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UNIDADE DE NEGÓCIO FORMAÇÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA

Unidade de Negócio Formação,
Consultoria e Auditoria

CURSO: Avaliação e controlo de ruído e
vibrações em locais de trabalho
Enquadramento
O ruído é um importante fator de risco para os trabalhadores, originando perturbações fisiológicas e
psicológicas, assim como a sua segurança, ao mesmo tempo que diminui a qualidade do trabalho e a
produtividade.
As vibrações, tal como o ruído, também é um importante fator de risco para os trabalhadores, originando
perturbações músculo-esqueléticas, neurológicas e vasculares, além de outras patologias.
O objetivo deste curso consiste em alertar as empresas para a problemática dos níveis de ruído e vibrações
nos diferentes postos de trabalho e as possíveis medidas a tomar de proteção dos trabalhadores expostos.
Programa
RUÍDO
Interpretação do novo diploma legal;
O sistema Auditivo;
Parâmetros básicos do Som;
Conceito de decibel (dB);
Curvas Isofónicas;
Adição e subtracção de fontes sonoras: métodos gráficos e matemáticos;
As diversas curvas de ponderação;
O dB(A) – Conceito e significado;
Tipo de fontes sonoras e seu comportamento;
Trabalhador exposto ao ruído e nível sonoro contínuo equivalente – conceito e significado;
Exposição pessoal diária ao ruído – Exercícios práticos;
Estimativa semanal de exposição ao ruído - Exercícios práticos;
Verificação/Selecção de protectores de ouvido - Exercícios práticos;
Efeitos da exposição ao ruído no organismo;
Medidas de Controlo.
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VIBRAÇÕES
Novo enquadramento legal sobre vibrações:
Directiva 2002/44/CE e D.L n.º 46/2006;
Física das vibrações;
Origem das vibrações;
Comportamento vibratório do organismo;
Efeitos biológicos/fisiológicos das vibrações;
Avaliação das vibrações;
Controlo das vibrações;
Aparelhos de medição;
Aplicações práticas;
Elaboração de relatórios.
Objectivos
Conhecer e compreender os fatores de risco associados ao ruído;
Identificar e interpretar as obrigações impostas pelo novo diploma de enquadramento sobre o ruído;
Caracterizar os diversos métodos quantitativos de amostragem Descrever as metodologias de avaliação e as
técnicas de prevenção de ruído;
Identificar e interpretar as obrigações impostas pelo novo diploma de enquadramento sobre vibrações;
Descrever as metodologias de avaliação da exposição a vibrações do sistema mão-braço e corpo inteiro;
Efetuar avaliações da exposição a vibrações do sistema mão-braço e corpo inteiro e produzir o respetivo
relatório;
Verificar, a partir dos dados dos fabricantes, qual o nível previsível de vibração a que os trabalhadores se
encontram expostos;
Descrever as medidas de prevenção e controlo para a exposição às vibrações;

Destinatários
Técnicos superiores de HST com experiência de 2 Anos (para renovação do CAP);
Responsável da Qualidade;
Responsável SHT;
Técnico de Laboratório;
Datas
19 e 26 de julho
Horário
9:00h/13:00h – 14:00h/18:00h
Custo
200,00€ + IVA
Local
Sede IEP - Custóias
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Formadora
Teresa Canelas
Eng.ª Electrotécnica – Ramo Electrónica Industrial;
Responsável da área Técnica de Fibras Ópticas do IEP;
Responsável Técnica de Ensaios Acústicos e Vibrações;
Representante do IEP na CT Vibrações e CT28 SC3 Ambiente;
Consultora e Formadora na área de Acústica, Ruído e Vibrações.
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