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Abstract: 
 
  This work purposes a reflection about the environmental and ergonomical 
conditions in which many people work exposed to significant sound levels. Here we can 
find national and international legal bases that discipline the Industrial Care, Ergonomics 
and  Medicine regulations and procedures about this subject . 
  
Área: 3 - Ergonomia e Segurança do Trabalho.  
Keyword - [Noise, Industrial, Regulation] 
 
 
1. Introdução: 
 
  Este trabalho propõe uma reflexão à respeito das condições de trabalho nas 
quais trabalhadores se encontrem expostos à níveis de pressão sonora significativos para a 
saúde, abrangendo as bases da regulamentação nacional e internacional da matéria, no que 
se refere tanto aos procedimentos de Higiene Industrial, Ergonomia e Medicina do 
Trabalho, quanto às obrigações dos órgãos públicos e privados quanto ao cumprimento dos 
dispositivos legais e normativos aqui citados.  
 
  O ruído industrial e as doenças ocupacionais dele decorrentes constituem um 
objeto de estudo de grande relevância no âmbito internacional, devido às indenizações 
trabalhistas, a redução da produtividade no trabalho e aos tratamentos médicos correlatos a 
tais doenças. Estes fatores contribuem, anualmente, em bilhões de dólares para a diminuição 
do produto interno bruto de muitos países, principalmente daqueles em desenvolvimento, 
bloco no qual o Brasil se encontra, onde o crescimento industrial desordenado, sustentado 
principalmente pelo desemprego e pela necessidade de desenvolvimento econômico, e  
promovido pela transferência de plantas industriais obsoletas, agressivas ao meio-ambiente e 
ao trabalhador, se dá de forma cada vez mais acelerada, devido à isenção de impostos e à 
mão-de-obra barata, acobertadas por legislações pouco restritivas nos âmbitos da saúde e 
da segurança no trabalho.  
 
  Neste trabalho, procurou-se citar e analisar alguns dos principais diplomas 
legais vigentes no Brasil no âmbito da regulamentação da matéria “ruído industrial” , além 
da fundamentação dos mesmos na Convenção no. 148 da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT, da qual o Brasil é membro signatário.  O objetivo aqui proposto não é o de 
esgotar o assunto, mas de propor diretrizes legais para o estudo do mesmo, seja em sua 
regulamentação nacional ou internacional. 
 



2. O ruído industrial nas Convenções da Organização Internacional do Trabalho: 
 
2.1. Sobre a Organização Internacional do Trabalho - OIT: 
 
  A Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919, através da 
Parte XIII do Tratado de Versailles, aprovado na Conferência de Paz do mesmo ano pelas 
nações vitoriosas na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). O preâmbulo da Parte XIII do 
referido tratado, que viria a se tornar, de forma ligeiramente modificada, o preâmbulo da 
Constituição da OIT, possui o seguinte texto: 
 
“A Sociedade das Nações tem por objetivo estabelecer a paz universal, que não pode ser 
fundada senão sobre a base da justiça social” ; 
 
“Existem condições de trabalho que implicam para um grande número de pessoas em 
injustiça, miséria e privações” ; 
 
“A não-adoção por uma nação qualquer de um regime de trabalho realmente humanitário é 
um obstáculo aos esforços dos demais, desejosos de melhorar a sorte dos trabalhadores em 
seus próprios países” .  
 
  Conforme entendimento ressaltado pelo jurista Nicolas Valticos, tal 
preâmbulo se justifica como constitucional em virtude da essencial tríplice justificativa 
(política, humanitária e econômica) para uma ação legislativa internacional no âmbito do 
trabalho, objetivo prioritário da OIT.  
 
  Sendo pessoa jurídica de direito internacional, de caráter permanente, 
constituída de Estados membros e representando uma inovação no Direito Internacional 
para a época, em virtude de seu conjunto de procedimentos de adoção, ratificação e 
controle de seus instrumentos, bem como de sua composição estrutural tripartite, 
constituída pela Conferência Internacional do Trabalho, pelo Conselho de Administração e 
pela Repartição Internacional do Trabalho, o que impede, segundo o jurista uruguaio Plá 
Rodriguez, a inclusão em qualquer categoria jurídica conhecida até então, a OIT teve sua 
atuação reconhecida pela Organização das Nações Unidas - ONU, em 1946, como uma de 
suas agências especializadas, através do acordo ONU-OIT, cuja carta, em seu Art.57, 
possui o seguinte texto: 
 
“As Nações Unidas reconhecem a Organização Internacional do Trabalho como um 
organismo especializado, competente para empreender a ação que considere apropriada, de 
conformidade com seu instrumento básico, para o cumprimento dos propósitos nele 
expostos”  (New York, 30/05/1946). 
 
  A OIT ainda viria, posteriormente, a ter seu trabalho humanitário 
reconhecido através do Prêmio Nobel da Paz, atribuído à organização como um todo em 
1969, o que se deve, entre outras coisas, ao caráter anti-militarista e de neutralidade da 
instituição, mesmo nos tempos bélicos das duas grandes guerras mundiais.    
 
  O Brasil, como um dos vinte e nove países vitoriosos na Primeira Guerra 
Mundial, signatário do Tratado de Versailles e, portanto, membro fundador da OIT, além 
de membro permanente, desde 1978, do Conselho de Administração, categoria que será 
extinta se e quando ocorrer a entrada em vigor da reforma da Constituição da OIT, 



aprovada em 1986, ratifica sessenta e seis das oitenta e uma Convenções internacionais 
vigentes. 
 
2.2. Sobre a Convenção no. 148 da OIT: 
 
  A Convenção no. 148 da Organização Internacional do Trabalho, aprovada 
na 63a reunião da Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em Genebra em 1977, 
entrando em vigor no plano internacional em 11 de julho de 1979, sendo aprovada pelo 
Brasil através do Decreto Legislativo do Congresso Nacional no. 56, de 9 de outubro de 
1981, ratificada em 14 de janeiro de 1982 e promulgada pelo poder executivo através do 
Decreto no. 93.413, de 15 de outubro de 1986, com vigência nacional a partir de 14 de 
janeiro de 1983, anterior à promulgação, entitulada “Proteção dos Trabalhadores Contra os 
Riscos Profissionais Devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações no Local de 
Trabalho” , trata da necessidade de adoção, por parte de seus membros signatários, de 
critérios para o estabelecimento e a aplicação de limites de tolerância aos agentes físicos e 
químicos citados em seu título, priorizando a necessidade de eliminar, na medida do 
possível, tais riscos, além de estabelecer critérios de conduta das autoridades competentes 
legislativa e executiva (fiscalizatória), no sentido de legislar a fazer cumprir adequadamente 
os preceitos legais decorrentes dos princípios filosóficos estabelecidos nesta Convenção. 
 
  Em termos pragmáticos, a presente convenção abriga, no que se refere ao 
ruído industrial, a adoção por parte dos membros signatários, de normas que regulamentem 
a avaliação quantitativa de tal risco à saúde, estabelecendo sanções legais em caso de 
descumprimento, o que culmina em uma preocupação imposta com a qualidade de vida no 
trabalho, que, por sua vez e de certa forma, contribui com a diminuição dos índices 
epidemiológicos de doenças relacionadas à perda auditiva, ao “stress”  e à hipertensão, 
propiciados pela exposição ao ruído industrial. 
 
 
 
3. O ruído industrial nas Normas Regulamentadoras - NR, do M inistério do 
Trabalho: 
 
3.1. Sobre as Normas Regulamentadoras - NR: 
 
  As Normas Regulamentadoras - NR, aprovadas pela Portaria no. 3.214 de 8 
de junho de 1978 constituem o principal diploma legal a ser observado para o exercício da 
Engenharia de Segurança do Trabalho e da Medicina do Trabalho. 
 
  Ao contrário das Normas Brasileiras - NB da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) e Normas Brasileiras Registradas no INMETRO (Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) - NBR, as NRs são de observância 
obrigatória por parte de todas as empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da 
administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, 
que possuam empregados regidos pela CLT, tal como ratifica o item 1.1 da NR-1 - 
Disposições Gerais, complementando o Capítulo V, Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho e como dispõe o escopo da Portaria no. 3.214 de 8 de junho de 1978, com o 
seguinte texto: 
 
 



“PORTARIA No 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978 
 
Aprova as Normas Regulamentadoras - NR do Capítulo V, Título II, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 
O MINISTRO DE ESTADO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 
Artigo 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela Lei no 6.514, de 
22 de dezembro de 1977. 
 
RESOLVE: 
Artigo 1o  - Aprovar as Normas Regulamentadoras - NR do Capítulo V, Título II , da 
Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho: 
(...)”  
 
3.2. O ruído industrial e a NR-7 - Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO: 
 
  Com existência jurídica assegurada por legislação ordinária, especificamente 
nos Art. 168 e Art. 169 da CLT, a NR-7 estabelece a obrigatoriedade, os parâmetros 
mínimos e as diretrizes gerais da elaboração e implementação do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, por parte de todas as instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, com o objetivo de promover e preservar a saúde dos 
mesmos na atividade laboral exercida. 
 
  No que se refere à exposição ocupacional ao ruído, a NR-7 prevê, em seu 
Quadro II, a obrigatoriedade da realização de exames admissional e, seis meses após a 
admissão, anual, com audiometria tonal via aérea nas freqüências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 
Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz e 8000 Hz, a serem executados com otoscopia prévia e 
repouso acústico mínimo de 14 horas, cabina acústica cf. OSHA 81 - Apêndice D, 
calibragem do audiômetro segundo a norma ISO 389/75 ou ANSI 1969 e 
independentemente do uso de equipamento de proteção individual. 
 
3.3. O ruído industrial e a NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: 
 
  Com existência jurídica assegurada pela Constituição Federal, em seu Art. 
225 - §1° - inciso V, a NR-9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, 
por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando a 
preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, do 
reconhecimento, da avaliação e do controle de riscos ambientais, ou seja, dos riscos 
químicos (compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, 
nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que possam ter 
contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão), dos riscos 
físicos (diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabaIhadores, tais como 
ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações 
não ionizantes, infra-som e ultra-som) e dos riscos biológicos (bactérias, fungos, bacilos, 
protozoários, vírus, entre outros) existentes ou que venham a existir no ambiente de 
trabalho, tendo em vista a proteção do mesmo, bem como dos recursos naturais. 
 
  Com a novo texto desta Norma Regulamentadora, dado pela Portaria no. 25, 
de 29 de dezembro de 1994, republicada em 15 de fevereiro de 1995, o monitoramento 



ambiental em períodos mínimos de um ano passou a ser obrigatório para todas as empresas 
e instituições que admitam trabalhadores como empregados, o que inclui, entre a 
necessidade da avaliação de outros agentes físicos, químicos e biológicos, conforme o caso, 
a avaliação de ruídos contínuos ou intermitentes, nos termos da Norma Regulamentadora 
NR-15 - Anexo no.1, e de ruídos de impacto, nos termos da NR-15 - Anexo no.2. 
 
3.4. O ruído industrial e a NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade: 
 
  Com existência jurídica assegurada por legislação ordinária, especificamente 
nos Art. 179 ao Art. 181 da CLT, a NR-10 regulamenta os requisitos mínimos necessários 
para a garantia da segurança de empregados que trabalhem em instalações elétricas em suas 
diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação, 
nas fases de transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, incluindo ainda as 
condições de segurança de usuários e de terceiros. Na ausência de normas técnicas oficiais 
estabelecidas pelos órgãos públicos competentes, a NR-10 propicia a observação de normas 
internacionais vigentes que regulamentem a matéria.   
 
  No que se refere ao ruído, a NR-10 possui, em seu subitem 10.3.1.3, um 
dispositivo que obriga todo equipamento elétrico a conter, nas suas especificações, seu 
espectro sonoro em faixas de oitava freqüência, para controle de seu nível de pressão 
sonora. 
 
3.5. O ruído industrial e a NR-12 - Máquinas e Equipamentos: 
 
  Com existência jurídica assegurada por legislação ordinária, especificamente 
nos Art. 184 ao Art. 186 da CLT, a NR-12 fixa os requisitos mínimos a serem observados 
na instalação de máquinas e equipamentos em áreas de trabalho, bem como normas de 
segurança para dispositivos de acionamento, partida e parada de máquinas e equipamentos, 
proteção, fabricação, importação, venda, locação, manutenção e operação dos mesmos, 
além de obrigar a observação da NR-17 - Ergonomia para trabalhos contínuos em prensas e 
outras máquinas instaladas em mesas. 
 
  Em seu Anexo I - Motosseras, a NR-12 obriga os fabricantes e importadores 
de tais equipamentos a incluir, tanto em seus catálogos quanto nos manuais de instruções, 
os respectivos níveis de ruído e vibrações, bem como a metodologia adotada para a referida 
aferição. 
 
3.6. O ruído industrial e a NR-15 - Atividades e Operações Insalubres: 
 
  Com existência jurídica assegurada por legislação ordinária, especificamente 
nos Art. 189 ao Art. 192 da CLT, a NR-15 define como sendo atividades e operações 
insalubres, para efeito pecuniário, as desenvolvidas acima dos limites de tolerância previstos 
nos anexos no. 1, 2, 3, 5, 11 e 12, as mencionadas nos anexos no. 5, 6, 13 e 14, bem como 
as comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos anexos 
no. 7, 8, 9 e 10. A NR-15 também define os graus de insalubridade de tais atividades, 
classificando-os em mínimo, médio e máximo, o que confere aos trabalhadores que as 
exerçam, respectivamente, adicionais de 10%, 20% e 40% incidentes sobre o salário mínimo 
vigente. 
 



  Os anexos no.1 e 2 da NR-15 referem-se, respectivamente, aos limites de 
tolerância para ruídos contínuos ou intermitentes e para ruídos de impacto, sendo estes 
definidos como sendo “aqueles que apresentam picos de energia acústica de duração 
inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo”, enquanto os demais, 
aqueles que não apresentem tais características. O grau de insalubridade definido para a 
exposição aos agentes físicos constantes nos anexos acima citados é médio, o que garante 
aos trabalhadores expostos, acima dos limites de tolerância, um adicional de 20% sobre o 
salário mínimo, quando devidamente comprovado por perícia judicial a cargo de engenheiro 
de segurança do trabalho ou de médico do trabalho, devidamente habilitados nos termos do 
Art. 195 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
 
3.7. O ruído industrial e a NR-17 - Ergonomia: 
 
  Com existência jurídica assegurada por legislação ordinária, especificamente 
nos Art. 175, Art. 198 e Art. 199 da CLT, a NR-17 estabelece parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 
no que tange a aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, 
ao mobiliário, aos equipamentos, às condições ambientais do posto de trabalho e à própria 
organização do trabalho, de modo a maximizar o conforto, a segurança e o desempenho 
eficiente da atividade laboral exercida. 
 
  A NR-17, em seu item 17.5, “Condições ambientais de trabalho” , define que, 
para ambientes nos quais haja solicitação intelectual e atenção constantes, os níveis de ruído 
devam estar de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no 
INMETRO. Em caso de não haver equivalência ou correlação com as atividades constantes 
em tal norma, o nível de ruído contínuo ou intermitente aceitável para efeito de conforto 
será de até 65 dB(A) e o mesmo para ruídos de impacto não deverá exceder a 60 dB(C).  
 
 
 
4. Conclusões: 
 
  No mundo contemporâneo, através do fenômeno conhecido como 
“globalização”, verifica-se cada vez mais o acúmulo de capital financeiro por parte das 
nações desenvolvidas e a transferência de capital físico para os países em desenvolvimento, 
devido à baixa carga tributária, com isenções fiscais que chegam muitas vezes à quinze ou 
vinte anos,  à legislações permissivas nos aspectos da proteção ao meio-ambiente, da 
qualidade dos produtos e da saúde e segurança dos trabalhadores, além, evidentemente, da 
presença abundante de mão-de-obra barata. 
 
  No caso específico do Brasil, no que se refere à exposição ocupacional e 
ambiental ao ruído industrial, há uma legislação que se encontra, em parte, rigorosamente 
fundamentada do ponto de vista científico e técnico, principalmente no que se refere à 
metodologia das ações a serem despendidas pelos órgãos governamentais e empresários, 
obrigados, respectivamente a fiscalizar e realizar o monitoramento ambiental de tal agente 
físico. 
 
  Por outro lado, há ainda um descaso notório com a vida humana. Um bom 
exemplo deste é a própria existência do “adicional de insalubridade”, que permite que o 
trabalhador “venda” sua saúde, em troca de um benefício financeiro irrisório, 20% do 



salário mínimo no caso da exposição comprovadamente insalubre ao ruído contínuo ou 
intermitente ou de impacto, certamente insuficiente para quantificar algo indiscutivelmente 
mais valioso que qualquer quantia financeira. 
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