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RESUMO 
O ruído é um parâmetro físico da ergonomia que deve ser controlado pois influencia diretamente no aumento 
de produtividade e na diminuição dos acidentes de trabalho. Este trabalho vê como objetivo avaliar as 
condições de ruído em um ambiente de uma oficina mecânica na cidade de Maringá – PR. Para a avaliação 
de ruído foi utilizada a norma ABNT NBR 10152:2017, - focando a medição de níveis de pressão sonora em 
ambientes internos à edificação, tanto para a preparação do ensaio como para a coleta de dados, e os valores 
foram comparados com as exigências do Ministério do Trabalho (MTB). No ambiente avaliado em relação aos 
níveis de ruído gerados, verificou-se uma dose de ruído de 3,69% durante o tempo de coleta e extrapolando 
para um dia inteiro obteve-se 8,04% de dose. Estes valores são menores que o máximo permitido de 100% 
de dose. Ainda foi calculado um ruído equivalente de 73,7 dBA e índices estatísticos L10 e L90 que diferem em 
mais de 10 dBA, revelando um clima acústico pouco agradável. 

 

PALAVRAS-CHAVE: NBR 10152:2017; Avaliação de nível de ruído; Ergonomia; NR 15. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Independente do ramo de atividade laboral, os trabalhadores podem estar expostos 

a uma série de riscos ambientais, ou seja, um conjunto de elementos, substâncias ou 
materiais que colocam em risco sua saúde e sua integridade física. Também chamados de 
agentes ambientais, esses elementos devem ser levados em consideração quanto a sua 
natureza, intensidade, concentração e tempo de exposição do trabalhador, para que se 
assegurem as condições ideais para o desenvolvimento das atividades. Os riscos físicos 
são aqueles referentes às características físicas do ambiente de trabalho, geralmente 
ligadas a fontes de energia. Como exemplos de riscos físicos é possível citar: vibrações, 
temperaturas inadequadas, pressão anormal, radiação e ruídos excessivos. 

Segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2018), de 2012 
até 2017 foram registrados 6126 acidentes do trabalho nas categorias dos agentes físicos 
“ruído” ou “exposição ao ruído”. Na maioria das vezes os ruídos geram efeitos indesejáveis 
com níveis suficientemente elevados que podem causar tanto efeitos fisiológicos como 
psicológicos. Perda de audição e elevação da pressão arterial são exemplos de efeitos 
fisiológicos. Os níveis de pressão sonoros elevados levam à perda auditiva, que no Brasil 
pode chegar a 6,8% da população (PROACÚSTICA, 2014). Como efeitos psicológicos 
temos perturbação do sono, estresse, tensão e queda do desempenho. O ruído ainda pode 
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interferir na comunicação oral (provocando irritação) e causar danos e falhas estruturais 
(BISTAFA, 2011). 
 
1.1 NORMAS REFERENTES AO RUÍDO  

 
Existem diversas normas e regulamentações internacionais referentes aos níveis 

máximos de pressão sonora recomendados para o conforto acústico. Segundo Menezes Jr 
(2002), as regulamentações de vários países apresentam similaridades entre si. Observa-
se, entretanto, que as normas diferem em valores de doses diárias de exposição (nível de 
pressão sonora médio para 8 horas) e nos valores da taxa de incremento de duplicação de 
dose. Os valores de nível de pressão sonora vão variar entre 85 e 90 dB(A) enquanto a 
taxa de duplicação da dose varia entre 3 e 5 dB(A) (fator de troca). Gerges (2000) afirma 
que as normas levam em conta geralmente os parâmetros que influenciam o desconforto: 
a variação dos níveis e horas do dia em que a exposição ocorre.   

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é o órgão que regulamenta as atividades 
no trabalho relativas à medicina e segurança do trabalho. Esta regulamentação se dá 
através das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, conhecidas como NRs. 
Dentre estas normas, as que tratam de padrões e limites para a exposição aos ruídos são 
as normas NR 15 - Atividades e Operações Insalubres e NR 17 - Ergonomia. 

A NR 15 - Atividades o Operações Insalubres define critérios de insalubridade 
visando à proteção dos trabalhadores expostos ao ruído. Esta norma define os valores 
limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente e ruído de impacto. No que se 
refere aos ruídos contínuos, a norma impõe a não permissão à exposições a níveis maiores 
que 115 dB(A) sem proteção e detalha o cálculo da exposição quando existe diferentes 
intensidade de ruído ao longo do período laboral, conforme apresentado na Equação 1. 

 
 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑎𝑜 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 =  
𝐶1

𝑇1
+

𝐶2

𝑇2
+

𝐶3

𝑇3
+ ⋯ +

𝐶𝑛

𝑇𝑛
   ≤ 1 Eq. 1 

 
Na Equação 1, os valores Cn representam o tempo que o trabalhador fica exposto a 

uma certa intensidade sonora e os valores Tn são as máximas exposições diárias 
permissíveis para cada intensidade, de acordo com a norma. Em se tratando de ruídos de 
impacto ou intermitentes, a norma define um máximo tolerado de 130 dB com leituras 
realizadas próximo ao ouvido do trabalhador. Nos intervalos entre os picos o ruído deve ser 
avaliado como contínuo. 

Há ainda um manual técnico da FUNDACENTRO (2001) para auxiliar na avaliação 
de ruído ocupacional. Intitulado Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição 
Ocupacional ao Ruído (NHO1), esta vem para substituir as antigas normas NHT-06 R/E - 
1985, NHT-07 - 1985 e NHT-09 R/E - 1986. Existem algumas divergências entre a NHO1 
da Fundacentro e a NR-15 do Ministério do Trabalho. Os limites de tolerância do tempo de 
exposição a ruído contínuo ou intermitente variam entre as duas normas, isso se deve ao 
fato que a NR 15 utiliza uma taxa de incremento de duplicação de dose igual a 5 dB 
enquanto a NHO1 considera a taxa de incremento de duplicação de dose como 3 dB. Pode-
se verificar os limites de tolerância para ruído de ambas as normas na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Níveis de ruído permitidos pela NR 15 e pela NHO1 

Nível de Ruído 
dB(A) 

Tempo máximo diário permissível 

NR 15 (MTE) NHO1 (FUNDACENTRO) 

85 8 horas 8 horas 

86 7 horas 6 horas e 20 min 

87 6 horas 5 horas 

88 5 horas 4 horas 
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89 4 horas e 30 minutos 3 horas e 10 min 

90 4 horas 2 horas e 30 min 

91 3 horas e 30 minutos 2 horas 

92 3 horas 1 hora e 35 min 

93 2 horas e 40 minutos 1 hora e 15 min 

94 2 horas e 15 minutos 1 hora 

95 2 horas 47 min 

96 1 hora e 45 minutos 37 min 

98 1 hora e 15 minutos 23 min 

100 1 hora 15 min 

102 45 minutos 9 min 

104 35 minutos 5 min 

106 25 minutos 3 min 

108 20 minutos 2 min 

110 15 minutos 1 min 

112 10 minutos 55 seg 

114 8 minutos 37 seg 

115 7 minutos 27 seg 
Fonte: NR 15 e NHO1 
 
O tempo de exposição permitido demonstrado na Tabela 1 pode ser calculado 

através da Equação 2: 
 

 𝑇𝑡 =
8

2
(𝐿𝑒−𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡)

𝑞

 Eq. 2 

 
Onde: 

• Tt: tempo de exposição tolerado 

• q: fator de troca 

• Lcrit: nível-crítico 

• Le: nível de ruído de exposição 
Para exposição a ruídos de diferentes níveis durante a jornada diária de trabalho, a 

NHO 01 adota o critério de dose diária de ruído D, calculada através da Equação 1, sendo 
o resultado expresso em porcentagem. Assim, o limite da dose diária de ruído é 100%. 

A norma requer que no cálculo da dose sejam computadas exposições a níveis iguais 
ou superiores a 80 dB(A), com fator de troca q = 3 dB(A) e Lcrit = 85 dB(A). Inserindo esses 
valores na Equação 2 encontramos os valores dos tempos da Tabela 1. Pode-se mostrar, 
com auxílio da Equação 1, que a dose de ruído D(%), em termos de LAeq,Te é dada pela 
Equação 3: 

 

 𝐷 =
𝑇𝑒

8
2

(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑒−𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡)
𝑞

⁄
 .100% Eq. 3 

 
Assim, o nível equivalente pode ser interpretado como o nível de ruído estacionário 

que gera a mesma dose que o ruído real. Inversamente, o LAeq,Te poderá ser obtido a partir 
da dose D(%) por meio da Equação 4: 

 
 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑒
=

10. 𝑞

3
log(

8

𝑇𝑒
.
𝐷(%)

100
) + 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡 Eq. 4 
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Algumas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
devem ser destacadas pois se relacionam com a avaliação e análise do ruído.  Dentre elas 
destacam-se a NBR 10152:2017 - Avaliação do Ruído Ambiente em Recintos de Edificação 
Visando o Conforto dos Usuários, a NBR 10151:2000 - Avaliação do Ruído em Áreas 
Habitadas Visando o Conforto da Comunidade. 

 
1.2 Níveis estatísticos 

 
Nas análises dos níveis de ruído não estacionários, os registros apresentam 

variações significativas no nível de ruído acima de um nível básico. Este nível básico, 
denominado nível de ruído residual, é o nível sonoro mínimo, o qual parece não se reduzir 
durante o intervalo de tempo de medição. Superpostos aos ruídos residuais, existem os 
ruídos intrusivos associados a eventos bem caracterizados e cada um destes possui um 
certo tempo de duração que afeta o grau de incômodo. Estes ruídos não estacionários são 
difíceis de se caracterizar simplesmente por meio de registros sonoros em função do tempo, 
todavia são caracterizados mais concisamente através de grandezas estatísticas.  

Uma forma de apresentar estatisticamente os níveis sonoros que ocorrem durante 
certo intervalo de tempo é através da construção do histograma. A partir da construção 
deste histograma, é possível calcular a porcentagem do tempo em que um determinado 
nível sonoro foi excedido durante o período de medição. Estes níveis sonoros são 
conhecidos como níveis estatísticos e os mais usuais são os níveis L10, L50 e L90: 

• L10: nível sonoro que foi excedido em 10% do tempo de medição 

• L50: nível sonoro que foi excedido em 50% do tempo de medição 

• L90: nível sonoro que foi excedido em 90% do tempo de medição 
O L90 é uma medida do nível de ruído residual. O L50 representa um nível de ruído 

mediano, que não necessariamente é igual ao nível de ruído médio. O L10 representa uma 
medida dos níveis de ruído de pico (ruídos intrusivos) que ocorreram durante o período de 
medição. O L90 mede a condição mais característica do ruído medido, enquanto que o L10 
é nível a partir do qual estão os níveis de pico mais significativos. A diferença L10-L90 é um 
indicador da variabilidade do ruído durante o período de medição. Quanto mais afastado 
estiver L10 de L90 maior será o incômodo do ruído, devido as variações bruscas de nível. 

Outro índice estatístico bastante utilizado é nível equivalente (Leq). Este valor 
representa um nível médio durante o período de registro. Para cálculo deste índice utiliza-
se a Equação 5 apresentada a seguir. O Leq é uma grandeza utilizada por diversas normas 
e legislações relativas à exposição a ruídos. O Leq é uma medida questionável para avaliar 
a perturbação causada por ruídos impulsivos de curta duração, pois a energia contida nos 
impulsos dilui-se nas partes silenciosas do registro quando do cálculo do nível médio 
temporal. Apesar disso, o Leq tem sido bem aceito para avaliação de ruídos não-
estacionários. 

 
 

𝐿𝑒𝑞 = 10 log [
1

𝑛
∑ 10

𝐿𝑖
10

𝑛

𝑖=1

] Eq. 5 

 
Neste trabalho foi realizada uma avaliação da exposição a ruídos (risco físico) em 

ambiente de uma oficina mecânica. Estas avaliações tiveram seus resultados comparados 
com o que consta nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR 15 (2014) 
e NR 17 (2007) e nas outras normas citadas por estas NRs. Foram também avaliados os 
índices estatísticos de ruído. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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O objeto de estudo foi uma oficina mecânica situada na cidade de Maringá - PR. A 

oficina está localizada em uma avenida, na Vila Vardelina, Zona Norte da cidade. Nesta 
oficina foi avaliado o galpão principal para o ruído. Nos fundos do lote há um espaço aberto 
de aproximadamente 392 m² onde também são realizados serviços e uma estufa para 
serviços de pintura. O ambiente edificado foi construído de tijolos cerâmicos. O galpão tem 
telhas de fibrocimento na cobertura, incluindo algumas translúcidas. 

No galpão há alguns equipamentos, como demonstrados na Figura 1: quatro 
elevadores veiculares e um fosso para inspeção veicular. Dentro do galpão ainda há um 
escritório em um dos cantos que é separado por divisórias e não foi considerado nas 
avaliações. 

 

 
Figura 1: Layout do galpão e posicionamento do sonômetro 

Fonte: O AUTOR 

 
Não há fluxos de trabalho bem definidos. Os serviços são realizados conforme a 

demanda da oficina, que não é constante ou fixa. Os funcionários trabalham de segunda a 
sexta-feira, com início da jornada de trabalho às 08 horas e término às 18 horas e pausa 
para o almoço de 75 minutos entre 11 horas e 45 minutos e 13 horas. No total tem-se uma 
jornada de trabalho diária de 8 horas e 45 minutos e semanal de 43 horas e 45 minutos. 
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Na oficina trabalham seis funcionários. Foi realizado uma entrevista com cada um 
destes funcionários a respeito das percepções particulares que eles têm do ruído que estão 
submetidos e do uso de EPIs. Foi perguntado a cada um deles qual o trabalho ou 
equipamento mais ruidoso na percepção deles durante o período de trabalho. Perguntou-
se se eles usam equipamento de proteção individual para ruídos. 

O ruído foi avaliado no galpão seguindo os procedimentos descritos na norma ABNT 
NBR 10152:2017 - Níveis de pressão sonora em ambientes internos à edificação. 

A norma cita a utilização de um calibrador sonoro acoplado ao equipamento de 
medição. Os valores lidos antes e após as medições em campo não devem diferir em mais 
de 0,5 dB, para mais ou para menos. Se houver esta diferença estes dados devem ser 
descartados e a medição realizada novamente. As medições não podem ser realizadas em 
condições ambientais adversas de vento, temperatura, umidade relativa do ar ou durante 
chuvas e trovoadas. Todos esses fatores influenciam no resultado final.  

A norma ABNT NBR 10152:2017 cita em seu item 7.3(p. 5): 
 

Os pontos de medição devem ser distribuídos de modo a possibilitar a 
representação do campo visual sonoro do ambiente em avaliação. As medições 
devem ser executadas em pelo menos três pontos de medição distribuídos pelo 
ambiente interno a ser avaliado, preferencialmente em alturas diferentes. 

 
O mesmo item da norma ainda condiciona o posicionamento do equipamento de 

medição em pontos afastados pelo menos um metro de paredes, piso, teto, mobiliário e 
elementos com significativa transmissão sonora. 

Como no galpão não há um fluxo de trabalho bem definido, escolheu-se um único 
ponto de medição. Este ponto foi locado de forma que ficasse próximo do local onde a maior 
parte dos serviços e equipamentos ruidosos estavam no dia e período da medição. 

Em relação ao tempo da medição, a norma diz que o ponto da medição deve ser 
definido de modo a abranger as variações sonoras significativas no ambiente interno e não 
pode ser inferior a 30 segundos. 

Há apenas alguns equipamentos de destaque na oficina que geram ruídos mais 
intensos. Quando é necessária sua utilização, ainda assim esta se faz por curta duração. 
Desta forma, a medição no ponto escolhido foi realizada durante pelo menos 4 horas 
seguidas em um único período do dia (manhã) em outubro de 2018. O ponto escolhido é 
apresentado na Figura 1. 

Foi feita uma integração desse tempo com medidas de um em um segundo para 
encontrar o valor do ruído equivalente (Leq). Além do ruído equivalente foram calculados os 
índices L90 e L10. O L90 representa o ruído que ocorre durante 90% do tempo, sendo o ruído 
de fundo. O ruído equivalente foi comparado com os valores da norma para verificar se este 
se encontra dentro do limite de tolerância. Foi feita uma avaliação da diferença entre os 
índices L10 e L90. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O funcionário 1 tem 52 anos, trabalha há dois anos nesta oficina e há 25 anos com 

serviços mecânicos. Só faz serviços na área aberta da oficina. Este não usa protetor 
auricular em nenhum tipo de serviço. Segundo este funcionário o que mais gera ruído 
durante o período de trabalho é a utilização do compressor.  

O funcionário 2 possui 48 anos, trabalha há oito anos na oficina e realiza trabalhos 
na área aberta e na estufa. Na área aberta da oficina este funcionário tem costume de usar 
protetor auricular de plug sempre que trabalha com a lixadeira e em vários outros momentos 
para se concentrar mais na atividade. Ele considera que o serviço mais ruidoso na área 
aberta é quando utiliza a lixadeira e na estufa o que gera ruídos mais intensos é o exaustor. 
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Apesar do exaustor sempre estar ligado na estufa ao realizar serviços, o funcionário 
considera o ambiente pouco ruidoso. 

O funcionário 3 possui 50 anos e trabalha há um mês no local. Faz serviços no galpão 
e na área aberta relacionados apenas à mecânica, não lidando com pintura ou funilaria. 
Não faz uso de protetores auriculares. Na opinião deste funcionário o maior ruído ao qual 
ele fica exposto no período de trabalho é o de motores funcionando e este ruído ocorre com 
bastante frequência todos os dias.  

O funcionário 4 tem 23 anos e trabalha na oficina há quatro anos. Só realiza serviços 
no galpão e não utiliza protetores no ouvido em nenhuma situação. Ele considera que os 
maiores ruídos que se apresentam no galpão são esporádicos casos de carros sem o 
escapamento e os motores dos veículos em geral. Este funcionário usa óculos de proteção 
sempre que trabalha com a lixadeira, cuja frequência é de no máximo duas vezes na 
semana. 

O funcionário 5 tem 46 anos e trabalha na oficina há dois anos. Ele só realiza serviços 
no galpão e na área aberta. Segundo este funcionário, ele só usa protetor auricular em 
raras ocasiões que precisa trabalhar com escapamento de veículos. Ainda de acordo com 
ele, a maior fonte de ruídos no ambiente são os motores funcionando, que ocorre durante 
o dia todo. O funcionário utiliza óculos de proteção sempre que faz serviços com a lixadeira 
esmeril na área aberta. 

O funcionário 6 tem 46 anos e trabalha há 3 anos na oficina. Ele realiza trabalhos 
tanto na área aberta como na estufa. Ao realizar trabalhos na estufa (pintura) ele utiliza 
somente máscara de carvão como equipamento de proteção, não utilizando protetores 
oculares ou auriculares. Quando este funcionário está na área aberta ele também não usa 
qualquer tipo de equipamento de proteção individual. Segundo este funcionário, os serviços 
mais ruidosos na área aberta são aqueles que usam a lixadeira e na estufa o que mais gera 
ruído é o exaustor, que deve obrigatoriamente permanecer ligado quando alguma pintura 
está sendo realizada. 

O sonômetro foi colocado no ponto demonstrado anteriormente na Figura 1. O 
equipamento foi posicionamento com auxílio do tripé em uma altura de 120 cm. A coleta 
dos dados do ruído se iniciou às 08:00 da manhã em uma segunda-feira ensolarada. Com 
o sonômetro em resposta rápida (1 segundo) obteve-se um total de 14481 valores 
mensurados. O tempo total de integração foi de 4 horas, 1 minuto e 21 segundos. Os dados 
de ruído são apresentados no Gráfico 1. 

 

 
Gáfico 1: Valores de ruído medidos no galpão 

Fonte: O AUTOR 
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O ruído equivalente (Leq) calculado foi 73,7 dBA. O índice L90 foi de 58,1 dBA e o 

índice L10 foi de 73,0 dBA. O menor valor registrado foi de 43 dBA e o maior valor foi de 
100,7 dBA. Tem-se no índice L10 um valor menor e muito próximo do ruído equivalente, 
este é um resultado incomum. Apesar da grande amplitude dos valores, a ocorrência deles 
é muito discrepante. No Gráfico 1 é possível visualizar que grande parte das leituras do 
ruído estão entre 60 e 70 dBA. Observando 10 dBA tanto acima como abaixo dessa faixa 
ainda há várias ocorrências mas para além disso as leituras ficam muito escassas. O 
Gráfico 2 mostra a frequência de ocorrência das leituras de ruído na forma de histograma, 
com detalhes nos valores acima de 80 dBA. A diferença entre os índices L10 e L90 foi de 
14,9 dBA. Diferenças entre esses dois índices estatísticos acima de 10dB indicam a 
ocorrência de um tipo de ruído bastante incômodo e prejudicial às pessoas a ele expostas. 

 

 
Gráfico 2: Histograma das leituras de ruído 

Fonte: O AUTOR 

 
Do histograma pode-se inferir que as maiores ocorrências estão no intervalo entre 

68 e 78 dBA. Apesar de haver leituras que vão até 100,4 dBA, estas leituras que fogem da 
média pouco influenciam no aumento do ruído equivalente de 73,7 dBA pois ocorrem com 
baixa frequência. Por esta mesma razão tem-se que o índice L10 é um valor bem próximo 
do ruído equivalente. 

O ruído equivalente de 73,7 dBA representa a integração de todos os valores de 
ruído lidos durante o período de análise. Este valor é menor que os 85 dBA estipulados 
pela NR 15 para a exigência de equipamentos de proteção individual ou outras medidas de 
proteção. Todavia, o ruído equivalente não representa a dose de ruído. Usando a Equação 
3 foi calculada a dose de ruído para esse período de aproximadamente 4 horas e também 
foi feito a projeção da dose para um dia inteiro de trabalho. Nas horas medidas obteve-se 
uma dose de 3,69% de ruído. Projetando essa dose para o período de um dia inteiro de 
trabalho (8 horas e 45 minutos), obteve-se uma dose de 8,04% de ruído. Ambos os valores 
estão abaixo do requerido de 100% de dose. 

Considerando os critérios para ruído de impacto, os valores medidos se encontram 
também dentro da norma. A NR 15 define o máximo como 120 dBA. Nestes dados 
coletados, o maior valor apresentado foi de 100,7 dBA. Foram 14 contagens acima de 95 
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dBA, 75 acima de 90 dBA, 177 acima de 85 dBA e 397 acima de 80 dBA. É possível 
encontrar alguns padrões nos dados que caracterizam ruído de impacto, entretanto nenhum 
desses valores extrapolam os 120 dBA. 

Pode-se verificar no Gráfico 1 dois pontos bem claros onde o ruído se mantem 
constantemente intenso e sem leituras de valores fracos nesses momentos (00:30 e 02:15). 
Estes ruídos podem ser claramente relacionados com o funcionamento do motor de carros 
durante estes períodos. Em alguns serviços de reparos mecânicos os carros são mantidos 
com os motores em constante funcionamento, gerando estes padrões no gráfico. Uma 
questão que pode ser levantada a partir desta análise é que, como o sonômetro está parado 
em um único local, ele não irá representar exatamente o ruído que o trabalhador está 
exposto. Um trabalhador que estiver fazendo manutenção neste veículo vai estar mais 
exposto a este ruído do que os outros e o sonômetro. Este é somente um exemplo da 
dinamicidade do ruído no local e da dificuldade em encontrar um ruído equivalente 
realmente representativo. 

De tal forma, é interessante que se faça um planejamento de amostragem quando 
não há possibilidade de se fazer diversas coletas de dados por um grande período de 
tempo. Por exemplo, pode-se pesquisar previamente quais dias e períodos são melhores 
representativos para o ruído local. Essas épocas do ano, dias da semana e períodos seriam 
aqueles onde ocorrem a maior quantidade de serviços sendo realizados ao mesmo tempo 
na oficina. Neste trabalho essas informações não foram possíveis de serem encontradas 
pois a oficina não faz esse registro em um sistema informatizado que facilite o acesso a 
este tipo de informação. 
 

4 CONCLUSÃO 
 

Dentre os setores que estão ganhando cada vez mais espaço e preocupação pelos 
Engenheiros de Segurança do Trabalho destaca-se a ergonomia. A ergonomia visa a 
segurança, o conforto e a eficiência no ambiente de trabalho e possui uma Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho somente para este assunto (NR 17). Um dos 
itens de estudo da ergonomia é o ruído. A norma ABNT NBR 10152:2017 - Níveis de ruído 
para conforto acústico, dá as diretrizes principais para coleta e análise de dados 
relacionados aos ruídos ambientais.  

Neste estudou fez-se uma avaliação dos níveis de pressão sonora de um galpão de 
uma oficina mecânica em Maringá – PR. Os dados analisados de ruído para o galpão 
indicam que ele não extrapola os valores máximos de norma para a exigência de 
equipamentos ou medidas de proteção e a dose de ruído é bem inferior a 100%. Desta 
forma o ruído presente no galpão não apresenta um risco para o trabalhador que atua neste 
ambiente. 

Sugere-se, por fim, uma avaliação mais detalhada do ruído, com a realização de um 
planejamento estratégico na amostragem. Com uma maior distribuição de pontos e tempo 
de coleta no galpão pode ser feita uma análise mais acurada do ruído. Também é 
interessante fazer coletas com dosímetros nos trabalhadores. Estas sugestões provêm da 
dinamicidade dos serviços realizados. 
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