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ÂMBI TO  

As Fichas de Procedimentos de Segurança têm por objetivo prevenir os riscos laborais das atividades 

desenvolvidas no estaleiro. Estas fichas foram introduzidas no quadro legal pelo Decreto-Lei nº. 273/2003, de 29 

de outubro e, substituem o Plano de Segurança e Saúde nas obras em que este não é obrigatório. O artigo 14º 

estipula o conteúdo mínimo das referidas fichas, devendo estas estar acessíveis, no estaleiro, a todos os 

subempreiteiros e trabalhadores ind ependentes, bem como aos representantes dos trabalhadores para a 

Segurança Higiene e Saúde que nele trabalhem. Relembramos o facto de as fichas terem de ser alteradas, 

adaptadas, especificadas e desenvolvidas para a realidade do Estaleiro / Atividade / Processo Construtivo. 

 

INTRODUÇÃO 

As vibrações são efeitos físicos produzidos por certas máquinas, equipamentos e ferramentas vibrantes, que atuam 

por transmissão de energia mecânica, emitindo oscilações com amplitudes percetíveis pelos seres humanos.  

As vibrações são classificadas em dois tipos, segundo o local do corpo que é maioritariamente atingido: 

 

• Vibrações transmitidas ao corpo inteiro: vibrações mecânicas, transmitidas ao corpo inteiro que 

implicam riscos para a Saúde e Segurança dos trabalhadores, em especial lombalgias e traumatismos 

da coluna vertebral. Ex.: escavadoras ou empilhadoras.  

 

• Vibrações transmitidas ao sistema mão-braço: vibrações mecânicas, transmitidas ao sistema mão-

braço que implicam riscos para a Saúde e Segurança dos trabalhadores, em especial perturbações 

vasculares, neurológicas ou musculares. Ex.: martelos pneumáticos ou serras elétricas. 

 
MODO OPERATÓRIO 

 
• Manipulação de máquinas pesadas móveis tais como tratores agrícolas, dumpers, camiões, etc.;  
• Manipulação de máquinas pesadas fixas, tais como compressores, britadeiras, etc.; 
• Manipulação de máquinas portáteis, tais como martelo pneumático e engenhos semelhantes, serras, 

lixadeiras, etc.; 

 

Figura 2 - Eixos das vibrações transmitidas ao sistema mão-braço 

Figura 1 - eixos das vibrações transmitidas ao corpo inteiro 
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RISCOS MAIS FREQUENTES 

• Alterações no organismo humano, causando desconforto e alterações fisiológicas que afetam o 

rendimento do trabalho: 

• Efeitos neuromusculares afetando os dedos ou mesmo toda a mão; 

• Efeitos vasculares; 

• Lesões nos ossos; 

• Aparecimento de hérnias e lombalgias; 

• Afeções do aparelho digestivo e sistema cardiovascular; 

• Perturbação da visão e inibição de reflexos; 

• Com tempos de exposição prolongados pode causar lesões permanentes que são consideradas doenças 

profissionais. 

 

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

• Para reduzir as vibrações na origem 

− Adquirir máquinas e ferramentas que cumpram as normas CE; 

− Realizar a manutenção periódica dos equipamentos, substituindo peças gastas, fazendo apertos, 

alinhamentos, ajustamentos e outras operações aos órgãos mecânicos, de modo a reduzir não só 

as vibrações como os ruídos. 

 

• Para diminuir a transmissão das vibrações 

− Fazer a montagem das máquinas e dos equipamentos em sistemas anti-vibratórios, com a utilização 

de molas e amortecedores; 

− Utilizar materiais para isolamento vibratório, tais como borracha, cortiça, feltros, etc . 

 

• Para reduzir a intensidade das vibrações 

− Aumentar a inércia do sistema com a adição de massas, o que permite reduzir a frequência a 

vibração. 

 

LIMITES DE EXPOSIÇÃO 

O Decreto-Lei nº46/2006, de 24 de fevereiro, estabelece os limites de exposição diária aos dois tipos de vibração 

anteriormente mencionados, para um período de referência de 8 horas. 

Vibrações do sistema mão-braço Vibrações do corpo inteiro 

Valor Limite de Exposição: 5 m/s2 Valor Limite de Exposição: 1,15 m/s2 

Valor de Ação: 2,5 m/s2 Valor de Ação: 0,5 m/s2 

 

MEDIDAS DE CONTROLO 

1. Avaliação dos riscos 

Nas atividades suscetíveis de apresentar riscos de exposição a vibrações mecânicas, o empregador deve 

avaliar e medir os níveis de vibrações a que os trabalhadores se encontram expostos. 

 

2. Medição do nível de vibrações 

A medição do nível de vibrações mecânicas deve ser realizada por uma entidade acreditada e que possua 

conhecimentos teóricos e práticos, bem como experiência suficiente para realizar ensaios, incluindo a 

medição dos níveis de exposição a vibrações. 

 

3. Vigilância da saúde 

O empregador deve assegurar a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores em relação aos quais 

o resultado da avaliação revele a existência de riscos, com vista à prevenção e ao diagnóstico precoce 

de qualquer doença profissional relacionada com a exposição a vibrações mecânicas. 


