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RESUMO
Os trabalhadores da área da construção civil estão expostos a riscos
ocupacionais de diferentes naturezas. Entre eles, a vibração de mãos e braços é
bastante comum, devido ao uso de ferramentas motorizadas para a realização de
atividades em diferentes etapas de uma obra, podendo causar danos irreversíveis à
saúde humana, caso a exposição seja contínua e prolongada. Este trabalho foi feito
com objetivo de elaborar recomendações de medidas de controle para minimizar ou
eliminar os riscos da exposição à vibração ocupacional de mãos e braços
provocados pela utilização de ferramentas motorizadas na construção civil. Para
medir os níveis de vibração a que os trabalhadores estão expostos foram avaliadas
as vibrações de mãos e braços no Grupo de Exposição Similar de uma obra
residencial, localizada em São Paulo, quando em uso da serra de mármore em
diferentes tipos de substratos: madeira, concreto e material cerâmico. A obtenção
dos dados necessários à analise vibracional foi realizada com uso de equipamento
medidor de vibração portátil equipado com acelerômetro triaxial. Com a amostragem
representativa do tempo de exposição de uma jornada de trabalho com 8 horas,
avaliou-se a exposição diária à vibração e comparou-se com os limites de exposição
ocupacional indicados pela Norma de Higiene Ocupacional - NHO 10
(FUNDACENTRO, 2013). Para a análise dos dados utilizou-se o cálculo da
aceleração normalizada para jornada, a relação dose-resposta e o tempo (em horas)
permitido ao trabalhador para uma avaliação com nível de ação estabelecido em 2,5
m/s². Comprovou-se a existência da vibração em níveis diferentes de acordo com o
tipo de material utilizado e, para minimizar ou eliminar os riscos da exposição à
vibração ocupacional de mãos e braços na construção civil, foi elaborada uma
hierarquia de controle, apresentada ao final do presente trabalho.
Palavras-Chaves: Vibração de mão e braços; recomendações; avaliação; critério de
limites; construção civil.

ABSTRACT

Recommendations for control measures to minimize or eliminate the risks of
exposure to occupational hand and arm vibration in civil construction
Construction workers are exposed to occupational risks of different natures.
Among them, the vibration of hands and arms is quite common, due to the use of
motorized tools to carry out activities at different stages of a work, which can cause
irreversible damage to human health, if the exposure is continuous and prolonged.
This work was done with the objective of elaborating recommendations for control
measures to minimize or eliminate the risks of exposure to occupational vibration of
hands and arms caused by the use of motorized tools in civil construction. To
measure the vibration levels to which workers are exposed, hand and arm vibrations
were evaluated in the Similar Exhibition Group of a residential project, located in São
Paulo, when using the marble saw on different types of substrates: wood, concrete
and ceramic material. The data necessary for the vibrational analysis was obtained
with the use of portable vibration measuring equipment equipped with a triaxial
accelerometer. With the representative sample of the exposure time of an 8-hour
workday, the daily exposure to vibration was evaluated and compared with the
occupational exposure limits indicated by the Occupational Hygiene Standard - NHO
10 (FUNDACENTRO, 2013). For data analysis, the calculation of the normalized
acceleration for the journey, the dose-response relationship and the time (in hours)
allowed to the worker for an assessment with an action level established at 2.5 m / s²
was used. The existence of vibration at different levels was verified according to the
type of material used and, in order to minimize or eliminate the risks of exposure to
occupational vibration of hands and arms in civil construction, a control hierarchy was
elaborated, presented at the end of the project present work.
Keywords: Hand and arm vibration; recommendations; assessment; limits criterion;
construction.
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1 INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico trouxe à área da construção civil grandes benefícios e
significativo aumento na utilização de ferramentas motorizadas que facilitam a
realização do trabalho, em consonância com o crescimento do setor que foi
responsável pela maior geração de empregos em 2020, com a oferta de 139 mil
vagas ao longo dos dez primeiros meses do ano, de acordo com a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2020). Porém, o uso contínuo de
determinadas ferramentas faz com que os trabalhadores sejam afetados pela
vibração de mãos e braços (VMB), o que pode desencadear doenças profissionais
com o passar dos anos.
O mercado da construção civil em constante expansão provoca uma procura
muito grande por mão de obra. Os trabalhadores, na maioria das vezes, têm pouca
instrução escolar e ignoram seus direitos quanto aos riscos que a profissão oferece.
Por outro lado, parte das construtoras desconhece o perigo que a vibração oferece e
outras alegam que os instrumentos para a detecção da VMB apresentam alto custo,
fazendo com que não deem a devida atenção aos problemas e danos decorrentes à
saúde do trabalhador.
Faz-se necessário, portanto, alertar os trabalhadores para que os mesmos
tenham conhecimento sobre os perigos que a VMB pode causar, buscando
estratégias para diminuir a exposição, e orientar as empresas sobre quais medidas
de controle podem ser tomadas para a readequação e/ou eliminação dos problemas
causados pela vibração.
Assim, pretende-se elaborar recomendações de medidas de controle para
minimizar ou eliminar os riscos da exposição à vibração ocupacional de mãos e
braços provocados pela utilização de ferramentas motorizadas na construção civil.
Para garantir a segurança no trabalho, diversas convenções, recomendações
e normas internacionais e nacionais foram criadas com o objetivo de prevenir e
limitar os riscos à contaminação do ar, a ruídos e a vibrações. A Convenção 148, da
Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1977), universaliza as normas gerais
em prol da saúde e da proteção dos trabalhadores no ambiente de trabalho. No
Brasil, as regras relacionadas à saúde e bem-estar do trabalhador encontravam-se
dispostas no Decreto nº 93.413, de 15 de outubro de 1986, que promulgou a
Convenção n.º 148 sobre a proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais
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devidos a contaminação do ar, ao ruído as vibrações no local de trabalho (BRASIL,
1986), sendo revogado pelo Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019 (BRASIL,
2019), que consolida todas as convenções da OIT em um único documento.
As Normas Regulamentadoras foram criadas pelo Ministério do Trabalho para
garantir a implementação de sistemas preventivos de segurança no ambiente de
trabalho. Relacionada a este trabalho, a Portaria SEPRT nº 1359, de 09 de
dezembro de 2019, Norma Regulamentadora nº 9 (NR 9) - Programa de riscos
ambientais (BRASIL, 2019) estabelece que as empresas que trabalham com
atividades que possam ser prejudiciais à saúde do trabalhador devem desenvolver o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) com intuito de antecipar,
reconhecer e se adequar aos riscos quanto aos agentes físicos, químicos e
biológicos presentes no ambiente de trabalho, adotando medidas para eliminação,
minimização ou controle de tais riscos.
A Portaria MTE nº 1297, de 13 de agosto de 2014, na Norma
Regulamentadora nº 15 (NR 15) - Atividades e operações insalubres, Anexo 8
(BRASIL, 2014) aponta quais locais de trabalho e atividades estão sujeitos a
agentes insalubres e podem representar risco à saúde do trabalhador, estipulando o
adicional de insalubridade para essas funções.
Os critérios e parâmetros para a avaliação da exposição ocupacional a
vibrações de mãos e braços que impliquem em risco à saúde do trabalhador estão
descritos na Norma de Higiene Ocupacional – NHO 10 (FUNDACENTRO, 2013).
A NHO 10 considera a VMB um agente nocivo à saúde (insalubre) caso a
exposição ocupacional diária esteja acima de 5 m/s 2. Da NHO 10 também foram
seguidos os procedimentos para a avaliação do cálculo de aceleração resultante
decorrente do uso da serra de mármore pelos trabalhadores na obra objeto de
estudo no presente trabalho.
Para a realização deste estudo foi escolhida uma obra de uso residencial,
com 18 andares, na cidade de São Paulo. No local, foram realizadas entrevistas com
os trabalhadores e aplicado um questionário sobre aspectos profissionais e físicos.
Também durante as visitas técnicas foi feita a medição da vibração provocada pelo
uso de serra de mármore para avaliar a VMB.
Além de servir de alerta às empresas que as mesmas ferramentas manuais
motorizadas geradoras do agente físico “ruído” podem ocasionar danos à saúde do
trabalhador, devido à vibração, e sugerir medidas de controle de acordo com o tipo
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de substrato (material) utilizado nas etapas de estrutura, alvenaria e revestimento e
assentamento cerâmico.

1.1 Objetivo

O objetivo deste trabalho é elaborar recomendações de medidas de controle
para minimizar ou eliminar os riscos da exposição à vibração ocupacional de mãos e
braços provocados pela utilização de ferramentas motorizadas na construção civil.

1.2 Justificativa

O uso de equipamentos vibratórios ocorre em todas as etapas na edificação
de uma obra e pode causar lesões irreversíveis nos trabalhadores caso a exposição
á vibração seja contínua e prolongada, sendo assim, o presente trabalho justifica-se
por avaliar quais substratos (madeira, concreto e material cerâmico) apresentam
maior vibração ocupacional, colocando em risco a saúde dos operários. A
apresentação de uma hierarquia de controle com medidas a serem tomadas pelos
empresários do ramo da construção civil poderá contribuir para a minimização ou
mesmo eliminação dos riscos ocupacionais decorrentes da exposição à vibração
ocupacional. Para comprovação da vibração utilizaram-se as Normas ISO 5.349
(2001), 2631-1 (2005) e 8.041 (2005), a Norma Regulamentadora 9 (NR 9) (BRASIL,
2019), a Norma Regulamentadora 15 (NR 15) (BRASIL, 2014) e a Norma de Higiene
Ocupacional 10 (NHO 10) (FUNDACENTRO, 2013).
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Este capítulo destina-se a apresentar a revisão bibliográfica que apoia o
desenvolvimento deste trabalho, dividido em cinco seções. A seção 2.1 trabalha o
conceito de vibração e sua classificação; na seção 2.2 encontram-se os aspectos
avaliativos e na seção 2.3, os aspectos legais. Os cálculos de aceleração estão
relacionadas na seção 2.4; as seções 2.5 e 2.6 delimitam quais os critérios de limites
para a vibração; e por fim a seção 2.7 trata da vibração ocupacional e a Previdência
Social.

2.1 Vibração: definições iniciais

Vibração pode ser entendida como o movimento oscilatório de um corpo em
relação a um ponto fixo, ou seja, a vibração pode ocorrer em qualquer situação que
possui dependência entre uma superfície e outra. A vibração pode ser encontrada
na maioria das atividades humanas (incluindo funções ocupacionais), sendo
composta por ondas, com frequência e direções diferentes.
Fernandes e Morata (2002) afirmam que a vibração, enquanto movimento
oscilatório do corpo, origina-se da força desequilibrada dos elementos rotativos e do
movimento alternado do dispositivo.
O corpo humano tem diferentes valores de frequência em relação às várias
partes do corpo devido à sua inércia e elasticidade. Assim, quando a frequência
externa coincide com a frequência de uma das partes do corpo, pode ocorrer
ressonância, resultando em amplificação do movimento. Esse efeito se traduz na
absorção de energia pelo corpo, o que explica os problemas e danos à saúde
causados pelo tempo excessivo de exposição.
Para Saliba (2019, p.10):
A vibração é um movimento oscilatório de um corpo provocado por causa
de forças desequilibradas de componentes rotativos e movimentos
alternados de uma máquina ou equipamento. Se o corpo vibra, descreve um
movimento oscilatório e periódico, envolvendo deslocamento num tempo.

Este autor enfoca sua ocorrência na indústria, testes de materiais e processos
de usinagem e soldagem. Na indústria, menciona telas, esteiras transportadoras,
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compactadores, misturadores, lavadoras e outros dispositivos que utilizam vibração
na origem da operação.
Soeiro (2011) descreve a vibração como o movimento oscilatório de um
objeto em relação a outro objeto como ponto de referência, fenômeno que ocorre em
veículos, pontes rolantes, máquinas-ferramentas e equipamentos móveis portáteis
(como furadeiras, motosserras, dentre outros). O autor aponta que quando o corpo
humano rastreia o movimento oscilante em torno de um ponto fixo, o mesmo será
afetado pela vibração, e o movimento poderá ser observado por meio de pêndulos,
cordas de instrumentos ou átomos.
Com relação ao corpo humano, as vibrações podem ser classificadas como
Vibração de Corpo Inteiro (VCI) e Vibração de Mão e Braço (VMB) e são importantes
para o estudo de como o corpo humano reage aos fenômenos mecânicos
oscilatórios. Enfatiza-se ainda a importância da mensuração das vibrações
transmitidas às mãos e braços, pois tais vibrações podem se transformar em
movimento oscilatório de forma que avalie a resposta da pessoa, contribuindo assim
para sua avaliação. As vibrações podem se apresentar de diversas formas, incluindo
aquelas que são naturais e inevitáveis ou aquelas que são provocadas de forma
proposital, seja para fins de conforto ou para fins ocupacionais.

2.1.1 Classificação das vibrações

As vibrações são classificadas de acordo com suas características e se
dividem em:


Vibração para fins de conforto: certas exposições a níveis específicos
conseguem causar sensação de conforto ao corpo humano. Essa
sensação de conforto pode ocorrer até mesmo quando o indivíduo não é
capaz de identificar essa vibração, percebendo apenas quando é cessada.
Outras vibrações, principalmente aquelas com frequência no intervalo de
12 a 80 Hz podem gerar sensação de conforto no corpo humano, como
ocorre com aparelhos de vibração para liberação de tensões musculares e
outros (PEREIRA; NEVES, 2006).



Vibração por máquina: Vibrações em que o corpo humano é exposto ao
manusear algum tipo de maquinário que produza vibração, geralmente
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associada a atividades ocupacionais e extremamente presente em setores
como o da construção civil, onde máquinas pesadas e vibratórias são
extremamente necessárias e comuns (MACHADO, 2010).
A vibração tem um valor importante em certas atividades industriais, como
testes de materiais, usinagem e soldagem, podendo afetar os trabalhadores que são
parte integrante de todo o processo. A transmissão da vibração para qualquer parte
do corpo pode causar desconforto ou redução da eficiência, trazendo grandes riscos
ao operador. A vibração transmitida ao sistema do braço pode causar danos ao
sistema nervoso, músculos, vasos sanguíneos, ossos e articulações, provocando
formigamento, falta de sensibilidade, diminuição da força, entre outros sintomas que
causam doenças irreversíveis aos membros superiores. Problemas na área da
cintura e lesões na coluna são causados por vibrações transmitidas a todo o corpo.
Ao realizar uma avaliação ocupacional da vibração em uma determinada
atividade e determinar as características de risco, diversos fatores devem ser
considerados, tais como a amplitude e a frequência da vibração, a direção e o tempo
de contato do trabalhador. O Serviço Social da Indústria (SESI) realizou uma
pesquisa em 2007 e listou as atividades as quais os trabalhadores são
particularmente suscetíveis às vibrações ocupacionais, relacionando-as à fonte das
vibrações e às partes do corpo afetadas com base em evidências clínicas (SESI,
2007). Os principais resultados dessa pesquisa podem ser visualizados no Quadro
1:
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Quadro 1: Vibração ocupacional nas atividades laborais

Indústria / Atividade

Tipo de vibração

Principais fontes de vibração

Agricultura

Corpo inteiro

Operação de tratores

Fabricação de caldeiras

Localizada

Ferramentas pneumáticas

Construção civil

Corpo inteiro

Operação de veículos pesados,

Localizada

perfuratrizes e marteletes

Corte de diamantes

Localizada

Ferramentas manuais

Florestamento

Corpo inteiro
Localizada

Operação de tratores,
motosserra

Fundição

Localizada

Equipamentos pneumáticos

Fabricação de móveis

Localizada

Cinzel pneumático

Ferro e aço

Localizada

Ferramentas manuais

Serraria

Localizada

Motosserras, ferramentas
manuais

Fabricação de máquinas
operatrizes

Localizada

Ferramentas manuais

Mineração

Corpo inteiro
Localizada

Veículos pesados/off-road,
perfuratrizes

Rebitagem

Localizada

Ferramentas manuais

Borracha

Localizada

Ferramentas manuais

Trabalhos em pedra

Localizada

Ferramentas manuais

Têxtil

Localizada

Máquinas de costura/teares

Transportes

Corpo inteiro

Veículos motorista e
passageiro

Fonte: SESI (2007)

Como mostra o Quadro 1, as vibrações ocupacionais são divididas de duas
formas: vibrações de corpo inteiro e vibrações localizadas, que também são
chamadas de vibrações de mãos e braços.

25



Vibrações de corpo inteiro: vibrações que percorrem o corpo de
forma completa, sem que haja um direcionamento certo para uma parte
específica do corpo, geralmente tendo sua fonte ligada ao solo ou ao
chão onde o corpo se localiza;



Vibrações de mãos e braços: vibrações que afetam os membros
superiores por estarem mais expostos, geralmente ocorrem pela
manipulação de alguma máquina que seja emissora de vibrações.

A forma como a vibração afeta o corpo humano não está relacionado apenas
com a sua direção, frequência ou intensidade. É preciso que a sensibilidade, o
estado de saúde e as diversas condições estruturais e variáveis do ambiente sejam
levados em consideração. O Quadro 2 relaciona a frequência, o sistema humano
atingido e os sintomas que podem ser causados por essa exposição.
Quadro 2: Vibração ocupacional – sintomas

Frequência Hz

0,1 a 0,7

Sistema atingido

Sintomas

Sistema nervoso

Náuseas, perda de peso, insônia,
redução
da
acuidade
visual,
desordens no labirinto e cólicas no
cólon

Respiratório
1 a 10

Altera ventilação dos pulmões e taxa
respiratória para 4,9m/s²

> 20

Cardiovascular

Aumento da frequência cardíaca

1 a 30

Musculatura e
postura

Reflexos lentos
Dificuldade de manter postura

Fonte: Balbinot (2001)

2.2 Aspectos avaliativos das vibrações

Os principais aspectos das análises das vibrações ocupacionais estão
relacionados com amplitude, frequência, intensidade e direção da vibração.
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2.2.1 Amplitude

Corresponde à altura da onda e é delimitada pela distância entre o ponto de
equilíbrio (repouso) da onda até a crista (parte superior) que indica o seu ponto
máximo. O vale (parte inferior) representa o ponto mínimo, conforme Figura 1.
Figura 1: Amplitude da vibração

Fonte: Hermann (2009)

Logo, é possível definir que a amplitude é a metade do pico de oscilação, ou
seja, a distância entre zero e o valor máximo.

2.2.2 Frequência

Movimento oscilatório definido pela relação entre o número de vibrações e
pelo tempo de duração em segundos (Neto, 2007), sua unidade de medida é dada
em Hertz (Hz); a frequência indica o número de vezes que o movimento se repete
em um tempo estabelecido, ou seja, determina o número de vibrações.
O corpo possui uma vibração natural e se uma frequência externa coincide
com a frequência natural do sistema ocorre ressonância, resultando em uma
frequência maior. Para Vendrame (2012, p. 14), “a energia vibratória é absorvida
pelo corpo, como consequência da atenuação promovida pelos tecidos e órgãos”,
como mostra o Quadro 2, no qual são apresentados os efeitos da frequência da
vibração no corpo humano, além de mostrar quais os sistemas que podem ser mais
afetados e os sintomas, dependendo das condições do corpo que se encontra
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exposto e do ambiente. A Figura 2 apresenta as vibrações naturais de algumas
partes do corpo humano (SESI, 2007).
Figura 2: Faixas de ressonância no corpo humano – resposta em frequência

Fonte: SESI (2007)

O estudo da frequência é de extrema importância para a análise dos
problemas causados pelas vibrações ocupacionais. Algumas funções que exigem o
uso de alguns equipamentos que causam vibração, como a motosserra, ocasionam
ressonância e podem provocar graves doenças relacionadas ao seu uso.

2.2.3 Intensidade

A quantidade de energia presente na vibração denomina-se intensidade,
sendo vista como maior ou menor amplitude de vibração. Braga (2007) explica que
para avaliar a vibração duas quantidades precisam ser conhecidas, conforme pode
ser visto na Figura 3.
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Figura 3: Intensidade da vibração

Fonte: Soeiro (2011)

A raiz quadrada média (r.m.s.) ou valor efetivo geralmente é usada para
caracterizar a gravidade da vibração uma vez que representa a capacidade intrusiva
da vibração. Esta é a medida de amplitude mais importante e mais comumente
utilizada, pois aponta o valor médio da energia contida no movimento vibratório e
indica o potencial de dano da vibração, o que é muito útil em análises de
manutenção de máquinas (XIMENES, 2006).
O pico máximo configura a amplitude máxima de aceleração medida durante
o intervalo de tempo considerado e reflete o grau de impacto da vibração de curto
prazo.
A ISO 2.631 (1997) diz que, independentemente do tipo de transdutor usado
para descrever a intensidade do ambiente vibratório, a quantidade principal deve ser
a aceleração. Geralmente é expressa em metros por segundo ao quadrado (m/s²).
No entanto, alguns autores preferem usar uma escala logarítmica para expressar a
amplitude da vibração, tendo seu valor expresso em decibéis (dB) (SALIBA, 2019, p.
12), como mostra a Equação 1.
𝐴

𝑑𝐵(𝑧) = 20 × 𝑙𝑜𝑔 𝐴

0

1

A = aceleração
A0 = nível de aceleração de referência igual a 10-6 m/s2

(1)1
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2.2.4 Direção da vibração em mãos e braços

Para se medir a direção da vibração são utilizados três eixos ortogonais,
chamados x, y e z, tratados como coordenadas biodinâmicas para avaliação
ocupacional de vibração, de acordo com a Figura 4 (VENDRAME, 2012).
Figura 4: Vibração em mãos e braços

Fonte: Vendrame (2012)

Na maioria das vezes, as vibrações de mãos e braços se relacionam
diretamente com as atividades laborais realizadas com o uso de maquinário
vibratório, sendo a sua avaliação ocupacional efetuada por meio de uma aceleração
ponderada na frequência compreendida na faixa entre 6,3 a 1250 Hz.

2.3 Aspectos legais da exposição à vibração ocupacional

2.3.1 Organização Internacional do Trabalho (OIT)

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, ao final da
I Grande Guerra, como parte do Tratado de Versalhes, com o lema de que a paz
universal e duradoura somente é possível com a justiça social. Tem como
missão promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a
um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e
dignidade. Com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1946,
a OIT se tornou a primeira agência especializada deste órgão, sendo a única
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agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, ou seja, permite a
participação de representantes de governos, empregadores e trabalhadores em
seus órgãos executivos; sendo que essas classes atuam de forma igualitária
nas diversas instâncias. Atualmente possui 187 Estados-membros que participam
em situação de igualdade das diversas instâncias da Organização.
Na visão da OIT, o trabalho decente é condição indispensável para a
superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da
governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável e apresenta objetivos
bem definidos para alcançar este propósito. Anualmente é realizada a Conferência
Internacional do Trabalho (CIT) para discutir e avaliar os rumos do mundo do
trabalho em seus países-membros. Uma de suas funções fundamentais é a
elaboração, adoção, aplicação e promoção das Normas Internacionais do Trabalho,
sob a forma de convenções, protocolos, recomendações, resoluções e declarações.

2.3.2 Convenções

As convenções são normas jurídicas discutidas e aprovadas na Conferência
Internacional, e têm por objetivo determinar regras gerais obrigatórias para os países
que, ao ratificarem-nas, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico, com a
natureza de tratado-lei.
No Brasil as convenções se submetem a um procedimento legal para sua
integração a fim de passarem a ter o status de lei interna, sendo o Congresso
Nacional o órgão competente para a apreciação das mesmas com a sanção do
Presidente da República.

2.3.2.1 Convenção 148 - contaminação do ar, ruído e vibrações

A Convenção 148 tem como propósito promover a universalização das
normas gerais sobre a saúde e proteção dos trabalhadores em seu ambiente de
trabalho, por meio de medidas de proteção e prevenção contra acidentes de trabalho
e enfermidades profissionais. Esta Convenção também dispõe sobre serviços de
medicina do trabalho e contra as radiações e ruídos. Aplicada a todas as áreas de
atividade econômica, o artigo 4 diz que:
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1. A legislação nacional deverá dispor sobre a adoção de medidas no local
de trabalho para prevenir e limitar os riscos profissionais devidos à
contaminação do ar, ao ruído e às vibrações, e para proteger os
trabalhadores contra tais riscos.
2. Para a aplicação prática das medidas assim prescritas poder-se-á
recorrer à adoção de normas técnicas, repertórios de recomendações
práticas e outros meios apropriados (OIT, 1998, p.3).

Quanto às medidas de prevenção e de proteção, fica estabelecido que é
dever do estados-membros estabelecer as normas quantos aos limites de exposição
do trabalhador à contaminação do ar, ao ruído e às vibrações, conforme se vê no
Artigo 8:
1. A autoridade competente deverá estabelecer os critérios que permitam definir
os riscos de exposição à contaminação do ar, o ruído e as vibrações no lugar
de trabalho, e fixar, se for possível, sobre a base de tais critérios, os limites de
exposição.
2. Ao elaborar os critérios e determinar os limites de exposição, a autoridade
competente deverá levar em consideração a opinião de pessoas tecnicamente
qualificadas, designadas pelas organizações interessadas mais representativas
de empregadores e de trabalhadores.
3. Os critérios e limites de exposição deverão ser fixados, completados e
revisados a intervalos regulares, de acordo com os novos conhecimentos e
dados nacionais e internacionais, e tendo em conta, na medida do possível,
qualquer aumento dos riscos profissionais resultantes da exposição simultânea
a vários fatores nocivos no lugar de trabalho (OIT, 1998, p.4).

A Convenção 148 da OIT, submetida ao Congresso Nacional, foi aprovada
por meio do Decreto nº 93.413, de 15 de outubro de 1986, publicado no Diário Oficial
da União em 16 de outubro de 1986 (BRASIL, 1986).
Posteriormente, em 2019, o Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019,
consolidou todas convenções da OIT em um único documento que foi publicado em
6 de novembro no Diário Oficial da União (BRASIL, 2019). Este Decreto firma, por
meio de seus anexos, os atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal
que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da
Organização Internacional do Trabalho.
2.3.3 Normas Regulamentadoras (NR)

Com o objetivo de orientar e garantir a implementação de sistemas
preventivos de segurança no ambiente de trabalho, foram criadas as Normas
Reguladoras em consonância com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para
diminuir os índices de acidentes. São obrigações, direitos e deveres a serem
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cumpridos por empregadores e trabalhadores a fim de garantir trabalho seguro e
salutar, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.

2.3.3.1 Norma Regulamentadora 9 (NR 9)

Esta norma está diretamente relacionada ao Programa de Prevenção de
Riscos

Ambientais

(PPRA),

programa

este

obrigatório

para

empresas

desenvolvedoras de atividades consideradas prejudiciais à saúde do trabalhador.
Para que a empresa cumpra a norma NR 9, ela deve se antecipar, reconhecer e se
adequar a todos os riscos ambientais possíveis no ambiente de trabalho.
Segundo a NR 9, o PPRA deve compreender todos os riscos relacionados
aos agentes físicos, químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho e seu
objetivo principal é a tomada de medidas para garantir a saúde, segurança e
integridade dos trabalhadores em ambientes de trabalho onde existam riscos à
saúde.
De acordo com a NR 9:
9.1.5.1 Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que
possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações,
pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações
não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.
[...]
9.3.5.1 Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a
eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que
forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:
a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;
b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;
c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos
trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na
ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Higyenists, ou
aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de
trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais
estabelecidos;
d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo
causal entre danos observados na saúde os trabalhadores e a situação de
trabalho a que eles ficam expostos (BRASIL, 2019, pp 2, 3 e 4).

A NR 9 (BRASIL, 2019) descreve ainda que é obrigatória a quantificação do
risco para comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos ao
trabalhador, e a avaliação quantitativa possibilita determinar o nível exato dessa
exposição. O Anexo 1 informa que:
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4.1 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição,
abrangendo aspectos organizacionais e ambientais que envolvam o
trabalhador no exercício de suas funções.

4.1.1 Os procedimentos de avaliação quantitativa para VCI e VMB, a serem
adotados no âmbito deste anexo, são aqueles estabelecidos nas Normas de
Higiene Ocupacional publicadas pela FUNDACENTRO (BRASIL, 2019, p 8).

2.3.4 FUNDACENTRO

A Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do
Trabalho (FUNDACENTRO), empresa pública vinculada ao Ministério do Trabalho,
foi criada em 1966 e está direcionada para o estudo e pesquisa das condições dos
ambientes de trabalho, desenvolvendo pesquisas em segurança e saúde no
trabalho; organizando congressos e seminários, além de produzir material didático e
publicações periódicas cientificas e informativas; também presta serviços à
comunidade e fornece assessoria técnica a órgãos públicos, empresariais e de
trabalhadores.
Este órgão criou a Norma de Higiene Ocupacional (NHO) que estabelece
os parâmetros para avaliação da exposição ocupacional às vibrações de mãos e
braços e de corpo inteiro, além de definir os critérios para prevenção de doenças e
distúrbios decorrentes desta exposição. Segundo a NHO, a avaliação quantitativa
deve ser representativa da exposição e abranger os aspectos organizacionais e
ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas funções.

2.3.4.1 Norma de Higiene Ocupacional 10 (NHO 10)

Objetiva estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação da exposição
ocupacional a vibrações de mãos e braços que impliquem em risco à saúde do
trabalhador, entre os quais a ocorrência da síndrome da vibração de mãos e braços
(SVMB).
Essa norma utiliza como parâmetros normativos a ISO 5.349 (2001) que trata
sobre a medição e avaliação da exposição humana à vibração transmissível a mão e
braço e a ISO 8.041 (2005) que especifica as características de desempenho e os
limites de erro do equipamento de medição de vibração com o objetivo de avaliar o
seu efeito nos seres humanos. O critério avaliativo utilizado pela NHO 10 leva em
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consideração o grupo de exposição similar (GES), o ciclo de trabalho, o instrumento
de medição de vibração em mão e braços e o fator de ponderação.

a) Grupo de exposição similar (GES)

Corresponde a um grupo de trabalhadores que executam as mesmas
atividades com exposição semelhante a determinados agentes, dentro de uma
mesma frequência. A formação do GES possibilita avaliar apenas um operário, que
pode ser ou não aquele que está mais exposto a determinado agente de risco.
De acordo com a NHO 10:
Grupo de trabalhadores (...) experimentam situações de exposição
semelhantes, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da
exposição de qualquer trabalhador desse grupo seja representativo da
exposição dos demais trabalhadores (FUNDACENTRO, 2013, p. 16).

b) Ciclo de trabalho

No setor da construção civil, o conceito de ciclo de trabalho relaciona-se tanto
ao trabalhador quanto ao maquinário por ele utilizado. O ciclo de trabalho do
operário consiste na análise da atividade realizada por ele e a quantidade de
repetições realizadas em um determinado tempo, servindo de parâmetro para definir
a produtividade desse indivíduo, gerando dados de análise e a identificação dos
fatores que influenciam essa alternância. O ciclo de trabalho referente ao maquinário
mensura quanto tempo a máquina pode funcionar durante um período de tempo.
Para Saliba (2019, p.19), ciclo de trabalho:
Consiste na análise das tarefas que compõe a atividade do trabalhador,
bem como as repetições em determinado intervalo de tempo. Exemplo:
percurso de um caminhão da frente de lavra; carregamento; deslocamento
carregado até a britagem; descarregamento, compõe um ciclo completo.
Nesse caso, deve-se analisar o tempo de tarefa e o número de repetições
do ciclo.

c) Instrumento de medição de vibração em mão e braços

A medição da vibração é realizada por meio de um sensor de vibração,
denominado acelerômetro, acoplado a um instrumento de leitura e armazenamento
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de dados. A função direta do acelerômetro é captar a vibração por meio da
aceleração apresentada pelo movimento, realizando a conversão para uma medida
mensurável para análise. Os acelerômetros estão disponíveis em diversos tipos,
sendo os “mais comuns: piezoelétrico com eletrônica integrada, piezorresistivo,
capacitância variável ou servo-acelerômetro.” (SALIBA, 2019, p. 61). A utilização do
transdutor (acelerômetro) piezoelétrico é universal e estabelecida pela NHO 10:
A seleção do transdutor de vibrações (acelerômetro) deve ser feita
considerando-se o tipo de montagem necessária para o devido
posicionamento e fixação do transdutor, bem como as características do
sinal a ser medido, tais como: frequências, amplitudes, ocorrência de picos
elevados. (...) Em princípio, a utilização de transdutores de pequeno porte
minimiza a interferência na medição e facilita um melhor posicionamento
(FUNDACENTRO, 2013, p. 26 e 27).

Para, especificamente, se realizar uma avaliação de vibração ocupacional
usa-se um acelerômetro triaxial, que analisa as vibrações em acelerações nos eixos
x, y e z. Variando de acordo com a vibração que precisa ser analisada, sendo ela de
corpo inteiro ou de mãos e braços. No que se refere à medição de VMB, “o
instrumento utilizado é o mesmo e deve ser ponderado na frequência definida pela
ISO 5.349.” (SALIBA, 2019, p. 64).

d) Fator de ponderação

Todas as acelerações consideradas neste critério são ponderadas em
frequência, segundo a curva de ponderação Wh apresentada na Figura 5, conforme
estabelecido no Anexo A da Norma ISO 5.349-1 (2001) e especificada na ISO 8.041
(2005).
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Figura 5: Curva de ponderação em frequência para vibração transmitida a mãos e braços

Fonte: ISO 8.041 (2005)

2.4 Cálculos de aceleração

A ISO 5.349 (2001) estabelece parâmetros normativos para avaliação da
vibração ocupacional, dependendo do tipo de exposição a que o trabalhador está
submetido.

2.4.1 Cálculo de aceleração total ou soma resultante dos eixos

O vetor soma é a resultante dos três eixos ortogonais globais ponderados e
geralmente é utilizado sempre que há mais de um vetor cujo valor apresenta a
mesma ordem de grandeza, conforme se vê na Equação 2.
𝑎𝑣 = √𝑘²𝑥 𝑎²𝑤𝑥 + 𝑘²𝑦 𝑎²𝑤𝑦 + 𝑘²𝑧 𝑎²𝑤𝑧

(2)2

Fonte: ISO 5.349 -1 (2001)

2.4.2 Cálculo de aceleração equivalente ponderada
A ISO 5.349-2 (2001) informa que quando temos exposição à vibração em
diferentes níveis de aceleração, é necessário obter a aceleração equivalente AEQ,
conforme a Equação 3.

2

ɑwx, ɑwy, ɑwz: acelerações ponderadas dos respectivos eixos ortogonais x, y e z, respectivamente.
kx, ky, kz: multiplicadores (= 1,0 x k e = 1,0 y k e kz = 1,0) estabelecidos pelo ISO 5.349-1, de acordo com a
curva de ponderação wh para os eixos x, y e z.
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𝑎²𝑤𝑥 𝑡1 + 𝑎²𝑤𝑦 𝑡2 +𝑎²𝑤𝑧 𝑡3

𝐴𝐸𝑄 = √

𝑡1 + 𝑡2 +𝑡3

(3)

Fonte: ISO 5.349 - 2 (2001)

2.4.3 Cálculo de aceleração normalizada para jornada
Relacionando a Equação 3 à exposição diária equivalente para um período de
8 horas (A8), temos a Equação 4:
𝑇𝐸

𝐴8 = 𝑎𝑊 √

𝑇0

(4)3

Fonte: ISO 5.349 - 1 (2001)

2.5 Critério de limites para vibração – NHO 10

Os critérios de julgamento e tomada de decisão referentes aos cálculos de
aceleração podem ser verificados no Quadro 3 (FUNDACENTRO, 2013).

3

A8= vetor soma expressado em m/seg2.
TE = tempo de exposição.
T0 = tempo, em minutos, equivalente a um período de 8 horas.
ɑw: aceleração ponderada resultante dos 3 eixos.

38

Quadro 3: Critério de julgamento e tomada de decisão4
aren ou A8 (m/s²)

Consideração técnica

Atuação recomendada

0 a 2,5

Aceitável

Mínima, manutenção da condição
existente

>2,5 a < 3,5

Acima nível de ação

Mínima, adoção de medidas
preventivas

3,5 a 5,0

Região de incerteza

Medidas preventivas e corretivas,
reduzir exposição diária

Acima de 5,0

Acima limite exposição

Adoção imediata de medidas
corretivas

Fonte: FUNDACENTRO (NHO10, 2013, p. 40).

De acordo com o Quadro 3, se a aceleração resultante de exposição
normalizada (aren) situar-se entre 2,5 m/s2 e 5 m/s2, devem ser tomadas
providências preventivas para a redução dos riscos que as exposições à vibração
possam causar à saúde dos trabalhadores e também evitar que o limite de
exposição seja ultrapassado. Quando a aceleração resultante de exposição
normalizada for superior a 5,0 m/s2, deverão ser tomadas medidas de correção
imediatamente para que ocorra o controle da exposição. Porém ainda que os valores
de aren estejam aceitáveis (até 2,5 m/s2), a adoção de medidas para a diminuição
dos níveis de exposição deve ser considerada, pois pode diminuir o risco de
problemas futuros.

2.6 Outros critérios de limites para vibração

A vibração ocupacional é tratada de modo resumido nas normas
regulamentadoras de segurança de trabalho. Na NR 15 (BRASIL, 2014) encontram-

4

aren = aceleração resultante normatizada
Limite de exposição (LE): parâmetro de exposição ocupacional que representa condições sob as
quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta, repetidamente, sem sofrer
efeitos adversos ao sistema mão-braço que possam resultar em dano à saúde do trabalhador.
Nível de ação (NA): valor acima do qual devem ser adotadas ações preventivas de forma a
minimizar a probabilidade de que as exposições à vibração causem danos à saúde do trabalhador e
evitar que o limite de exposição seja ultrapassado.
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se somente os limites de exposição para mãos e braços (VMB) e para corpo inteiro
(VCI) referentes ao adicional de insalubridade. A NHO 10 (FUNDACENTRO, 2013),
por sua vez, não apresenta os parâmetros de análise referente aos efeitos e o tempo
de ocorrência. Sendo assim, faz-se necessário a utilização de outros critérios para a
avaliação da vibração.

2.6.1 Critério da ISO 5.349-1/2001

A ISO 5.349-1 (2001) não estabelece os limites de exposição à VMB, mas é
necessário utilizá-la para identificar os efeitos à saúde do trabalhador que não estão
mensurados na NHO 10 (FUNDACENTRO, 2013). Na Figura 6 pode-se verificar a
reta crescente de 10% de risco de desencadeamento da doença, com aceleração
equivalente a oito horas de trabalho. A Equação 5 estabelece esta relação de forma
simplificada. A aceleração é a soma vetorial dos componentes medidos nos eixos
(montagem) do acelerômetro.
Figura 6: Relação Dose-Resposta

Fonte: ISO 5.349-1 (2001)
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Relação entre A8 e Dy
𝐷𝑦 = 31,8 × 𝐴8 −1,06

(5)5

Fonte: ISO 5.349-1 (2001)

2.6.2 Critério da Comunidade Europeia – Directiva Europeia n° 2002/44

O Tratado que instituiu a Comunidade Europeia estabelece que sejam
determinadas prescrições mínimas de saúde e segurança em relação à exposição
dos trabalhadores aos riscos provocados por agentes físicos a fim de garantir um
melhor nível de proteção.
Deste modo, encontra-se na Seção 1, Artigo 3, Item 2 da Directiva Europeia
nº 2002/44:
a) O valor-limite de exposição diária normalizada, correspondente a um
período de referência de 8 horas, é fixado em 5,0 m/s2;
b) O valor de exposição diária normalizada, correspondente a um período de
referência de 8 horas, que desencadeia a ação é fixado em 2,5 m/s 2.
(EUROPEAN UNION, 2002, p. 4)

Esta mesma Directiva ainda estabelece em seu anexo A, item 1, que:
A avaliação do nível de exposição às vibrações transmitidas ao sistema
mão-braço no cálculo do valor da exposição diária normalizada num período
de referência de 8 horas, A8 expressa como raiz quadrada da soma dos
quadrados (valor total) dos valores eficazes da aceleração ponderada em
frequência, determinados segundo as coordenadas ortogonais (ahwx, ahwy,
ahwz), tal como definido nos capítulos 4 e 5 e no anexo A da norma ISO
5.349-1 (2001) (EUROPEAN UNION, 2002, p 11).

Os limites e parâmetros descritos na Directiva são os mesmos encontrados
na NHO 10.

2.6.3 Critério da Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH

A American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência
Americana de Higienistas Industriais Governamentais) (ACGIH) estabelece valores5

Dy = Duração total da exposição do grupo em anos, necessária para ocorrência dos episódios de
branqueamento nos dedos em 10% dos expostos.
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limites em seus anexos encontrados pelo método Threshold Limit Values® (TLV´s)
para agentes físicos, químicos e biológicos, apresentados na Tabela 1 (ACGIH,
2021). Nestes anexos é possível identificar o tempo de exposição e os limites de
tolerância para o agente físico VMB.
Tabela 1: TLV® e nível de aceleração ponderada (m/s2)
TLVs ®

Limite de ação

0,25 (15 min)

28,28

14,04

1,0

14,14

7,07

2,0

10,0

5,0

4,0

7,07

3,54

6,0

5,77

2,89

8,0

5,0

2,5

Tempo de exposição a
vibração (em horas)

Fonte: ACGIH (2021)

A Equação 6 apresenta a fórmula para o cálculo dos valores do limite limiar, a
Equação 7 é utilizada para o cálculo do limite de ação, a Equação 8 representa o
tempo de exposição para 8 horas referente ao valor do limite limiar e a Equação 9 é
o tempo de exposição relacionado ao limite de ação.

8

𝑎ℎ𝑣(𝑇𝐿𝑉 ®) = 5,0 × (𝑇 )

1
2

𝑉

(6)6

Fonte: ACGIH (2021)

8

𝑎ℎ𝑣(𝐴𝐿) = 2,5 × (𝑇 )
𝑉

1
2

(7)7

Fonte: ACGIH (2021)

6

TLVs®: Valores Limite de Limiar
TV: O tempo total em horas associado ao trabalhador real
ahv: aceleração r.m.s. ponderada em frequência, alternativamente denominados soma vetorial ou
soma de aceleração ponderada em frequência.

7

AL: limite de ação
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𝑇𝑣 = 𝑎²

200

(8)

ℎ𝑣(𝑇𝐿𝑉)

Fonte: ACGIH (2021)

𝑇𝑣 = 𝑎²

50

(9)

ℎ𝑣(𝐴𝐿)

Fonte: ACGIH (2021)

Pode-se afirmar, portanto, que tanto a ACGIH (2021) quanto a NHO 10
(FUNDACENTRO, 2013) utilizam-se dos mesmos limites para VMB estabelecidos
pela Comunidade Europeia, Directiva Europeia n° 2002/44 (EUROPEAN UNION,
2002), conforme se vê na Tabela 2.
Tabela 2: Resumo de critérios

Critério
NHO 10 (FUNDACENTRO, 2013)
Comunidade

Europeia,

Directiva

NIVEL DE AÇÃO
(m/s²)
2,5

LIMITE (m/s²)

2,5

5,0

2,5

5,0

5,0

Europeia n° 2002/44
ACGIH (2021)
Fonte: Próprio autor

No Brasil, quando os limites de exposição são ultrapassados é necessário
consultar a NR 15 (BRASIL, 2014), uma vez que essa Norma apresenta os
procedimentos a serem tomados.

2.6.4 Critério para adicional de insalubridade: Norma Regulamentadora 15

Esta norma descreve as operações, as atividades e os agentes insalubres
presentes nas atividades laborais, além de apontar os limites de tolerância a fim de
proteger os trabalhadores de exposições nocivas à saúde e gerar o direito ao
adicional de insalubridade, de acordo com o seu nível em cada ambiente de
trabalho e atividade. O ambiente insalubre, em geral, é caracterizado por apresentar
fatores que representem risco à saúde do trabalhador em função da presença de
agentes nocivos no ambiente de trabalho.
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A VMB é também considerada um agente nocivo à saúde e, haverá
caracterização da condição insalubre caso seja superado o limite de exposição
ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de aceleração resultante de
exposição normalizada (aren) ou A8 de 5 m/s2, sendo classificadas como insalubres
em grau médio as situações em que os valores são superiores aos limites.
Conforme estabelece a NR 15:
2. Caracterização e classificação da insalubridade
2.1 Caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o limite de
exposição ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de
aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s 2 (BRASIL,
2014, p.1).

2.7 A vibração ocupacional e a Previdência Social

O Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999 (BRASIL, 1999), que regulamenta
a Previdência Social, menciona a vibração ocupacional por agentes ou fatores de
risco de natureza ocupacional relacionados com a etiologia de doenças profissionais
e de outras doenças que dizem respeito ao trabalho. Em seu Anexo II (Agentes
patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho) estão listadas as
doenças que podem ser ocasionadas por VMB: síndrome de Raynaud, acrocianose,
síndrome cervicobraquial, moléstia de Dupuytren, capsulite adesiva do ombro,
síndrome do manguito rotatório, tendinite bicipital, bursite do ombro, epicondilite
medial, mialgia, doença de Kienböck do adulto, osteonecrose, entre outras.
Solane (2018) cita o desenvolvimento da conhecida “Síndrome do Dedo
Branco”, causada pela exposição frequente e prolongada à vibração ocupacional de
mãos e braços, sendo secundária ao chamado “Fenômeno de Raynaud”, quando os
dedos passam a apresentar um aspecto esbranquiçado provocado pela vibração
ocupacional e que afeta o sistema de circulação, estreitando os vasos sanguíneos e
podendo, em casos mais graves, causar a amputação desses membros.
Quanto à exposição ao agente nocivo vibração, o Decreto 3.048, subseção
IV, estabelece que:
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do
Anexo IV (BRASIL, 1999).
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A aposentadoria especial se dará por direito ao beneficiário que realizar
atividade acima do limite de exposição, fazendo uso de trabalhos com perfuratrizes e
marteletes pneumáticos pelo tempo mínimo de 25 anos.
O § 12, do Art. 68, Decreto 3.048, normatiza que as metodologias e os
procedimentos de avaliação devem obedecer aos parâmetros da NHO 10
(FUNDACENTRO, 2013):
§ 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do
disposto no Anexo IV, a metodologia e os procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho (BRASIL, 1999).

As atividades que apresentam risco aos trabalhadores estão na indústria
metalúrgica, na construção naval e automobilística; na mineração; agricultura (uso
de motosserras); instrumentos pneumáticos; ferramentas vibratórias, elétricas e
manuais; condução de caminhões e ônibus.
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3 MÉTODO DE TRABALHO

Este capítulo apresenta o método de trabalho e divide-se em 4 partes. A
seção 4.1 apresenta a caracterização do estudo. Na seção 4.2 encontra-se
delimitada a amostra de trabalho; a seção 4.3 expõe o modo como foi feita a coleta e
o tratamento dos dados, sendo que a avaliação das exposições ocupacionais às
vibrações de mãos e braços encontra-se na seção 4.4.

3.1 Caracterização do estudo

Este trabalho está categorizado como descritivo, qualitativo, quantitativo e
investigativo, visto que é feito o estudo de caso no setor da construção civil.

3.2 Amostragem

A pesquisa de campo utilizada como fonte de dados deste trabalho ocorreu
em uma obra de uso residencial, com 18 andares e uma área total construída em
8444,77 m², localizada na cidade de São Paulo/SP. Para a proteção e privacidade
das partes envolvidas, adotou-se o nome fictício Edifício Villaggio.

3.3 Coleta e tratamento de dados

Os dados para análise foram coletados durante visitas à obra. Para tanto
aplicou-se um questionário e fez-se a medição da vibração por meio de
acelerômetro triaxial.

3.3.1 Visitas técnicas à obra

As visitas ao edifício em construção possibilitaram a coleta de dados
referentes aos riscos que os trabalhadores estavam expostos provocados pela
vibração de mãos e braços decorrentes do uso de equipamento específico (serra de
mármore) para posterior análise. O Quadro 4 apresenta todas as etapas de
execução da obra, quais os equipamentos utilizados e as vibrações provocadas
(VMB ou VCI).
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Quadro 4: Utilização de máquinas e equipamentos nas fases de uma obra

Etapas de execução da
obra

Equipamentos /
Máquinas

Tipo de vibração
ocupacional

Canteiro

Serra de bancada, serra de
mármore

VMB

Escavações

Vibrador de imersão

VMB

Fundações

Martele rompedor;
retroescavadeira, mini
escavadeira, mini
retroescavadeira

VMB / VCI

Estrutura

Serra de mármore, serra
de bancada, vibrador de
imersão

VMB

Hidráulica

Pistola finca pinos

VMB

Elétrica

Pistola finca pinos

VMB

Alvenaria

Serra de mármore

VMB

Revestimento interno

Serra de mármore

VMB

Revestimento externo

Serra de mármore

VMB

Guarda corpos

Lixadeira

VMB

Impermeabilização

----------

Pintura interna

----------

Revestimento cerâmico

Serra de mármore

VMB

Assentamento cerâmico

Serra de mármore

VMB

Elevadores

Lixadeira

VMB

Caixilharia

----------

Pintura externa

Lixadeira

VMB

Paisagismo

Serra de mármore,
miniescavadeira,
miniretroescavadeira

VMB / VCI

Decoração

Serra de mármore, serra
circular manual

VMB

Fonte: Próprio autor
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O cronograma de execução da obra pode ser verificado no Quadro 5, que
mostra que as atividades tiveram início no mês de janeiro de 2020 e seu término
está previsto para o mês de setembro do corrente ano.
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Quadro 5: Cronograma físico de serviços
Execução dos
serviços
Prazo estimado
Canteiro
Escavações
Fundações
Estrutura
Hidráulica
Elétrica
Alvenaria
Revestimento
interno
Revestimento
externo
Guarda corpos
Impermeabilização
Pintura interna
Revestimento
cerâmico
Assentamento
cerâmico
Elevadores
Caixilharia
Pintura externa
Paisagismo
Decoração

Fonte: Próprio autor

2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

2021
Ago Set

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set
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O Quadro 6 apresenta algumas etapas que, dentre outras, estavam sendo
realizadas quando ocorreram as visitas em campo e que priorizamos em nosso
estudo por fazerem uso da serra de mármore, ferramenta que pode provocar sérios
danos aos operários quanto à VMB, caso não sejam tomadas medidas de controle.
Quadro 6: Utilização de máquinas e equipamentos

Etapas de execução da

Equipamentos / Máquinas

obra

Tipo de vibração
ocupacional

Estrutura

Serra de mármore

VMB

Alvenaria

Serra de mármore

VMB

Revestimento cerâmico

Serra de mármore

VMB

Assentamento cerâmico

Serra de mármore

VMB

Fonte: Próprio autor

A utilização da serra de mármore ocorre em várias atividades desde o inicio
até o final da execução de uma obra. Na fase estrutura, quando há risco de queda
nas atividades de uma obra é necessária a instalação de proteção coletiva, que
utiliza como material o substrato de madeira, e o emprego desta ferramenta se faz
necessário para fabricação das proteções coletivas. A Fotografia 1 foi realizada na
obra e mostra a proteção coletiva (ou guarda-corpos); a Figura 7 apresenta como
são realizados os encaixes na proteção coletiva.
Fotografia 1: Proteção coletiva

Fonte: Próprio autor
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Figura 7: Proteção coletiva

Fonte: FUNDACENTRO (2001)

Na fase alvenaria, a utilização da serra de mármore, acontece quando é
preciso cortar os blocos de concreto para o grauteamento e também nas instalações
elétricas e hidráulicas (tubulações e caixas de passagem). A Figura 8 mostra três
etapas do processo de grauteamento.
Figura 8: Grauteamento da alvenaria estrutural

Fonte: Guia Técnico (2021)

Na fase revestimento e assentamento cerâmico, a serra de mármore é
empregada quando há a necessidade de se fazer recortes dos revestimentos e
assentamentos cerâmicos.
O emprego deste equipamento é imprescindível para o andamento das
atividades em uma construção, uma vez que praticamente em todas as etapas ele é
utilizado em menor ou maior quantidade. Nas visitas que foram realizadas,
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constatou-se que o seu uso ocorreu em maior número de metros quadrados na fase
alvenaria, enquanto na etapa revestimento a metragem em que a serra de mármore
foi empregada foi menor se comparada com as demais fases. O Gráfico 1 apresenta
a quantidade de metros quadrados em que foi utilizada a serra de mármore.
Gráfico 1: m² de construção por serviço

Fonte: Próprio autor

3.3.2 Grupos de trabalhadores expostos na pesquisa em campo

O grupo de trabalhadores contou com a participação de 11 profissionais,
tendo suas ocupações profissionais enquadradas na função de “ajudantes gerais”.
Apresentam idade média de 20 anos, não possuem doenças pré-existentes,
cumprem uma jornada de trabalho média de 10 horas diárias, de segunda a sextafeira, com uma hora destinada a intervalo. O manuseio de máquinas vibratórias
ocorre em pelo menos oito das dez horas trabalhadas.

3.3.3 Questionário

Para a identificação dos eventuais riscos de ocorrência de lesões ou agravos
à saúde relacionados às exposições identificadas foi aplicado um questionário ao
grupo de trabalhadores, com o qual também foi possível coletar informações sobre
as medidas de prevenção executadas pela empresa construtora. O questionário
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continha dezoito questões, oito delas relacionadas com as atividades profissionais e
as condições de saúde dos trabalhadores e dez questões pertinentes à obra e suas
dimensões, conforme Apêndice A.

3.4 Avaliação das exposições ocupacionais ao agente físico VMB

Após as visitas técnicas realizadas e a aplicação do questionário verificou-se
que a empresa não executou análise referente aos danos causados aos
trabalhadores pelo uso da serra de mármore referente à exposição à VMB. Por este
motivo foi elaborada a avaliação ocupacional que se encontra no Apêndice B.
A coleta de dados em campo foi realizada por meio da elaboração de um
GES, de acordo com os critérios de normas nacionais e internacionais. A escolha
deste método é representativa, pois todos que atuam na área da construção civil
como ajudantes gerais estão expostos diariamente à vibração ocupacional de mão e
braços.
A fonte geradora analisada foi o maquinário serra de mármore (modelo Makita
4100NH3), Fotografia 2, bastante utilizado pelo grupo de trabalhadores.
Fotografia 2: Serra de mármore (modelo Makita 4100nh3)

Fonte: Próprio autor

Para a avaliação da exposição ocupacional à vibração foi utilizado o medidor
de vibração da marca CRIFFER, modelo VIBRATE CR-100 CR-101, o qual se vê na
Fotografia 3. Número de série: 19040037, com resposta de aceleração ponderada
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em frequência, conforme especificado nas normas ISO 263-1 e 5349-1, cujo
certificado de calibração encontra-se no Anexo A. No Brasil, a NHO 10 ratifica as
ISOs e, portanto, propõe o mesmo método para avaliação da exposição.
Fotografia 3: Modelo de medidor de vibração

Fonte: Próprio autor

A medição da exposição dos trabalhadores às vibrações foi efetuada com o
acelerômetro triaxial, acoplado ao medidor de vibração (transdutor), que realiza a
avaliação da aceleração de três direções diferentes x, y, z, conforme Fotografia 4. A
Fotografia 5 apresenta o acelerômetro acoplado à serra de mármore.

Fotografia 4: Acelerômetro triaxial

Fonte: Próprio autor
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Fotografia 5: Posicionamento do acelerômetro na serra de mármore

Fonte: Próprio autor

As fotografias 6, 7 e 8 apresentam a ferramenta serra de mármore com o
acelerômetro acoplado sendo utilizada em diferentes fases na obra para a avalição
da vibração ocupacional de mãos e braços.
Fotografia 6: Avaliação de vibração ocupacional no serviço de estrutura (proteção da
periferia)

Fonte: Próprio autor

55

Fotografia 7: Avaliação de vibração ocupacional no serviço de alvenaria (grauteamento)

Fonte: Próprio autor

Fotografia 8: Avaliação de vibração ocupacional no serviço de revestimento e
assentamento cerâmico

Fonte: Próprio autor

O levantamento de dados constou da análise do ciclo de trabalho e
determinação do tempo de exposição em cada tarefa/operação realizada ao longo
da jornada de trabalho, tendo sido realizadas medições da aceleração em m/s² em
cada situação diferente.
Com base nesses dados, foi obtida a aceleração equivalente (are) ou
aceleração resultante da exposição normalizada (aren), conforme Apêndice B.
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Mediante os resultados obtidos foi possível identificar as medidas de controle
recomendadas para os grupos de trabalhadores expostos à vibração ocupacional de
mão e braços (VMB).
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4 RESULTADOS
Após as visitas constatou-se que a empresa possui o Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA), cujo objetivo é estabelecer medidas de segurança no
trabalho que assegurem a integridade física e mental do trabalhador. No entanto, o
programa elaborado estabelece apenas medidas de prevenção de exposição ao
ruído para a função ocupada de “ajudante geral”, deixando o quesito vibração de
lado, como demonstra o Quadro 7.
Quadro 7: Análise dos riscos ambientais por função
Função: ajudante geral
Expostos: 7
Atividades: auxiliam os carpinteiros para montagem de estruturas em geral. Montagem de
escoramentos. Finaliza serviços de acabamento, limpeza e lubrificação de formas em madeiras,
seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos, conforme normas e
procedimentos técnicos de operação.
Agente
Tipo
Fonte geradora
Gradação
Valores
Medidas de controle
Efeito Exposição encontrados Existente
Proposta
Físico
Ruído
Máquinas,
3
2
78 dB(A)
EPI
Uso adequado
equipamentos/
de protetor
ferramentas
auricular,
treinamento
Químico Ausente
Biológico Ausente

Fonte: PPRA da construtora

Assim, pode-se afirmar que a empresa não cumpre com a Norma
Regulamentadora 9, que prescreve a necessidade de toda empresa em se
antecipar, reconhecer e se adequar a todos os riscos ambientais possíveis no
ambiente de trabalho, além de apresentar erro quanto à atualização do documento,
na qual constam apenas sete funcionários na função, e atualmente existem onze
ajudantes gerais trabalhando na obra.
Quanto ao questionário respondido pelos trabalhadores durante as visitas em
campo, analisou-se que os mesmos não têm conhecimento sobre os riscos físicos e
os impactos negativos à saúde relacionados à exposição à vibração ocupacional de
mão e braços (VMB). Também foram identificados relatos como formigamento e
cansaço extremo nos braços nas etapas analisadas.
Para mensurar os dados foi feita a avaliação de vibração ocupacional nas
etapas estrutura, alvenaria e revestimento e assentamento cerâmico. As tabelas 3, 4
e 5 apresentam os resultados obtidos das medições realizadas em campo na etapa
estrutura (proteção da periferia).
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Tabela 3: Resultado da avaliação de vibração na estrutura – avaliação 18
Função: Ajudante Geral
Data: 08/02/2021
Operação

Descrição do material

Madeira (Proteção da periferia)

Sarrafo Pinus - 10 cm com 3 metros

Aceleração
X

Y

Z

1,199

2,837

0,610

AREN (m/s²)

Tempo de exposição
8h

3,140

Observação: Avaliação realizada na serra mármore, modelo 4100NH3, durante a atividade de trabalho, utilizando cálculo de aceleração total ou soma
resultante dos eixos e cálculo de aceleração equivalente normalizada para jornada.

Fonte: Próprio autor
Tabela 4: Resultado da avaliação de vibração na estrutura – avaliação 2
Função: Ajudante Geral
Data: 08/02/2021
Operação

Descrição do material

Madeira (Proteção da periferia)

Sarrafo Pinus - 10 cm com 3 metros

AREN (m/s²)

Aceleração
X

Y

Z

1,110

2,520

0,640

Tempo de exposição
8h

2,830

Observação: Avaliação realizada na serra mármore, modelo 4100NH3, durante a atividade de trabalho, utilizando cálculo de aceleração total ou soma
resultante dos eixos e cálculo de aceleração equivalente normalizada para jornada.

Fonte: Próprio autor
8

Nas tabelas 3 a 11, a cor vermelha indica que a vibração está acima do nível de ação e que devem ser adotadas medidas preventivas e a cor verde
indica que o tempo de exposição é aceitável e deve-se manter a condição existente
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Tabela 5: Resultado da avaliação de vibração na estrutura – avaliação 3
Função: Ajudante Geral
Data: 08/02/2021
Operação

Descrição do material

Madeira (Proteção da periferia)
AREN (m/s²)

Sarrafo Pinus - 10 cm com 3 metros

Aceleração
X

Y

1,149

2,409

Z
0,629

Tempo de exposição
8h

2,750

Observação: Avaliação realizada na serra mármore, modelo 4100NH3, durante a atividade de trabalho, utilizando cálculo de aceleração total ou soma
resultante dos eixos e cálculo de aceleração equivalente normalizada para jornada.

Fonte: Próprio autor
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Nas tabelas 6,7 e 8 encontram-se os resultados obtidos das medições
realizadas em campo na etapa alvenaria (grauteamento de concreto).
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Tabela 6: Resultado da avaliação vibração na alvenaria – Avaliação 1
Função: Ajudante Geral
Data: 08/02/2021
Operação

Descrição do material

Alvenaria (Grauteamento de
concreto)

Bloco de concreto 14x19x39 (25 MPa)

Aceleração
X

Y

Z

1,060

1,850

0,510

AREN (m/s²)

Tempo de exposição
8h

2,190

Observação: Avaliação realizada na serra mármore, modelo 4100NH3, durante a atividade de trabalho, utilizando cálculo de aceleração total ou soma
resultante dos eixos e cálculo de aceleração equivalente normalizada para jornada.

Fonte: Próprio autor
Tabela 7: Resultado da avaliação vibração na alvenaria – Avaliação 2
Função: Ajudante Geral
Data: 08/02/2021
Operação

Descrição do material

Alvenaria (Grauteamento de
concreto)

Bloco de concreto 14x19x39 (25 MPa)

AREN (m/s²)

Aceleração
X

Y

Z

0,960

1,639

0,520

Tempo de exposição
8h

1,970

Observação: Avaliação realizada na serra mármore, modelo 4100NH3, durante a atividade de trabalho, utilizando cálculo de aceleração total ou soma
resultante dos eixos e cálculo de aceleração equivalente normalizada para jornada.

Fonte: Próprio autor
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Tabela 8: Resultado da avaliação vibração na alvenaria – avaliação 3
Função: Ajudante Geral
Data: 08/02/2021
Operação

Descrição do material

Alvenaria (Grauteamento de
concreto)

Bloco de concreto 14x19x39 (25 MPa)

AREN (m/s²)

Aceleração
X

Y

Z

1,090

1,620

0,590

Tempo de exposição
8h

2,040

Observação: Avaliação realizada na serra mármore, modelo 4100NH3, durante a atividade de trabalho, utilizando cálculo de aceleração total ou soma
resultante dos eixos e cálculo de aceleração equivalente normalizada para jornada.

Fonte: Próprio autor

63

As tabelas 9, 10 e 11 expõem os resultados das medições realizadas em
campo na etapa “revestimento e assentamento cerâmico”.
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Tabela 9: Resultado da avaliação de vibração no revestimento e assentamento cerâmico – Avaliação 1
Função: Ajudante Geral
Data: 08/02/2021
Aceleração

Operação

Descrição do material

Revestimento e Assentamento
cerâmico

Piso 105 Bold acetinado Bege 31,5x 31,5 cm

X

Y

Z

1,109

2,040

0,510

AREN (m/s²)

Tempo de exposição
8h

2,380

Observação: Avaliação realizada na serra mármore, modelo 4100NH3, durante a atividade de trabalho, utilizando cálculo de aceleração total ou soma
resultante dos eixos e cálculo de aceleração equivalente normalizada para jornada.

Fonte: Próprio autor
Tabela 10: Resultado da avaliação de vibração no revestimento e assentamento cerâmico – Avaliação 2
Avaliação 2
Função: Ajudante Geral
Data: 08/02/2021
Operação

Descrição do material

Revestimento e Assentamento
cerâmico

Piso 105 Bold acetinado Bege 31,5x 31,5 cm

AREN (m/s²)

Aceleração
X

Y

Z

1,209

2,129

0,560

Tempo de exposição
8h

2,510

Observação: Avaliação realizada na serra mármore, modelo 4100NH3, durante a atividade de trabalho, utilizando cálculo de aceleração total ou soma
resultante dos eixos e cálculo de aceleração equivalente normalizada para jornada.

Fonte: Próprio autor
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Tabela 11: Resultado da avaliação de vibração no revestimento e assentamento cerâmico – Avaliação 3
Avaliação 3
Função: Ajudante Geral
Data: 08/02/2021
Operação

Descrição do material

Revestimento e Assentamento
cerâmico

Piso 105 bold acetinado Bege 31,5x 31,5 cm

AREN (m/s²)

Aceleração
X

Y

1,149

2,269

Z
0,549

Tempo de exposição
8h

2,600

Observação: Avaliação realizada na serra mármore, modelo 4100NH3, durante a atividade de trabalho, utilizando cálculo de aceleração total ou soma
resultante dos eixos e cálculo de aceleração equivalente normalizada para jornada.

Fonte: Próprio autor

66

Para verificar se os índices de tolerância estão dentro do padrão estabelecido,
apontados na Tabela 3, quanto à existência de vibração de mãos e braços realizouse a seguinte sequência de cálculos.

Passo 1: Cálculo de aceleração total ou soma resultante dos eixos

(10)

𝑎𝑣 = √𝑘²𝑥 𝑎²𝑤𝑥 + 𝑘²𝑦 𝑎²𝑤𝑦 + 𝑘²𝑧 𝑎²𝑤𝑧

𝑎𝑣 = √1,0²𝑥 1,199²𝑤𝑥 + 1,0²𝑦 2,837²𝑤𝑦 + 1,0²𝑧 0,630²𝑤𝑧

𝑎𝑣 = √1,438 + 8,049 + 0,397

𝑎𝑣 = √9,883
𝑎𝑣 = 3,140 m/s²
Passo 2: Cálculo de aceleração normalizada para jornada

𝐴8 = 𝑎𝑊 × √

𝑇𝐸
𝑇0

𝐴8 = 3,14 × √

8
8

𝐴8 = 3,14 × √1
𝐴8 = 3,140 𝑚/𝑠²

(11)
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Passo 3: Critério de julgamento
O cálculo 11, cujo resultado é 3,140 m/s2, demonstra que a aceleração
resultante de exposição normalizada (aren ou A 8) está acima do nível de ação
segundo a NHO 10 (FUNDACENTRO, 2013) e, portanto, devem ser tomadas
medidas preventivas, como mostra o Quadro 3.
Passo 4: Cálculo da relação Dose-Resposta

(12)

𝐷𝑦 = 31,8 × 𝐴8 −1,06
𝐷𝑦 = 31,8 × 3,14 −1,06
𝐷𝑦 = 31,8 × 0,297
𝐷𝑦 = 9, 44 ≅ (𝑛𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)

O cálculo 12 mostra o tempo (9 anos e 5 meses) em que o trabalhador poderá
adquirir doenças provocadas pela VMB.

Passo 5: Cálculo do tempo (horas) permitido ao trabalhador para uma avaliação
com nível de ação estabelecido em 2,5 m/s²

𝑇𝑣 =

50
𝑎²ℎ𝑣(𝑇𝐿𝑉)

𝑇𝑣 =

50
3,14²

𝑇𝑣 =

50
9,86

𝑇𝑣 = 5,07 ≅ (𝐶𝑖𝑛𝑐𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)

(13)

68

O cálculo 13 aponta que o operário, se trabalhar 5h04 min ininterruptamente,
atingirá o limite de exposição de 2,5 m/s2 de acordo com a ACGH (2021).
Os cálculos acima se referem ao resultado da avaliação de vibração na
estrutura – Avaliação 1. Todas as demais avaliações referentes às etapas
analisadas seguem a mesma sequência de passos e seus resultados encontram-se
no Apêndice B.
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5 ANÁLISE DE DADOS

Os valores obtidos na medição da aceleração resultante da exposição
normalizada (aren ou A8), vide Tabelas 3 a 11, foram inferiores ao limite de
exposição estabelecidos pela NR 15 Anexo 8 (BRASIL, 2014), quanto ao adicional
de insalubridade, uma vez que para se ter direito a este benefício, é necessário que
tais valores estejam acima do limite, que é de 5 m/s2.
Porém, levando-se em consideração o critério de julgamento e tomada de
decisão estabelecidos pela NHO 10 (FUNDACENTRO, 2013), que determina que
níveis de aceleração resultante compreendidos entre 2,5 a 3,5 m/s 2 estão numa
zona em que devem ser adotadas medidas preventivas para evitar problemas
futuros, percebe-se que a empresa não adota as medidas necessárias.
Após os cálculos efetuados, foi possível fazer um comparativo do cálculo de
aceleração normalizada entre as três etapas analisadas (estrutura, alvenaria e
revestimento e assentamento cerâmico) e o determinado pela

NHO 10

(FUNDACENTRO, 2013).
O gráfico 2 apresenta os dados comparativos com relação aos valores obtidos
para a aceleração resultante normalizada.
Gráfico 2: Comparativo: cálculo da aceleração normalizada para jornada

Fonte: Próprio autor

Verifica-se que nas atividades de trabalho na fase estrutura, com substrato
madeira, o cálculo de aceleração normalizada para jornada está acima do nível de
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ação (2,5 m/s2) nas três avaliações efetuadas (3,140 m/s2; 2,830 m/s2 e 2,750 m/s2).
Quando se analisou a fase alvenaria com o substrato bloco de concreto, verificou-se
que a aceleração está abaixo do nível de ação (2,190 m/s 2; 1,970 m/s2 e 2,040 m/s2)
nas três avaliações. Na fase revestimento e assentamento cerâmico, as avaliações 2
e 3 estão acima do nível de ação (2,510 m/s2 e 2,600 m/s2), e na primeira avaliação
o nível encontrou-se abaixo (2,380 m/s2).
No gráfico 3 encontra-se a comparação do desencadeamento da ocorrência
de episódios de branqueamento nos dedos (síndrome de Raynald) em 10% do
grupo de trabalhadores exposto.
Gráfico 3: Comparativo: relação dose-resposta

Fonte: Próprio autor

Nas atividades de trabalho, na fase estrutura, com o substrato madeira, é
possível identificar, na avaliação 1, que a síndrome de Raynald

poderá se

desenvolver depois de o trabalhador ficar exposto por 9 anos e as avaliações 2 e 3
mostram que a partir de 11 anos de exposição a doença poderá aparecer.
Ao se analisar a fase alvenaria, com o substrato bloco de concreto, verificouse que, na avaliação 1, o surgimento da doença pode ocorrer depois de 14 anos de
exposição à VMB, já nas avaliações 2 e 3 o tempo para o desencadeamento é de 15
anos.
Na fase revestimento e assentamento cerâmico, a avaliação 1 mostra que o
trabalhador estará sujeito ao surgimento da síndrome após 13 anos de exposição e
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as avaliações 2 e 3 indicam que a partir de 12 anos o branqueamento dos dedos
poderá vir a acontecer.
O gráfico 4 apresenta o tempo total de horas que um trabalhador pode
exercer ininterruptamente suas atividades sem gerar danos à sua saúde
considerando o nível de ação (2,5 m/s²).
Gráfico 4: Comparativo: tempo (horas) permitido ao trabalhador para uma avaliação com
nível de ação estabelecido em 2,5 m/s².

Fonte: Próprio autor

O Gráfico 4 permite identificar que, nas atividades de trabalho na fase
estrutura, com o substrato madeira, é necessário reduzir a jornada de trabalho para
5 horas na primeira avaliação e para 6 ou 7 horas, nas avaliações 2 e 3, tendo como
base o nível de ação da aceleração de 2,5 m/s 2 para uma jornada de trabalho de 8
horas.
Quando se analisou a fase alvenaria, com o substrato bloco de concreto,
verificou-se que o funcionário pode exercer suas atividades acima de 8 horas, não
necessitando de recomendações de medidas preventivas. Na fase revestimento e
assentamento cerâmico, a avaliação 3 mostra que há a necessidade de se reduzir a
jornada para 7 horas para evitar danos ao trabalhador. Os resultados das avaliações
1 e 2 estão dentro de um padrão aceitável.
A Tabela 12 traz os valores máximos obtidos nas três etapas avaliadas
(estrutura, alvenaria e revestimento e assentamento cerâmico).
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Tabela 12: Valor máximo obtido para cada substrato nas diferentes etapas de serviço
Itens avaliados

Valor máximo encontrado
Estrutura
(madeira)

Alvenaria
(concreto)

Revestimento/assentamento
(material cerâmica)

3,140

2,190

2,600

Relação dose-resposta (anos)

9

14

11

Tempo de horas permitido ao
trabalhador para uma avaliação com
nível de ação estabelecido em 2,5 m/s²
(horas).

5

10

7

Cálculo da aceleração normalizada
para jornada (m/s²)

Fonte: Próprio autor

Os dados permitem inferir que o trabalhador está mais sujeito a riscos por
exposição à VMB quando exerce suas funções com a serra de mármore nas fases
estrutura (madeira) e revestimento e assentamento cerâmico (material cerâmico),
sendo necessária a adoção de medidas de controle para evitar ou atenuar os efeitos
da vibração ocupacional de mão e braços.

73

6 CONCLUSÃO

O estudo da exposição à vibração de mãos e braços (VMB) é importante na
medida em que uma exposição contínua ao agente físico causador de vibração pode
desencadear doenças profissionais. A vibração provocada por determinadas
atividades em que são utilizadas ferramentas manuais motorizadas podem
apresentar variabilidade quanto aos níveis de aceleração, dose-resposta e quanto
ao tempo de exposição permitido.
A exposição à VMB está presente em diferentes etapas de execução de
uma obra no setor da construção civil e, em muitas dessas etapas, essa exposição
é provocada pelo uso da serra de mármore, que foi analisada no presente
trabalho, visto que a mesma é passível de causar doenças profissionais nos
trabalhadores e, por isso, devem ser tomadas medidas de prevenção e controle.
Sendo a vibração ocupacional um item que merece atenção especial por
parte dos empregadores, ela deveria estar incluída no PPRA da empresa. Porém, a
análise do documento aponta que a mesma não foi levada em consideração e nele
estão definidas apenas medidas de controle e prevenção ao agente físico “ruído”. Os
valores detectados nas avaliações de vibração ocupacional indicam que os
resultados estão acima do nível de ação tolerado em algumas etapas e mostram
urgência na tomada de medidas preventivas pela empresa para minimizar os
efeitos nocivos à saúde do trabalhador.
As etapas analisadas, estrutura, alvenaria e revestimento e assentamento
cerâmico, apresentaram resultados diferentes de aceleração normalizada para
jornada de 8 horas. Na etapa estrutura, a aceleração normalizada encontra-se acima
do nível de ação (2,5 m/s²), na etapa revestimento e assentamento cerâmico, duas
das avaliações realizadas apresentaram valores acima do nível. Na fase alvenaria,
as avaliações indicam que o cálculo da aceleração está abaixo do nível de ação.
Tais dados mostram que a exposição à vibração decorrente do uso da serra de
mármore depende de fatores diversos, sendo o material utilizado e o tempo de
exposição fatores preponderantes para maior ou menor vibração.
Diante do exposto, é premente que a empresa crie medidas de controle
de risco para minimizar ou eliminar possíveis efeitos associados à VMB. Para
tanto, no próximo Capítulo, são apresentadas recomendações pelo método da
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hierarquia de controle para as etapas de estrutura e revestimento e
assentamento cerâmico, por apresentarem valores acima do nível de ação.
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7 RECOMENDAÇÕES

Após a identificação dos riscos é importante estabelecer medidas de
controle para uma readequação e eliminação dos problemas a fim de se evitar que
os trabalhadores continuem expostos e adquiram doenças profissionais. A hierarquia
de controle de risco possibilita determinar as ações a serem tomadas e a
implementação de soluções de controle possíveis e eficientes, obedecendo a
seguinte ordem: eliminação, substituição, controles de engenharia, controles
administrativos e uso de equipamento de proteção individual (EPI).
Os quadros 8 e 9 apresentam a hierarquia de controle para as etapas de
estrutura e revestimento e assentamento cerâmico.
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Quadro 8: Hierarquia de controle para a etapa estrutura (proteção da periferia)
Passos
1º

2º

Eliminação
Substituição

3º

Controle de
engenharia

4º

Controle
administrativo

5º

Uso de EPI

Fonte: Próprio autor

Recomendação
 Eliminar as proteções de madeira.
 Substituir as proteções madeira por sistema de proteção metálica;
 Substituir as ferramentas utilizadas por outras que produzam menor intensidade vibratória e que tenham boa
performance.
 Programar paradas periódicas das ferramentas vibratórias para manutenção;
 Reduzir o número de horas em que os trabalhadores utilizam ferramentas vibratórias durante a jornada de trabalho;
 Reduzir o número de dias por semana em que os trabalhadores utilizam ferramentas vibratórias;
 Realizar rodízio de operários que utilizam ferramentas vibratórias.
 Orientar os trabalhadores sobre os riscos da exposição à vibração e a utilização correta dos equipamentos de
trabalho;
 Orientar os trabalhadores sobre o direito de comunicar aos seus superiores níveis anormais de vibração observados
durante suas atividades;
 Orientar os trabalhadores sobre práticas ergonômicas que minimizam o estresse causado pela vibração;
 Realizar exames médicos periódicos nos trabalhadores para verificar se há indivíduos com pré-disposição ao
desenvolvimento de algum tipo de enfermidade relacionada a vibrações, de acordo com o cronograma de metas e
ações do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO):
- sensibilidade neurossensorial;
- verificação das condições ortopédicas.
 Implantar o uso de luvas anti-vibração, observando se o modelo possui Certificado de Aprovação emitido por órgão
competente.
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Quadro 9: Hierarquia de controle para a etapa revestimento e assentamento cerâmico
Passo
1º

2º

Eliminação

Substituição

3º

Controle de
engenharia

4º

Controle
administrativo

5º

Uso de EPI

Fonte: Próprio autor

Recomendação
 Eliminar a necessidade de cortes de peças cerâmicas na obra.
 Substituir as peças cerâmicas por papel de parede similar ou pintura epóxi;
 Substituir as peças cerâmicas por pisos vinílicos;
 Substituir as ferramentas comumente utilizadas por ferramentas que produzam menor intensidade vibratória e que
tenha uma boa performance à tarefa exercida.
 Programar paradas periódicas das ferramentas vibratórias para manutenção;
 Reduzir o número de horas em que os trabalhadores utilizam ferramentas vibratórias durante a jornada de trabalho;
 Reduzir o número de dias por semana em que os trabalhadores utilizam ferramentas vibratórias;
 Realizar rodízio de operários que utilizam ferramentas vibratórias.
 Programar rodízio entre as ferramentas serra de mármore e cortador de piso manual.
 Orientar os trabalhadores sobre os riscos da exposição à vibração e a utilização correta dos equipamentos de trabalho;
 Orientar os trabalhadores sobre o direito de comunicar aos seus superiores níveis anormais de vibração observados
durante suas atividades;
 Orientar os trabalhadores sobre práticas ergonômicas que minimizam o estresse causado pela vibração;
 Realizar exames médicos periódicos nos trabalhadores para verificar se há indivíduos com pré-disposição ao
desenvolvimento de algum tipo de enfermidade relacionada a vibrações, de acordo com o cronograma de metas e ações
do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO):
- sensibilidade neurossensorial;
- verificação das condições ortopédicas.
 Implantar o uso de luvas anti-vibração, observando se o modelo possui Certificado de Aprovação emitido por órgão
competente.
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As recomendações referentes aos itens controle de engenharia, controle
administrativo e EPI podem ser aplicadas em qualquer situação em que ocorra
exposição à vibração ocupacional. Já as sugestões relacionadas para a eliminação e
substituição são específicas para as etapas avaliadas.
O controle de riscos é um processo contínuo e é necessário estar atento a
qualquer mudança no ambiente de trabalho. Por essa razão os procedimentos de
controle e gestão de risco devem ser revisados regularmente para garantir a sua
qualidade e total eficácia.
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APÊNDICE A

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA
COLETA DE DADOS PESSOAIS DOS ENTREVISTADOS
Idade
Doenças pré-existentes
Quantidade de dias trabalhados/semana
Quantidade de horas trabalhadas/dia
Tempo de contribuição para a empresa
Tempo de exercício da profissão (com exposição à vibração)
Frequência do manuseio de máquinas vibratórias
Manifestação de alguma dor física que possa estar associada com a exposição à
vibração
Conhecimento pré-existente sobre os impactos negativos da exposição à vibração
ocupacional

COLETA DE DADOS DA OBRA
Objetivo
Tamanho
Duração
Quantidade de funcionários
Uso de maquinário vibratório
Duração diária da obra (em horas)
Área(s) da obra onde se utiliza maquinário vibratório
Turnos de trabalho, em horas, do manuseio das máquinas vibratórias
Conhecimento da empresa sobre os impactos negativos da exposição à vibração
ocupacional para os funcionário
Possíveis medidas de redução de dados causados pela exposição à vibração
ocupacional para os funcionários
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APÊNDICE B
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE VIBRAÇÃO
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ANEXOS
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ANEXO A

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO VIBRATÓRIO
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