
Ruído Ocupacional

Definição de ruído contínuo, intermitente, de impacto e de diferentes níveis. Dosimetria - Cálculo da Dose de ruído. 
Programação  de audiodosímetros. O uso correto do CL, TL, IDD, ER ou “q”. A dosimetria correta para integrar o seu Laudo  
Técnico de Aposentadoria Especial. Cálculo de Nível Médio de Ruído. Devemos usar Lavg, TWA ou Leq?

Para efeitos de Aposentadoria Especial devemos usar q = 3 ou q = 5? O cálculo do NEN - Nível de Exposição Normalizado 
exigido pelo INSS. Alguns dosímetros fornecem o NEN automaticamente. O seu instrumento faz isso? Como obter o NEN 
através do seu dosímetro de ruído. A Norma Técnica IEC 60.651. Os tipos de medidores de ruído permitidos.

A nova Norma Técnica IEC 61.672. O que ela representa. Como reconhecer se o seu medidor de nível de pressão sonora atende 
às normas IEC ou não. A Norma Técnica ANSI S 1.25. Os tipos de audiodosímetros permitidos. A nova Norma Técnica de 
dosímetros - IEC 61.252.

A representatividade da amostragem de ruído. As Normas Técnicas ANSI 1.4 e IEC 60.942. Os calibradores acústicos 
permitidos. Quando fazer dosimetria de ruído junto aos dois ouvidos. Qual valor considerar? Quando usar a Dose de 
ruído semanal. Como efetuar o cálculo correto.

Dosimetria de ruído deve ser interrompida na hora do almoço ou não? A única norma técnica brasileira que fala em prazo 
de calibração de medidores de nível de pressão sonora e calibradores. Porque os certificados de calibração não mencionam 
mais o prazo de validade? A Norma ISO 9001 e a calibração de instrumentos de medição.

O critério de invalidação de amostras de ruído. O NRR e o NRR sf. Os métodos n° 1 e 2 do NIOSH. Podemos usá-los?
Guia para determinação da periodicidade de troca de protetores auriculares, conforme a nova exigência do PPP / INSS.



Ruído Ambiental

Abordagem objetiva a NBR 10151:2019. 

Compreensão dos descritores; Instrumentação: sonômetro, microfone e calibrador de nível sonoro; 
Normas IEC 61672, IEC 61094, IEC 61260 e IEC 60942; Calibração em laboratório X Calibração em campo;

Requisitos ambientais; Tempo de medição; Medições externas e internas; Método simplificado; Método detalhado;
Monitoramento de longa duração; Filtros de banda de oitava e terços de banda de oitava;

Caracterização de ruídos especiais; Classificação áreas habitadas; Relatório.


