas as pessoas que estiverem potencialmente expostas ao ruído no trabalho 

que exceda o limite de exposição devem ser instruídas no risco de perda auditiva, as 

medidas preventivas e de seu papel no programa de preservação auditiva. A instrução 

pode ser dada de várias maneiras, por exemplo: (Norma Higiene Ocupacional (NHO-

01) Fundacentro. 

 

_ Cursos para os novos empregados e a emissão de orientações escritas. 

_ Cursos de revisão periódicos para aqueles que trabalham em áreas 

designadas. 

_ Ações contínuas de gestão da linha para explicar a política de preservação 

auditiva para as pessoas e grupos de risco. 
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_ “Campanhas” periódicas de preservação auditiva, incluindo competições, 

filmes e cartazes. Instruções aos funcionários potencialmente em risco devem incluir 

informações sobre: 

_ A natureza do ruído e do mecanismo da audição. 

_ Os efeitos sobre a audição da exposição ao ruído excedendo o limite de 

exposição. 

_ Os princípios de preservação da audição. 

_ Os requisitos para a implementação efetiva do programa de preservação de 

Audição. 

 

Cabe ao empregador quanto ao EPI: 

 

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 

b) exigir seu uso; 

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente 

em matéria de segurança e saúde no trabalho; 

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação 

(MTE , 2009) 

e) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, 

fichas ou sistema eletrônico. (MTE, 2009). 
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3.  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE PESQUISA 

 

Segundo Gil (2007, p.17), pesquisa é um “procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um tratamento cientifico, e se constitui no caminho 

para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa muito mais 

do que apenas a verdade: é encontrar respostas para questões propostas, utilizando 

modelos científicos (MARCONI; LAKATOS, 2001). 

3.2 ESCOLHA DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

A Pesquisa Quantitativa é amplamente abordada para sustentar trabalhos 

empíricos na ciência, exceto os de abordagem comportamental. 

 Por outro lado, a Pesquisa Qualitativa o foco principal é o processo e seu 

significado. É geralmente é direcionada mediante a coleta de dados, em contato direto 

do entrevistador com o objeto de estudo, onde o pesquisador busca a compreensão 

do caso, através dos participantes da situação estudada. 

Para Gil (2007), quanto aos seus objetivos, as pesquisas são classificadas em 

três grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. 
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 A Pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torna-lo mais explícito ou construir hipóteses. 

A Pesquisa descritiva tem como finalidade a descrição das características de 

determinada população, ou fenômenos, ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. A Pesquisa explicativa se caracteriza pela preocupação central em 

identificar as causas que contribuem para a ocorrência do fenômeno. 

Segundo Moresi (2003), quanto aos métodos de investigação, a pesquisa pode 

ser classificada em Pesquisa de Campo, Laboratório, Telematizada, Documental, 

Bibliográfica, Experimental, Investigação ex post facto, pesquisa participante, 

pesquisa-ação e Estudo de Caso. 

Considerando que os tipos de pesquisa não são mutuamente excludentes e 

que este estudo tem o propósito de analisar a percepção dos trabalhadores sobre os 

riscos existentes no seu ambiente de trabalho, adotou-se a classificação da pesquisa 

como de natureza Aplicada, de abordagem Qualitativa e Quantitativa, Exploratória e 

Descritiva, sob o ponto de vista de seus objetivos e quanto aos métodos de 

investigação. Pesquisa de Campo por se tratar de investigação empírica realizada no 

local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno. 

Conforme a sua natureza, considera-se como uma pesquisa aplicada, em 

função de objetivar acesso a conhecimentos para utilização prática, responder as 

questões  especificas sobre controle de ruído em uma balsa guindaste objeto desse 

estudo. 

Considera-se em relação aos objetivos, uma pesquisa exploratória, em virtude 

da aplicação da parte teórica, para obter respostas as questões da pesquisa, com 

visão para torna-las explicitas.  

A pesquisa exploratória teve como embasamento os resultados das avaliações 

da exposição ocupacional ao ruído nas áreas contiguas aos geradores de energia. 

Pesquisa Bibliográfica tendo com base matérias publicadas em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral e Estudo de 

Caso. 

O estudo de caso permite evidenciar novas descobertas, observando 

determinadas questões envolvendo indivíduos, através de uma pesquisa empírica que 
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investiga alguns fenômenos contemporâneos dentro de situações reais. (GIL, 2007; 

YIN, 2005).  

 

3.2.1 Procedimentos técnicos utilizados 

 

3.2.1.1 Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa é considerada bibliográfica, elaborada a partir de material já 

publicado, constituído por coleta  através de itens descritos a seguir: 

 

1)  Dissertação, teses e artigos ; 

2)  Artigos e monografias de especialistas em Acústica; 

3)  Pesquisas em portal de periódicos da CAPES; 

4)  Revistas de Higiene Ocupacional; 

5)  Dissertações, Monografias e artigos contidos no Site UFF/LATEC; 

6)  Consulta com bibliotecárias para colaborar no levantamento bibliométrico da 

pesquisa. 

7)Trabalhos disponibilizados na Base de Dados Scopus, 

8) Livros de leitura dinâmica e de referência, 

9) Sites especializados e indexados no Google acadêmico e Scielo. 

10) Sites na internet ligados ao tema Higiene Ocupacional, 

11) Anais de Congressos, 

12) Normas, manuais, legislações ,apostilas; 

13) Sites nacionais e internacionais, como  FUNDACENTRO, INSS, MTE, ONS, 

ACGIH, NIOSH, OSHA. 

 

 

3.3 CRITÉRIO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

3.3.1 Critério 
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Considera-se a pesquisa do tipo amostragem não probabilística intencional ou 

por julgamento, neste caso o pesquisador avalia quais pessoas detém maior 

conhecimento do tema a ser estudado e escolhe os elementos que julga serem os 

mais representativos da população 

Conforme Gil (2007), o critério adotado na representatividade dos 

participantes da pesquisa é mais qualitativo que quantitativo, sendo recomendável a 

seleção de amostras pelo critério de intencionalidade. Esse tipo de pesquisa requer 

um maior conhecimento da população e dos participantes selecionados 

(MASSUKADO-NAKATANI, 2009). 

A pesquisa será exploratória em função de contar com levantamento 

bibliográfico, entrevistas de campo que tem conhecimento prático com o objeto da 

pesquisa e avaliação de modelos que induzem o fácil aprendizado dos fatos. 

Segundo Gil, (1999), um trabalho é de natureza exploratória quando envolver 

levantamento bibliográfico entrevista com pessoas que tiveram (ou tem) experiências 

práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão.  Este tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o 

pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais 

precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores GIL, 

(1999). As pesquisas exploratórias, segundo Gil (1999), visa proporcionar uma visão 

geral de um determinado fato, do tipo aproximativo. 

 

3.3.2 população de estudo: 

 

O universo total é de 82 pessoas de colaboradores próprios e 53 colaboradores 

de Empresas Contratadas de apoio nas atividades industriais, onde foram 

selecionados e enviados os questionários por e-mail,   ao redor de 25% da população 

total.  

 

Os questionários respondidos totalizaram 34 e foram realizados no período de 

09/02/2016 até 30/03/2016. 
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Os profissionais entrevistados tinham idades variáveis de 26 até 64 anos, 

todos do gênero masculino, sendo a idade média de 46 anos e 7 meses. 

 

Quadro 5: Distribuição dos profissionais da balsa guindaste de 

lançamentos, de acordo com a faixa etária. 

IDADE(anos) n f(%) 

26-36 5 14,70 

26-36 8 23,50 

47-56 13 38,30 

37-46 8 23,50 

TOTAL 34 100,0 

Fonte: “ o autor”. 

 

Figura 03: Distribuição dos profissionais da balsa guindaste de 
lançamentos de acordo com a faixa etária. 

 
 
 
A pesquisa demonstrou que os participantes possuem entre 1 até 34 

anos de experiência, sendo que a maioria está no intervalo entre 24 até 31 anos 
de experiência, com percentual de 32,30%. 
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Quadro 6: Distribuição da população por tempo de atividade 

TEMPO 
ATIVIDADE(anos) 

n f(%) 

Menor que 7 6 17,60 

8-15 8 23,50 

16-23 6 17,60 

24-31 11 32,30 

32-39 3 9,0 

TOTAL 34 100,0 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 04: Distribuição dos profissionais da balsa guindaste de lançamentos de 

acordo com o tempo de atividade. 

 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos colaboradores participantes da pesquisa, 

constatou-se que a maioria possui nível médio completo com 47% dos entrevistados. 
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Destacamos o elevado percentual com mestrado e/ou especialização com 21% do 

total. 

 

Quadro 7: Distribuição dos profissionais da balsa guindaste de 

lançamentos, de acordo com a escolaridade. 

ESCOLARIDADE n f(%) 

Nível médio 16 47,0 

Nível superior 11 32,0 

Mestrado, 
especialização ou MBA 

7 21,0 

TOTAL 34 100,0 

Fonte: “ o autor”. 

 

 

 

Figura 05: Distribuição dos profissionais da balsa guindaste de lançamentos por 

escolaridade dos entrevistados. Fonte “o autor”. 

 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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3.4.1 Seleção do instrumento da pesquisa: 

 

             O embasamento para definir as perguntas foi utilizado o questionário 

“Crenças e Atitudes sobre Proteção Auditiva e Perda Auditiva” na versão americana “ 

Befiefs About Hearing Protection And Hearing Loss” O questionário aplicado seguiu o 

modelo elaborado por pesquisadores do NIOSHI – National Institute for Occupacional 

Safety ande Healthy(1996), e traduzido para língua portuguesa.(Sartori, 2004), 

aplicado por Bramatti et al (2008) e Greca (2010), adaptado pelo autor para realidade 

da Balsa Guindaste de Lançamentos. 

             A seleção das perguntas, baseia-se na principal fonte de ruído do ambiente 

de trabalho, ruído dos equipamentos que mais incomodam, alterações no organismo 

causados pelo ruído, necessidade de ações para redução do ruído, como podemos 

minimizar os efeitos do ruído excessivo até a implantação das recomendações, 

existência de protetores auditivos imediatamente disponíveis, necessidade de 

utilização do protetor auricular em tempo integral, conhecimento das pessoas sobre 

os efeitos danosos do ruído excessivo, bem como ações necessárias para redução 

do ruído. 

             

Entrevista com os colaboradores: 

A dinâmica das entrevistas foi enviada por e-mail, para todas as pessoas 

selecionadas e envolvidas diretamente com o processo produtivo. Foi esperado o 

retorno das pessoas com prazo máximo de 20 dias. Quando faltou 7 dias para o prazo 

final foi novamente  disparado aviso de entrega do questionário visando colaboração 

de todos para melhoria do ambiente da praça de geradores e áreas contiguas. 

O questionário foi elaborado com base no escopo da pesquisa, de qualidade 

de vida e melhorias nos aspectos segurança e saúde dos ambientes de trabalho, 

considerando os riscos ambientais e beneficio na saúde proporcionados pela 

mudança. 

 

3.5 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 
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Para atender os objetivos da pesquisa é realizado a análise e consolidação dos 

dados através da estatística descritiva, dessa forma sintetizando os dados qualitativos 

e quantitativos componentes das questões elaboradas. 

Com os dados do questionário respondido é feita uma distribuição de 

frequência, que consiste em fazer um sumário tabular de dados que mostram o 

número de itens em cada uma das diversas classes não sobrepostas (ANDERSON et 

al., 2011). 

As medições de ruído foram acompanhadas pelo autor e realizadas por 

Empresa contratada, que coletou-se os dados baseado na legislação vigente.  

 

4 ESTUDO DE CASO: BALSA GUINDASTE DE EMPRESA DE APOIO NA 

PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO COM LOGISTICA PARA LANÇAMENTO DE 

DUTOS  

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO  

 

O estudo de caso da pesquisa foi realizado na Praça de Geradores da Balsa 

Guindaste de Lançamento, com total de 2 geradores de energia, distribuídos no lado 

Boreste(BE) e outros 2 geradores de energia no lado Bombordo(BB), trabalhando um 

par para cada 12 horas de turno ininterrupto. 

Informamos que existe sempre um gerador reserva, em função de sempre 

atuarem em dupla a cada doze horas.  

Neste local será instalado atenuadores de ruído nos ventiladores e exaustores 

para melhoria no nível admissível. 

Também será inserido forro acústico no teto da sala e paredes visando 

diminuição da influencia das fontes geradoras.  

Outro ponto importante será a verificação da adequada vedação das portas de 

acesso na praça de geradores para evitar passagem de ruído aéreo. 

As ações a serem tomadas foram sugeridas após a realização de análise critica 

das respostas dos questionários da pesquisa e entrevistas verbais com as pessoas 

participantes do estudo, para validação e discussão de melhorias a serem introduzidas 

e evitar rejeição contra a implantação dos resultados. 
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Também foi realizada pesquisa bibliográfica na literatura nacional e 

internacional, para encontrar referências de embasamento técnico sobre as ações 

recomendadas. 

 

 

 
 

Fig 6: Vista principal dos geradores de energia no interior da praça de geradores. 
Fonte: Fotografia coletada na balsa. Coleta do autor (2015). 

 
 

 
 

4.2 UNIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM NIVEL DE PRESSÃO SONORA 

ELEVADO: 

 

4.2.1 Medições Realizadas para Pesquisa: 

 4.2.1.1 Introdução 

 

Esta medição apresenta os níveis de pressão sonora medidos na Balsa 

Guindaste de Lançamentos. Os valores apresentados aqui serão levados em 

consideração para os estudos dos ambientes de trabalho. 

Os locais que merecem uma análise relevante são principalmente a praça de 

geradores e HPU( Unidade Propulsora Hidraúlica ) 
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  4.2.1.2 Informações gerais 

 

● Ambiente avaliado: Todos os ambientes de trabalho objeto da pesquisa. 

● Data da medição: Entre os dias 13 e 15 de Agosto de 2013. 

 Período de realização do questionário: 10 a 30/3/2016. 

 Todas as ações sugeridas estão em fase de projeto básico e memorial 

descritivo para implementação em 2017. 

 

 4.2.1.3 Equipamentos utilizados 

 

● Medidor de nível sonoro tipo 1 da marca Larson Davis, modelo LxT, n.° de série 

1062; 

 

● Microfone de campo livre (free-field) da marca PCB, modelo 377B02, n.° de série 

40235; 

 

● Microfone  de  campo  livre  (free-field)  da  marca  PCB,  modelo  377ª02,  n.°  de  

série100025; 

 

● Pré-amplificador da marca PCB, modelo PRM831, n.° de série 0164; 

 

● Pré-amplificador da marca BSWA, modelo MA211, n.° de série 41030; 

 

● Calibrador acústico da marca Larson Davis, modelo CAL200, n.° de série 3231. 

 

● Medidor de nível sonoro tipo 1 e analisador de vibrações da marca Sinus 

Messtechnik, modelo SoundBook, n.° de série 06485; 

 

● Acelerômetro uniaxial da marca Dytran, modelo 3110D, n° de série 2125; 
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● Acelerômetro triaxial da marca PCB, modelo 3093M8, n° de série 716; 

 

Todos os equipamentos possuem certificados de calibração emitidos pela 

Rede Brasileira de Calibração (RBC). 

 

 

4.2.1.4 Procedimento de medição 

 

Todo procedimento de medição obedeceu às normas de segurança da 

plataforma sem causar qualquer tipo de influência no serviço da BGL-1. 

 

 4.2.1.4.1 Medição de ruído 

 

As medições foram feitas nas principais fontes geradoras de ruído, em 

camarotes e nos convés da embarcação sempre procurando o melhor posicionamento 

do medidor. Em alguns casos de fontes múltiplas e de ambientes grandes os 

executores das medições lançaram mão de utilizar dois medidores ao mesmo tempo. 

 

4.2.1.4.2 Medição de Vibração 

 

As amplitudes de vibração foram também avaliadas para identificar possíveis 

propagações de ruído nas estruturas. Os locais principais avaliados foram às fontes 

geradoras e os camarotes mais expostos aos ruídos estruturais. Em alguns casos 

foram medidos ruído e vibração simultaneamente para melhor compreensão da 

propagação. 

4.2.2 Valores Medidos 

 

4.2.2.1 MEDIÇÕES DO NIVEL DE PRESSÃO SONORA DA PRAÇA DOS 

GERADORES 

 

No quadro a seguir é informada a situação das medições realizadas na praça 

dos geradores localizado no segundo convés, ressaltando os níveis encontrados 

acima do limite de tolerância. Nesse local existe um programa de conservação auditiva 

para toda força de trabalho envolvida na atividade ruidosa. 
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Local da Medição Nível [dB(A)] 

Praça dos Geradores Boreste  (interno) 101,1 

Praça dos Geradores Boreste (externo) 92,2 

Praça dos Geradores Bombordo (interno) 105,3 

Praça dos Geradores Bombordo (externo) 93,1 

Quadro 8: Nivel de pressão sonora da praça dos geradores. 
Fonte: Medição realizada Empresa XXYY (2013) , “o autor” 

 

4.3 MÉTODOS DE LANÇAMENTOS DE DUTOS 

 

 

O processo de lançamento tem o objetivo de lançar ao fundo do mar, pelo 

método “S-lay”, o duto montado e soldado a bordo da Embarcação, na posição e 

qualidade definida no projeto de instalação, atendendo os requisitos de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde do cliente, corporativos e legais. 

 

 
Figura 7: Representação esquemática do método de lançamento S-Lay 

(Kyriakides,2007; citado por Charnaux,2008) 

 

 

 A Balsa guindaste e de lançamento é uma embarcação projetada para o 

lançamento de duto rígido pelo método S-lay. A Balsa possui duas máquinas de tração 
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com capacidade de 900 KN, uma rampa de lançamentos e a possibilidade de 

acoplamento de stinger.  

           A construção de dutos no método S-lay, é realizada na posição horizontal e o 

lançamento pelo Stinger, que é uma rampa extensível e está localizada na proa da 

balsa guindaste. Por ocasião da instalação dos dutos, constatamos que são providas 

dois locais com curvaturas mais acentuadas.  A mais próxima da balsa guindaste é 

denominada de “overbend” e outra situada mais ao fundo chamada de 

“sagbend”(CARVALHO, 2011). 

O processo “S-lay” consiste basicamente de duas etapas: 

- A montagem, soldagem, e revestimento da junta tubo a tubo na rampa da 

Balsa guindaste (fabricação de junta de campo); 

- A posterior saída da tubulação pela popa em direção ao fundo do mar 

(lançamento), que se sucedem sucessivamente tubo a tubo, com a aplicação de 

tração no duto, por uma ou duas das máquinas de tração (máquina de vante e ou 

máquina de ré), mantendo uma catenária com configuração definida em projeto, que 

não resulte em tensões que coloquem em risco a integridade da tubulação. 

A fabricação de junta de campo é realizada por contrato de serviço específico 

e está definida nos procedimentos específicos para atividade. 

O processo de instalação de um duto é dividido em três etapas: 

a) início de lançamento, 

b) lançamento convencional,  

c) lançamento final de abandono. 

- O início de lançamento é definido como a etapa desde a saída da cabeça de 

inicio da popa da balsa, até a chegada da cabeça de início na posição alvo final de 

projeto. 

- O lançamento convencional tem início após o assentamento da cabeça de 

início na área alvo e término na posição de interrupção da fabricação junta a junta e 

soldagem do último tubo correspondente à extremidade do duto. O último tubo deve 

ser soldado de forma que a extremidade do duto fique na posição alvo de projeto, 

após seu assentamento no leito marinho. O lançamento convencional se caracteriza 

pelo deslocamento da balsa sob âncoras fabricando e lançando a tubulação “tubo a 

tubo”. 
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- O lançamento final de abandono se inicia com a instalação/soldagem da 

cabeça de abandono ou conexão do cabo de abandono, e finaliza após a desconexão 

do cabo de abandono da cabeça de abandono, com a extremidade assentada na área 

alvo.  

O processo de lançamento de dutos tem como característica a necessidade 

da instalação do arranjo de realização do processo a cada instalação, isto é, para se 

realizar o lançamento de início, é necessário primeiro instalar o arranjo de lançamento 

de início (ancorar a balsa, instalar stinger, instalar cabos de homem-morto ou arraste 

e outros componentes que variam conforme o método de início) para só então realizar 

o lançamento de início, e após a realização do início, é necessário a remoção do 

arranjo de início. Assim como, após o lançamento convencional e de abandono, é 

necessário a remoção do arranjo de abandono (desconexão do cabo de abandono e 

recolhimento do cabo), e em última instância a desancoragem da embarcação e 

remoção do stinger.  

 
Os processos típicos para início de lançamento diferem basicamente nos 

arranjos necessários para sua realização, e são: 

 

  Inicio de lançamento por homem-morto sem stinger 

  Inicio de lançamento por homem-morto com stinger 

  Início de lançamento por arraste com embarcação DP sem stinger 

  Início de lançamento por arraste com embarcação DP com stinger 

  Início de lançamento por arraste para terra 

 

O lançamento convencional pode ser: 

 

 Lançamento convencional sem utilização de stinger; 

 Lançamento convencional com utilização de stinger. 

 

O inicio do lançamento do duto é apoiado sobre os roletes da balsa guindaste 

e stinger ( estrutura conectada a popa da balsa, com a finalidade de minimizar 
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ou suavizar a variação angular que o duto sobre ao ser lançado 

(QUEIROZ,2011). 

 

O  lançamento de abandono pode ser: 

 

 Lançamento final de abandono com guincho de abandono e recuperação sem 

stinger. 

 Lançamento final de abandono com guincho de abandono e recuperação com 

stinger. 

 

 

Vários equipamentos são fundamentais para proporcionar a instalação e 

lançamento dos dutos. No lançamento os equipamentos necessários são 

tensionadores, mecanismos de abandono, guinchos de abandono e 

recolhimento e guindastes para içamento dos dutos (HEPNER, 2008). 

 

A realização do lançamento também pode contemplar a recuperação da 

extremidade de duto já parcialmente lançado: 

 

- Recuperação pela popa sem stinger para reinício de lançamento 

- Recuperação pela popa com stinger para reinício de lançamento 

 

Como procedimentos de contingência podem colocar: 

 

- Abandono de contingência. 

- Recuperação de duto partido e inundado. 

 

Os métodos de instalação de dutos pela superfície, mais citados e utilizados 

nas obras em andamento, são o método S-lay, o método J-Lay e o método Reel-Lay. 

(PALMER; KING, 2004) c citado por (CARVALHO, 2011). 

Os dutos offshore podem ser implantados por diversos métodos. A modalidade 

escolhida depende de como o duto será transferido da área terrestre para o local 

definitivo e também do seu posicionamento no fundo do mar (ESTEFEN, 1999). A 

definição dependerá de um calculo de viabilidade técnica e econômica.  

 
 
4.4 Estudo da situação existente e recomendação de soluções 
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 Situação existente: 

 

A Balsa Guindaste de Lançamentos foi construída em uma época(1977) em que a 

higiene ocupacional não era prioridade e também não existia conscientização por 

parte das Empresas Fabricantes, da importância da qualidade de vida dos 

colaboradores. 

Existem problemas de ruído de menor intensidade generalizados por toda a Balsa, 

entretanto foi concentrado o presente estudo na praça de geradores, por ser um dos 

mais críticos dos ambientes de trabalho. 

Com a avaliação dos dados obtidos na medição pontual realizada na situação de 

pico máximo de produção, avaliação dos equipamentos ruidosos, entrevista verbal e 

por e-mail, com gerentes, supervisores, encarregados, especialistas e força de 

trabalho em geral, foi possível identificar que um dos principais causadores de ruído, 

com nível de pressão sonora mais elevado, são os geradores de energia.  

A oscilação no NPS( Nível de Pressão Sonora) está entre 92.2 dB(A), na entrada 

externa  da praça dos geradores e de 105,3 dB(A), na área interna do lado bombordo, 

conforme citado no quadro 7. 

Em função da data de fabricação da balsa existe problema de vedação em todas 

as portas com passagem do som ruidoso, principalmente em locais de repouso, como 

os camarotes. 

Outros setores com ruído excessivo são a praça de bombas e o HPU( Unidade 

Propulsora Hidraúlica). 

 

 Proposta de ações: 

 

- Instalar atenuadores e/ou silenciadores de ruído nos ventiladores, exaustores 

de energia e dutos das tomadas de ar, para melhoria no nível admissível de ruído. 

- Inserir forro acústico no teto da sala e paredes da sala de manutenção de 

maquinas, para diminuir a influência das fontes geradoras 

- Instalar painéis de lã de rocha com chapas perfuradas na parede que divide a 

praça de bombas, sala de manutenção, bem como a parede do lado oposto, teto e 

piso, para melhoria dos ambientes com o ruído gerado. 
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 - Promover a fixação de painéis especiais, montado a partir de painéis fono 

absorventes rígidos de lã e vidro 

- Averiguar as condições de montagem do equipamento gerador, se o mesmo 

está montado sobre isolador adequado, bem como verificar se a fundação em que 

está montado é adequada, a fim de se evitar vibrações excessivas e ruídos 

proporcionados por essas vibrações. 

- Monitorar os ambientes do local com avaliação do nível de pressão sonora. 

 

Conclusões sobre o material utilizado: 

Os redutores de ruído ou silenciadores a serem instalados nas tomadas de ar 

de admissão e descarga dos equipamentos instalados na praça dos geradores no 

convés principal possui dimensão de 1000 mm X 1000 mm X 600 mm. 

As placas de lã de rocha com tecido de TNT (trinitrotolueno), um produto 

constituído com polímero 100% em polipropileno e viscose, com densidade de 64 

Kg/m3 e espessura maior que 50 mm, com tecido de proteção, instaladas nos diversos 

ambientes nas paredes e tetos contíguos a praça dos geradores é de dimensão 1200 

mm X 600 mm X 50mm. 

A chapa perfurada tem 1 mm de espessura com 50% de abertura da área.

 Os atenuadores possuem a vantagem de atender a vários espectros de 

atenuação de ruídos por frequência em função da variação do posicionamento e 

dimensão das células e dos canais de passagem de ar. Essa alteração de espectro 

de atenuação permite a seleção do modelo mais adequado para cada caso especifico 

resultante do ruído emitido, da geometria do sistema e da condição acústica desejada. 

O modelo utilizado foi selecionado a partir de 18 combinações de células e até 

sete diferentes comprimentos, desde 600 mm até 2400 mm. 

A largura e altura dos atenuadores são determinados em função da área de 

passagem de ar desejada, para o bom funcionamento do equipamento gerador. 
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As células absorvedoras de ruído dos atenuadores são preenchidas com 

material fono absorvente, cuja composição consiste de placa de lã de vidro semi-

rigida, com densidade controlada, tratada com adesivo especial, recoberta com tecido 

de fibra de vidro, com diâmetro de fios e malha especificamente projetados para 

obtenção do melhor tratamento acústico, resultando em um material inerte, não 

higroscópico, não sujeito a putrefação, inofensivo para insetos, animais daninhos, 

fungos e bactérias. 

O material possui resistência ao fogo de acordo com a Norma BS 476( Fire Test 

on Building Materials and Structures). 

Conclui-se que os materiais citados são especialmente indicados no tratamento 

acústico de moto-geradores e no tratamento acústico de ventilação em geral.  

O material fono absorvente é utilizado e recomendado no revestimento acústico 

de paredes ou tetos, visando reduzir o tempo de reverberação do som no ambiente. 

Com a implementação dos materiais citados espera-se atenuação de ruído 

para atendimento ao nível de ação recomendada pela Norma Regulamentadora 

número 15, que é de 82 dB(A), para jornada de 12 horas diárias. 
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5) RESULTADOS 

As pessoas entrevistadas foram gerentes (1%), supervisores diversos (20%), 

operadores de máquinas ((8%), técnicos em mecânica (42%), técnicos especialistas 

(8%), supervisores de área industrial (18%), sendo que todos estão diretamente 

relacionados com a produção da área industrial e manutenção de equipamentos. 

 

5.1 Medições de ruído nos equipamentos: 

As medições realizadas na praça dos geradores, indicaram conforme  quadro 09 do 

anexo 1, nível máximo de pressão sonora na área interna, com valores de 101,1 dB(A) 

e 105,3 dB(A) para os geradores BE(Boreste) e BB(Bombordo) respectivamente. 

Para a entrada da porta de acesso na área externa os resultados foram de 93,1 dB(A) 

para os geradores BB(Bombordo) e de 92,2 dB(A), para os geradores BE(Boreste). 

 

Local da Medição Comentários Nível [dB(A)] 

Sala Monitoramento(SMM) Ruídos geradores e bomba. 66,6 

Praça de geradores – BB 
INTERNO 

Apenas um gerador ligado – entre os dois 
geradores 

106 

Praça de geradores – BB 
INTERNO 

Dois geradores ligados – entre os dois geradores 108,6 

Praça de geradores – BE-
inte 

 
 

Centro da sala entre dois geradores 106,5 

Praça de geradores – BB 
Exaustor do 2º piso do gerador – exaustor 

ligado, medição na saída do exaustor. 
105,4 

Praça de geradores – BB Ventilador dos geradores BB desligado 91,9 

Praça de geradores – BB Ventilador dos geradores BB desligado 92,2 

Praça de geradores – BB Ventilador dos geradores BB ligado 103,1 

Praça de geradores – BB 2º piso do gerador BB – geradores desligados e 
ventilação desligada. Exaustão desligada 

105,1 

Praça de geradores – BB 
3º piso do gerador BB – geradores desligados e 

ventilação desligada. Exaustão ligada 
105,4 

Praça de geradores – BB 
Geradores desligados e ventilação e exaustão 

ligados 
106,2 

Praça de geradores – BE Ruído dos geradores BB 93,1 

Quadro número 09 : Medições realizadas na Praça de Geradores. Dados 

medidos por Empresa XXYY e “ autor(2013)”. 

 

 

5.2 Resultados obtidos no questionário:  

5.2.1 Proteção Individual ao ruído ocupacional: 
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No item relativo a proteção individual foi investigado  o tipo de proteção individual 

auditiva  utilizada no ambiente de trabalho,  no adequado uso de equipamento de 

proteção individual ao ambiente ruidoso, durante a jornada de trabalho. 

As respostas registradas foram a quase totalidade dos participantes (76%) informaram 

que utilizam o protetor auricular tipo pluge. 

Quadro número 10:Distribuição da Proteção Individual Auditiva 

Utilizada: 

Proteção  
auditiva utilizada 

              n               f(%) 

Inserção Tipo Pluge 26 76 

Abafador Tipo Concha 8 24 

TOTAL 34 100 

Fonte: “o autor”. 

 

 

Fig. 08: Distribuição por tipo de proteção auditiva utilizada. 

Fonte: “o autor”. 

 

5.2.2 Principais fontes de ruído: 
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Os principais locais citados pelos entrevistados como fonte de ruído foram a 

praça dos geradores com 60% ,seguido da HPU( Unidade Potencia Hidráulica), com 

22% de registro nos questionários entregues. 

Quadro 11.Distribuição principal fonte ruído 

Local principal fonte 
ruido 

              n               f(%) 

Praça geradores 21 62 

HPU(Unidade Potencia 
Hidráulica) 

7 20 

DEMAIS 6 15 

TOTAL 34 100 

. Fonte: “ o autor”. 

 

 

Fig. 09: Distribuição por local da principal fonte de ruído de acordo com 

Entrevistados. 

Fonte: “o autor”. 

 

5.2.3 RUIDO DOS EQUIPAMENTOS QUE INCOMODAM O TRABALHADOR: 

PRAÇA DE AR 
CONDICIONADO

3%OUTROS
15%

HPU
20%

PRAÇA DE 
GERADORES

62%

LOCAL DA PRINCIPAL FONTE DE RUÍDO DE 
ACORDO COM OS ENTREVISTADOS

PRAÇA DE AR CONDICIONADO

OUTROS

HPU

PRAÇA DE GERADORES
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Os equipamentos que mais incomodam aos colaboradores conforme pesquisa 

realizada foi os ventiladores e exaustores dos geradores com 62%, seguido da 

HPU com 18% dos entrevistados. 

A seguir segue o demonstrativo com o registro dos dados da pesquisa: 

 

Quadro número 12:Distribuição dos equipamentos que mais incomodam 

o colaborador. 

 

Equipamentos mais 
incomodam 

n f(%) 

Ventiladores e 
exaustores dos 
geradores 

21 62 

HPU(Unidade Potencia 
Hidráulica) 

7 22 

DEMAIS 6 18 

TOTAL 34 100 

Fonte: “ o autor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura número 10.Distribuição dos equipamentos que mais incomodam 

o colaborador. 
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Fonte: “ o autor”. 

 

5.2.4 :ALTERAÇÕES  NO ORGANISMO CAUSADAS PELO RUÍDO: 

As respostas dos participantes da pesquisa realizada foi a falta de atenção nas 

atividades com   29,4%, seguido de insônia, dor de cabeça e stress ou mau humor. 

 

Quadro 13:Distribuição das alterações no organismo segundo os entrevistados. 

Alterações no 
organismo 

n f(%) 

Falta de atenção 10 29,4 

Insonia 8 23,5 

Nenhuma alteração 6 17,6 

Dor de cabeça 6 17,6 

Stress ou mau humor 4 11,90 

TOTAL 34 100 

 

Fonte: “o autor”. 

 

As alterações são verificados no figura a seguir: 

 

OUTROS
18%

HPU
20%

VENTILADORES DO 
GERADOR E 

EXAUSTORES
62%

EQUIPAMENTOS QUE MAIS INCOMODAM 
PELO RUÍDO

OUTROS

HPU

VENTILADORES DO GERADOR E
EXAUSTORES
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Figura 11: Alterações no organismo provocadas pelo ruído. 

 

 

Fonte: “o autor”. 

 

5.2.5 RUIDO AFETANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE AS PESSOAS: 

A pesquisa revelou que os entrevistados responderam que ” corcordo plenamente ”, 

com 41%, foi a que teve a maior numero de participantes, seguida de “ Concordo”, 

com 29%. 

A seguir é demonstrado  a composição do resultado obtido: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 14.Demonstrativo da dificuldade de comunicação segundo os 

entrevistados. 

0

2

4

6

8

10

12

FALTA DE ATENÇÃO INSÔNIA NENHUMA
ALTERAÇÃO

DOR DE CABEÇA STRESS OU MAU
HUMOR

ALTERAÇÕES NO ORGANISMO PROVOCADAS 
PELO RUÍDO SEGUNDO OS ENTREVISTADOS
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Dificuldade para 
conversar no ambiente 

n f(%) 

Concordo plenamente 14 41,0 

Concordo 10 29,0 

Discordo 7 21,0 

Não concordo nem 
discordo 

3 9,0 

TOTAL 34 100 

Fonte: “ o autor”. 

 

A seguir figura demonstrativa da dificuldade de comunicação em local ruidoso. 

 

 

Fig. 12.Demonstrativo da dificuldade de comunicação segundo os 

entrevistados. Fonte: “o autor”. 

 

 

 

 

5.2.6 TOMADA DE MEDIDAS ATENDE AOS OBJETIVOS DOS 

COLABORADORES: 

CONCORDO 
PLENAMENTE

41%

CONCORDO
29%

DISCORDO
21%

NÃO CONCORDO 
NEM DISCORDO

9%

SENTE DIFICULDADE PARA CONVERSAR EM 
LOCAL RUIDOSO NO LOCAL DE TRABALHO?

CONCORDO PLENAMENTE

CONCORDO

DISCORDO

NÃO CONCORDO NEM DISCORDO
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As respostas obtidas nos questionários indicam que 68% “concorda plenamente” e 

23% “concorda” que tomadas de medidas para atenuação do ruído, atende aos 

objetivos dos colaboradores. 

A seguir segue quadro  com os resultados desse item. 

Quadro 15.Demonstrativo da tomada de medidas atendendo aos objetivos dos 

colaboradores 

Tomada de medidas 
atende aos objetivos 

n f(%) 

Concordo plenamente 23 68,0 

Concordo 08 23,0 

Discordo 2 6,0 

Não concordo nem 
discordo 

1 3,0 

TOTAL 34 100 

. Fonte: “o autor”. 

 

Figura 13.Demonstrativo que considera a tomada de medidas ou ações haverá 

melhoria significativa dos ambientes de trabalho segundo os entrevistados. 

 

Fonte: “o autor”. 

5.2.7 OUTROS RESULTADOS DA PESQUISA: 

5.2.7.1 O  uso de EPI é o melhor meio de proteção auditiva: 

CONCORDO 
PLENAMENTE

68%

CONCORDO
23%

DISCORDO
6%

NÃO CONCORDO 
NEM DISCORDO

3%

CONSIDERA A TOMADA DE MEDIDAS OU AÇÕES, HAVERÁ 
MELHORIA SIGNIFICATIVA  DO RUÍDO NO AMBIENTE DE 

TRABALHO?

CONCORDO PLENAMENTE

CONCORDO

DISCORDO

NÃO CONCORDO NEM DISCORDO
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Para verificação da percepção do trabalhador na utilização do EPI, foi inserido esse 

item, onde a pesquisa constatou que 51% “concorda” e 41 ”concorda plenamente”. 

A seguir é informado em tabela , os resultados totais dos entrevistados no uso de EPI 

como proteção auditiva. 

 

Quadro 16.Demonstrativo do melhor meio de proteção para minimizar os efeitos 

do ruído, enquanto não forem tomadas ações, segundo os entrevistados. 

EPI como meio de 
proteção auditiva 

n f(%) 

Concordo plenamente 18 53,0 

Concordo 14 41,0 

Discordo 2 6,0 

TOTAL 34 100 

Fonte: “o autor”. 

 

Fig. 14. Demonstrativo do melhor meio de proteção.  

 

Fonte: “o autor”. 

 

5.2.7.2 Utilização da proteção auditiva em 100% do tempo: 

CONCORDO 
PLENAMENTE

41%

CONCORDO
53%

DISCORDO
6%

O EPI É O MELHOR MEIO DE PROTEÇÃO 
AUDITIVA?

CONCORDO PLENAMENTE

CONCORDO

DISCORDO
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Como resultado das informações recebidas registra-se que 79% “concorda 

plenamente” e 18% “ concorda”  que deve utilizar em tempo integral da proteção 

auditiva conforme detalhamento no quadro  a seguir: 

 

Quadro 17. Demonstrativo do participante deve utilizar a proteção auditiva  em 

tempo integral, segundo os entrevistados 

Utilização da proteção 
auditiva em 100% do 
tempo 

n f(%) 

Concordo plenamente 27 79,0 

Concordo 6 18,0 

Não concordo nem 
discordo 

1 3,0 

TOTAL 34 100 

. Fonte: “o autor”. 

 

Fig, 15. Demonstrativo do participante deve utilizar a proteção auditiva  em 

tempo integral, segundo os entrevistados 

 

Fonte: “o autor”. 

 

5.2.7.3 : Conhecimentos dos colaboradores sobre efeitos do ruído: 

CONCORDO 
PLENAMENTE

79%

CONCORDO
18%

NÃO CONCORDO 
NEM DISCORDO

3%

DEVE UTILIZAR A PROTEÇÃO AUDITIVA EM 
TEMPO INTEGRAL

CONCORDO PLENAMENTE

CONCORDO

NÃO CONCORDO NEM DISCORDO



93 

 

 

 

 

 

 

Na pesquisa sobre o conhecimento dos colaboradores sobre o efeito do ruído, os 

resultados registrados foram de 56% para “concordo” e 26% para “concordo 

plenamente” . 

Na tabela a seguir são descritos os resultados alcançados nesse item do questionário 

aplicado: 

 

Quadro 18: Demonstrativo sobre efeitos do ruído segundo os entrevistados. 

 

Conhecimento sobre 
efeitos do ruído 

n f(%) 

Concordo  19 56,0 

Concordo plenamente 9 26,0 

Discordo 6 18,0 

TOTAL 34 100 

Fonte: “o autor”. 

 

Fig. 16: Demonstrativo sobre efeitos do ruído segundo os entrevistados. 

 

Fonte: “o autor”. 

 

5.2.7.4 Existência de protetores auriculares prontamente disponíveis :  

DISCORDO
18%

CONCORDO 
PLENAMENTE

26%

CONCORDO
56%

TODOS TEM CONHECIMENTO SOBRE OS EFEITOS DO 
RUÍDO?

DISCORDO

CONCORDO PLENAMENTE

CONCORDO
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As respostas registradas evidencia que a quase totalidade responde que os protetores 

auditivos estão disponíveis para uso imediatamente, sendo 53% “concorda 

plenamente” e 41% “ concorda” . 

A seguir são detalhados os resultados da pesquisa sobre disponibilidade de protetores 

auditivos: 

Quadro 19: Demonstrativo da existência de protetores auditivos prontamente 

disponíveis. 

Existência de protetores 
auditivos prontamente 
disponiveis 

n f(%) 

Concordo plenamente 18 53,0 

Concordo 14 41,0 

Não concordo nem 
discordo 

1 3,0 

Discordo 1 3,0 

Total 1 100 

Fonte: “o autor”. 

 

 

Fig.17: Demonstrativo da existência de protetores auditivos prontamente 

disponíveis. Fonte: “o autor”. 

 

5.2.7.5 Necessidade de solicitar ao colega para falar mais alto :  

CONCORDO 
PLENAMENTE

53%

CONCORDO
41%

NÃO CONCORDO 
NEM DISCORDO

3%
DISCORDO

3%

EXISTEM PROTETORES AUDITIVOS IMEDIATAMENTE 
PRONTOS?

CONCORDO PLENAMENTE

CONCORDO

NÃO CONCORDO NEM DISCORDO

DISCORDO
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Sobre a possibilidade do colega ter que falar mais em um ambiente ruidoso, os 

participantes da pesquisa responderam que 32% “concorda” e 29% “ concorda 

plenamente”, que é necessário pedir para o colega falar mais alto. 

A seguir é emitido demonstrativo das respostas registradas: 

Quadro 20: Demonstrativo da solicitação para o colega falar mais alto. 

 

Solicitar ao colega que 
fale mais alto 

n f(%) 

Concordo  11 32,0 

Concordo plenamente 10 29,0 

Discordo 9 27,0 

Não concordo nem 
discordo 

4 12,0 

Total 34 100 

Fonte: “o autor”. 

 

Fig. 18: Demonstrativo da solicitação para o colega falar mais alto. 

 

 

Fonte: “o autor”. 

 

 

5.2.8 AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REDUÇÃO DO RUIDO: 

CONCORDO 
PLENAMENTE

29%

CONCORDO
32%

DISCORDO
27%

NÃO CONCORDO 
NEM DISCORDO

12%

EM SEU LOCAL DE TRABALHO, É NECESSÁRIO PEDIR PARA O 
COLEGA FALAR MAIS ALTO PARA UM MELHOR 

ENTENDIMENTO?

CONCORDO PLENAMENTE

CONCORDO

DISCORDO

NÃO CONCORDO NEM DISCORDO
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Nesse item da pesquisa os colaboradores respondem de forma espontânea e aberta, 

quais ações são necessárias para redução do ruído ambiental na praça de geradores 

na balsa guindaste de lançamentos em ordem de importância. 

A seguir estão os dados do resultado de pesquisa obtido pelo questionário e 

com referencial de pesquisadores sobre o assunto controle de ruído em 

ambientes. 

 

 

 

AÇÕES SUGERIDAS PARA REDUÇÃO DO RUIDO NA BALSA GUINDASTE DE 

LANÇAMENTOS:    

  

     Quadro 21: Demonstrativo das ações sugeridas para redução do ruído. 

                  

      Descrição da ação                                                     f(%) 

Colocação de silenciadores nos 
ventiladores  dos geradores 

26,20% 

Colocação de painéis de lã de rocha 
nas paredes e teto de todas as áreas 
contiguas a praça dos geradores 

19,60% 

Implementar isolamento acústico de 
camarotes, escritórios e demais áreas 
de trabalho que estejam próximas as 
fontes de ruído 

16,40% 

Revisão do projeto dos equipamentos 
instalados para adequar um nível de 
ruído compatível com a legislação 

13,10% 

Instalação de amortecedores em 
equipamentos e motores sobre o 
segundo convés 

13,10% 

Conscientização do uso de protetores 
auriculares com simples e dupla 
proteção 

11,60% 

TOTAL 100% 

 

Fonte: “o autor”. 
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As  ações propostas estão referendadas por pesquisadores, confirmando dados 

da resposta do questionário e estudo de caso do objetivo proposto. 

Em locais fechados, que tenham pessoas laborando, é fundamental o controle 

no nível de pressão sonora, de forma a prevenir a saúde dos colaboradores. 

As principais ações indicadas estão descritas a seguir: 

 

 IMPLEMENTAR ISOLAMENTO ACUSTICO DE CAMAROTES, 

ESCRITÓRIOS E DEMAIS ÁREAS DE TRABALHO QUE ESTEJAM 

PROXIMAS AS FONTES DE RUÍDO: 

O isolamento acústico é uma das recomendações mais significantes para o 

controle de ruído em áreas industriais. Efetuar um isolamento acústico 

representa atenuar e reduzir a passagem do som, gerar uma  barreira que 

diminua o nível de pressão sonora de um local de serviço para outro, desde que 

exista uma parede divisória qualquer (SILVA, 1997). 

 

 

 REVISÃO DOS PROJETOS DOS  EQUIPAMENTOS INSTALADOS PARA 

ADEQUAR UM NIVEL DE RUIDO COMPATIVEL COM A LEGISLAÇÃO: 

No projeto de construção, instalação ou modificação são os que mais refletem 

o sucesso no objetivo proposto, quando requer controle do nível de pressão 

sonora elevado  em ambientes ruidosos. As ações previstas podem ser desde 

observação dos limites máximos permissíveis, substituição de máquinas e 

equipamentos com nível de ruído elevado ou alterações na fonte (GERGES, 

2000). 

 

 INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES EM EQUPAMENTOS E MOTORES 

NO SEGUNDO CONVÉS: 

Muitas vezes as maquinas e equipamentos mesmo bem projetadas , quando 

fixadas em seu local definitivo, podem gerar vibrações, que induzem ao ruído a 

níveis acima do limite de tolerância.  
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         Com a isolação de vibrações, através da introdução entre as estruturas, de 

molas, cortiças, mantas fibrosas(feltro, lã de rocha), diminui a transmissão de 

forças vibratórias de um local para outro, devendo ser considerada na 

atenuação de ruído na trajetória (BISTAFA, 2011). 

 

 COLOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LÃ DE ROCHA NAS PAREDES  E TETOS 

DE TODAS ÁREAS CONTIGUAS A PRAÇA DOS GERADORES: 

 Conforme MURGEL (2007) ,uma das soluções geralmente utilizada para fontes 

fixas industriais é o enclausuramento do motor ou equipamento que esteja com 

ruído excessivo, através da instalação em um ambiente de trabalho, de painéis 

nas divisórias, com a finalidade de isolamento do som para outros locais 

externos, o que vai atenuar a transmissão sonora, deixando as frentes de 

serviço contiguas, com nível de pressão sonora aceitável.     

   

 COLOCAÇÃO DE SILENCIADORES NOS VENTILADORES DOS 

GERADORES: 

Gerges (2000), recomenda algumas ações para o controle do ruído, dentre as 

quais o uso de silenciadores, enclausuramento, uso de barreira acústica e 

isolamento acústico. 

 

 CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DE PROTETORES AURICULARES COM 

SIMPLES E DUPLA PROTEÇÃO: 

 

  O uso apenas do EPI, não indica a minimização e a proteção do risco do colaborador, 

com redução da capacidade auditiva. Os protetores auriculares para terem eficácia 

devem utilizar de forma continua, adequado a finalidade a que se destina, com uso 

correto e obedecer ao que preceitua o Certificado de Aprovação(CA), do Ministério do 

Trabalho e Emprego, observando a capacidade de atenuação (NRRsf) indicado pelo 

fabricante e comprovado pelo órgão competente( SALIBA , 2013). 

A NR-6 ( MTE 2013), indica que a Empresa  deve fornecer aos colaboradores sem 

custo, que seja adequado ao risco de cada atividade, sempre que as medidas gerais 
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não forneçam completa proteção ou enquanto as medidas de proteção coletiva estão 

sendo implementadas. 

 

 

Fig. 19: Demonstrativo das ações sugeridas para redução do ruído. 

 

 

Fonte: “o autor”. 
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6 DISCUSSÃO: 

          A pesquisa realizada analisou a exposição ao ruído, principais fontes de ruído 

do ambiente de trabalho,  equipamentos que mais incomodam, principais sintomas 

extra auditivos, como a comunicação afeta o trabalho local, ações necessárias para 

redução do ruído ambiental da praça de geradores de uma balsa guindaste de 

lançamentos. 

          Foi realizado levantamento bibliográfico sobre esse assunto, com pesquisas 

nacional e internacional, não obtendo nenhum resultado em praça de geradores de 

equipamentos submarinos. 

         Observando-se os níveis de pressão sonora registrados no interior da praça de 

geradores lado Boreste (BE) e lado Bombordo(BB), com medições de 101,1 dB(A) e 

105,3 dB(A), com média interna de 103,2 dB(A). 

Para as medições realizadas no ambiente externo, próximo as portas de acesso, 

demonstraram que o nível de pressão sonora oscilou entre 93,1  dB(A) nos geradores 

BB(Bombordo) e de 92,2 dB(A) nos geradores BE(Boreste). 

       Como os geradores trabalham em duplas, lado boreste ou bombordo, 

considerando o pior cenário da medição externa, que são os geradores bombordo, 

com nível de pressão sonora de 93,1 dB(A) e utilização de protetores auriculares tipo 

pluge, com atenuação (NRRsf) de 18 dB(A), fica o nível  de pressão sonora protegido 

de 75,1 dB(A). 

      O limite de tolerância para 12 horas de trabalho é de 82 dB(A), para o agente 

ruído,  pela NR-15 e NHO-01 do Ministério do Trabalho e Emprego(MTE) e 

Fundacentro respectivamente. Quando o colaborador não utiliza a proteção adequada 

ele está correndo o risco de adquirir doença ocupacional causada por esse agente 

físico. 

       Para o ambiente interno da praça de geradores o nível de pressão sonora com 

pior cenário foi os geradores Bombordo(BB) COM 105,3 dB(A). 

Tanto o ambiente interno como externo, estão acima do limite de tolerância indicado 

pela Norma Brasileira. 

     Como os colaboradores não permanecem em horário integral nestes locais 

próximo da fonte, os efeitos são minimizados com o uso de protetores auriculares tipo 
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circum auriculares(concha), com atenuação NRRsf de 24 dB(A) e tipo Pluge, com 

atenuação de 18 dB(A). 

    Quando necessário a realização de manutenção em área interna na praça dos 

geradores, os colaboradores utilizam dupla proteção, ou seja protetores tipo circum 

auriculares e pluge. 

    Conforme Berger(2013),Witt(2013), a atenuação oferecida pela combinação de dois 

protetores auriculares(tipo pluge e concha) é de aproximadamente 5 dB(A) somada 

ao NRRsf  de maior valor de um dos dois utilizados. 

Como exemplo podemos citar os existentes na balsa guindaste de lançamentos, com 

protetor auricular tipo pluge com atenuação (NRRsf) de 18 dB(A) e o tipo circum 

auricular(concha) com proteção NRRsf de 24 dB(A). Neste caso com dupla proteção 

a atenuação NRRsf é de 29 dB(A). 

     Todas as medições realizadas para avaliação do ruído na praça dos geradores 

foram efetivadas através do dosimetro de ruído. 

Esse instrumento é de uso individual e relaciona com os valores dos níveis de pressão 

sonora com o respectivo tempo de exposição, informando ao término da medição os 

valores em percentuais (FUNDACENTRO,1999), (SIQUEIRA, 2012). 

Sobre o resultado obtido nas respostas registradas do questionário da pesquisa, sobre 

o uso de protetor auricular nas frentes de serviço com maior utilização foi o protetor 

auricular tipo Pluge, em 76% dos participantes. 

Em função do protetor existente atenuar (NRRsf)  18 dB(A), o nível protegido para 

área externa fica em torno de 75,1 dB(A) para o cenário mais critico, no gerador 

Bombordo(BB).com 93,1 dB(A). 

      Segundo Mendes, (2013),a utilização de protetor auricular tipo Pluge, em conjunto 

com o tipo circum auricular(concha), só é recomendado em situações especiais, em 

que o nível de ruído seja muito elevado(acima de 100 dB(A)), e a atenuação oferecida 

por um único protetor seja insuficiente para atenuar o ruído extremo a níveis toleráveis, 

previstos na NR-15 , anexo 1- Limites de tolerância para Ruído continuo ou 

intermitente. 

       A pesquisa revelou que o percentual maior de participantes foi na faixa de 24 a 

31  anos de experiência profissional, confirmando o pleno conhecimento sobre o 

assunto foco da pesquisa. 
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Com relação a principal fonte de ruído o resultado aponta  60% para a praça dos 

geradores, corroborando com os dados medidos pelo autor, que indicam nível de 

pressão sonora variando no ambiente externo de 92,2 a 93,3 para a área objeto do 

estudo. 

     Sobre os equipamentos que mais incomodam pelo ruído, foi registrado que os 

ventiladores e exaustores do gerador, são os responsáveis principais pelo nível de 

pressão sonora elevado com percentual de 62%. Fato esse comprovado na medição 

interna realizada com valor medido internamente pelo autor, na praça dos geradores, 

atingiu o valor de 101,1 dB(A) e de 105,3 dB(A) para os lados Boreste(BE) e 

Bombordo(BB) respectivamente. 

    Em relação aos sintomas extra auditivos, o percentual com maior número de 

registros foi a falta de atenção com 35,71% dos registros da pesquisa. 

Colleoni e Cols(1981) ,Medeiros(1999), comentam que a medida que a frequência do 

som aumenta os efeitos são diferentes e podemos encontrar alterações, na atenção, 

concentração mental, ritmo respiratório, ritmo cardíaco, aumento de irritabilidade, 

perda de apetite, e estado pré neurótico. 

Sobre as respostas ao questionário, se o colaborador sente dificuldades na 

comunicação com as pessoas em ambiente ruidoso, os participantes com maior 

percentual, foi “concordo plenamente” com 41,0%,  e o segundo foi “concordo” com 

29%, totalizando a grande maioria com 70% dos participantes. 

Silva et al(2015), em sua pesquisa em área de manutenção, lavanderia e gráfica, 

indicou que 68% dos  servidores trouxe algum efeito sobre a comunicação. Os que 

tinham carga horaria de 12 horas, em 71,42% dos entrevistados registraram que 

houve  necessidade de falar alto e até mesmo gritar, para que outros entendam a sua 

comunicação. 

      Da mesma maneira a possibilidade de conversar alto com o colega em ambiente 

ruidoso, os entrevistados responderam que “ concorda” em 32%  e “concorda 

plenamente” em 29%, totalizando 61% do total. 

Da mesma maneira que a pergunta anterior, o ambiente com nível elevado de pressão 

sonora, prejudica a comunicação e o colega tem que falar mais alto. 
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Fiorini, Silva e Bevilacqua(1991), Lima(2007) , revelaram que algumas alterações 

mostram uma significativa progressão, de acordo com o tempo de exposição ao ruído, 

incluindo dificuldade para se comunicar e insônia. 

Para o item referente a tomada de medidas ou ações são importantes para redução 

do ruído, os entrevistados responderam(68%) que “concorda plenamente” e 23% dos 

entrevistados que “concorda” , totalizando 91% dos participantes. 

     Para reconhecer esse resultado, Bernardi e Saldanha(2003), recomendam o 

PCA(Programa de Conservação Auditiva), que tem por objetivo melhorar a qualidade 

de vida do trabalhador, evitando a surdez e reduzindo os efeitos extra auditivos, 

causados  pela exposição a níveis elevados de ruído e outros agentes de risco para 

audição. 

   Conforme Lima(2007), NR-6(MTE,2015), são obrigações do empregador fornecer 

EPI adequado ao trabalho, instruir e treinar quanto ao uso do EPI, fiscalizar e exigir 

seu uso, bem como repor o EPI danificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÔES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Conforme questionário enviado por e-mail na internet, com a força de trabalho 

selecionada, diretamente conhecedora do tema  acústica ou com atividades no 

entorno na praça dos geradores, houve relatos de alterações insignificantes no 
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organismo das pessoas, tais como stress, dor de cabeça, insônia, falta de atenção e 

dificuldade de comunicação entre as pessoas. 

Nesse ambiente objeto do estudo, as pessoas tem ciência sobre os efeitos 

danosos do ruído sobre a saúde humana. 

Nos colaboradores foi possível avaliar o grau de conscientização no uso de 

protetores auriculares em tempo integral em que eles estão expostos. 

Também foi constatado que os profissionais que laboram nas diferentes 

atividades, permanecem no local em período habitual ou ocasional de modo 

intermitente, não permanente durante toda jornada de trabalho. 

Para que os objetivos gerais fossem alcançados foi necessário intervenção nos 

acessórios geradores de energia, tais como ventiladores e exaustores. 

Com as medidas propostas é possível na praça de geradores, a redução de 

ruído ao nível do limite de tolerância, conforme NR-15, ANEXO 1. 

Após a implementação de todas as ações sugeridas deverá ser realizado uma 

nova avaliação do nível de pressão sonora do local estudado.  

Por fim, para trabalhos futuros recomenda-se dar continuidade a redução de 

ruído aos outros locais ou equipamentos da Balsa Guindaste de Lançamentos, com 

menor nível de pressão sonora. 

Como foi citado em pesquisa que a HPU( Unidade Potência Hidráulica) também 

causa incomodo em relação ao nível de pressão sonora, sugerimos em trabalhos 

futuros uma avaliação, bem como intervenções na vedação de portas internas e de 

camarotes, 
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CONVÉS C: 

   

Local da Medição Comentários Nível [dB(A)] 

Sala de rádio  56,9 

Torre de controle  56 

Área externa do convés C Proa - Ruído HPU (Thrusters) 90,9 

Tabela 1: Medição nível pressão sonora Convés C. 

Fonte: Empresa xxyy– RJ 2013. Dados coletados pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CONVÉS: 

   

Local da Medição Comentários 
Nível 

[dB(A)] 

Sala de oficina de instrumentação Ruído máquinas 58,7 
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Escritório Almoxarifado Ruído máquinas 61,6 

Escritório de elétrica Porta fechada 65,3 

Escritório de elétrica Porta aberta 71,3 

Escritório supervisão manutenção Porta fechada 65,6 

Escritório supervisão manutenção Porta aberta 67,3 

Escritório de mecânica Porta fechada 60,8 

Escritório de mecânica Porta aberta 69,6 

Praça de geradores BE (entrada) Área interna 101,1 

Praça de geradores BE (entrada) Área Externa 92,2 

Praça de geradores BB (entrada) Área interna 105,3 

Praça de geradores BB (entrada) Área Externa 93,1 

Corredor em frente ao vestiário Porta aberta 82,6 

Vestiário Porta do vestiário fechada 73,6 

Refeitório Refeitório geral 69 

Refeitório Refeitório A 66,6 

Escritório supervisão manutenção Ruído ar condicionado 63,4 

Escritório supervisão manutenção 
Portas abertas. Porta corredor, ruído 

corredor. 
70,3 

Oficina mecânica Próximo a parede praça de geradores 87,1 

Praça de gerador BE No meio corredor interno 100,9 

Praça de gerador BB Ventilação/exaustão gerador BB 104 

Vestiário Ruído dos Geradores 73,8 

Vestiário Portas abertas 76,2 

Corredor principal próximo ao 
banheiro Ruído do fancoil 

80,4 

Tabela 2: Medição nível pressão sonora SEGUNDO CONVÉS. 

Fonte: Empresa XXYY – RJ 2013. Dados coletados pelo autor 
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APÊNDICE – PARTE I QUESTIONÁRIO – DADOS DO COLABORADOR E ITENS 
VERIFICAÇÃO AMBIENTES DE TRABALHO RUIDOSO 

 

QUESTIONÁRIO – BALSA GUINDASTE 

PARA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DE COLABORADORES EXPOSTOS A RUÍDO: 

                                                                                               Data:____/____/____ 

IDENTIFICAÇÃO:        

Nome:________________________________  

Data de Nascimento: ____/____/____Idade:_____ Função:__________________ 

Setor de Trabalho:________________________   

Escolaridade: (     )Nível médio (     ) Nível superior   (    ) Nível médio incompleto (  ) 

Especialização, mestrado ou MBA (   ) 

Proteção Auditiva:  (  ) Abafador  (  ) Inserção  

Tempo na atividade (anos): 

QUESTÕES A RESPONDER:       

                                                                       

1- Qual a principal fonte de ruído no seu ambiente de trabalho? 

Praça dos Geradores (    )           HPU’S  (      )         Praça de ar condicionado (     )  

Praça de Bombas (     )        Outros(Citar)________________ 
 

2- Quais são os ruídos dos equipamentos que mais incomodam, da relação 

abaixo: 

Classificar como: 1- Muito Incômodo; 2- Médio Incômodo; 3-Pouco Incômodo. 

Sirenes, Alarmes     (       )                        Praça de ar condicionado   (    ) 

Praça de Bombas    (       )              HPU’S          (    )       

Outros (Citar)_________________  
 

3-No ambiente de trabalho marque se os ruídos do seu local de trabalho 

provocam algum tipo de alteração no organismo, em relação aos seguintes 

itens: 

Dor de cabeça         (    )                          Falta de atenção          (     ) 

Insônia                    (    )           Stress ou Mau Humor  (    )          

Nenhuma alteração (     ) 
 

4-Em meu ambiente de trabalho, o ruído afeta a comunicação entre as pessoas? 

Concordo plenamente  (    )    Concordo  (    )     Não concordo, nem discordo(      )  

Discordo (    )           Discordo totalmente(    ) 

 
 

5- Considera que a tomada de medidas ou ações, para redução do ruído no seu 

ambiente de trabalho, houve melhoria significativa nos ambientes de trabalho? 

Concordo plenamente  (    )    Concordo  (    )     Não concordo, nem discordo   (      ) 

Discordo (    )           Discordo totalmente(    ) 

 



116 

 

 

 

 

 

6- Enquanto não forem tomadas medidas ou ações, para redução do ruído, o 

melhor meio para minimizar os efeitos de ruído são os protetores auriculares? 

Concordo plenamente  (    )    Concordo  (    ) Não concordo, nem discordo(      )  

Discordo (    )           Discordo totalmente(    ) 

 

7- Quando estou em área ruidosa devo utilizar o protetor auricular em 100% do 

tempo? 

Concordo plenamente  (    )    Concordo  (    ) Não concordo, nem discordo(      )  

Discordo (    )           Discordo totalmente(    ) 

 

8- Em nosso local de trabalho, todos tem conhecimento sobre os efeitos 

danosos do ruído excessivo, sobre a saúde humana? 

Concordo plenamente  (    )    Concordo  (    ) Não concordo, nem discordo(      )  

Discordo (    )           Discordo totalmente(    ) 

 

9-No meu local de trabalho é necessário pedir para o colega falar mais alto para 

um melhor entendimento? 

Concordo plenamente  (    )    Concordo  (    ) Não concordo, nem discordo(      )  

Discordo (    )           Discordo totalmente(    ) 

 

10-No meu ambiente de trabalho existem protetores auditivos imediatamente 

prontos para uso? 

Concordo plenamente  (    )    Concordo  (    ) Não concordo, nem discordo(      )  

Discordo (    )           Discordo totalmente(    ) 

 

11- Indique até 6(seis) ações que você considera importante para redução de 
ruído em uma balsa guindaste.(Considerar a sugestão número 1 como a mais 
importante e a número 6 a menos importante.) 
 
1) 

2) 

3)   

4)   

5) 

6) 

 


