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1. OBJETIVO 
 

Estabelecer as características mínimas para o fornecimento de Medidor de Níveis de Pressão Sonora 
– Dosímetro, utilizado em avaliações ambientais de ruído nos locais de trabalho. 

 
 

2. DEFINIÇÃO 
 

É o equipamento destinado a efetuar medições quantitativas do agente físico ruído, existente nos 
ambientes de trabalho, o qual é expresso em níveis de pressão sonora, em decibéis, podendo ser 
medido em circuito ou escalas de compensação selecionadas previamente de acordo com sua 
natureza ou tipo de resultado que se deseja obter. 

 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

3.1 Classe de Precisão 
 
• Ter classificação de precisão tipo 2; 
• Ser fabricado atendendo normas ANSI S1.25 -1991, IEC 60651 – 1993,  IEC 60804 -1993; IEC 

61252-2002, IEC – 61672 -1 (2002). 
• Comunicação - IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, CEM Ratio ETSI EM 300 328 

V.1.5.1 (2004) 
 
3.2 Portabilidade e Peso Máximo 
 
• Ser portátil;  
• Deverá ter peso máximo de 150 gramas; 

 
3.3 Tipos de Proteção 
 
• Ser classificado como intrinsecamente seguro (ex); 
• Grau de proteção IP 65 ou superior, comprovado através de laudo técnico; 

 
3.4 Gerenciamento de Dados 
 
• Via display de cristal liquido LCD de 4 dígitos com iluminação, ou através de dados coletados 

remotamente, ou via cabo quando conectado a computador; 
 
3.5 Faixa de Medição e Resolução 
 
• Ter resolução  da amplitude de 0,1 dB; 
• Faixa de medição: de 65 a 140 dB, no mínimo;  
• Escalas de ponderação A, C e Z; 
• Nível de Resposta rápida, lenta e impulso; 
• Nível de intercâmbio por dosímetro: 3,4,5. 
• Nível limiar por dosímetro: 65 a 140 dB em incrementos de 1 dB; 
• Dados disponíveis através de leituras diretas no display ou através de dados coletados 

remotamente: Nível de Pressão Sonora(SPL), Nível Médio/Nível Equivalente (Lavg/Leq), Valor de 
Pico, Valores Máximos e Mínimos (Lmáx e Lmin), TWA, TWA projetado, Valor das DOSEs – 
essas medições deverão ser amostradas também após o processamento do software. 

• Deverá possuir modo de segurança que impeça ou dificulte o uso do teclado quando o 
instrumento estiver em operação 
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3.6 Microfone 
 
• Dispor de microfone eletricamente condensado, separado do instrumento ou sem cabo e com 

dispositivo de fácil acoplagem, ter dispositivo de fixação para ser usado na lapela do usuário; 
• Deverá ter windscreen ou protetor de vento. 
 
3.7 Software  
 
• Deverá possuir software em português para�manutenção de registros e relatórios,  informação de 

calibração, distribuição estatística, gráficos, e exposição; 
• Deverá permitir no mínimo o registro das medidas de cada evento, principalmente os valores 

máximo e mínimo das medidas e os valores do SPL, LEQ, Lmáx e Lmin, TWA , TWA projetado, 
Lavg, dose. 

 
3.8 Interface 

 
• Deverá possuir comunicações por portas tipo RS-232 ou infra-vermelho de alta velocidade,  

wireless ou  bluetooth. 
 
3.9 Alimentação 

 
• Alimentação através de bateria, preferencialmente do tipo recarregável;  
• Se for bateria recarregável deverá ser fornecido o adaptador AC/DC; 
• O dosímetro deverá apresentar indicação automática de bateria fraca. 
 
3.10 Características ambientais 
 
• Temperatura de operação de -10ºC a 50ºC; 
• Temperatura de armazenamento de  -10ºC a 50ºC; 
• Umidade entre 0 e 95%, sem condensação; 
 
3.11 Acessórios para fixação 
 
• Deverá possuir clip ou dispositivo similar que permita afixar o instrumento na cintura do usuário; 
• Deverá possuir dispositivo de fixação do microfone junto à lapela do usuário. 

 
 

4. DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS 
 

Deverá ser incluso ainda no fornecimento: 
 
4.1 Calibrador 
 
• Calibrador acústico do tipo 2 específico para aferição do equipamento, de acordo com o 

recomendado pelo fabricante do instrumento;   
• O calibrador deve permitir o adequado acoplamento entre o microfone e o calibrador diretamente 

ou por meio de adaptador;  
• Deverá ser apresentado, por ocasião do fornecimento, o Certificado de Calibração do medidor de 

nível de pressão sonora - dosímetro e do calibrador, emitido por laboratório reconhecido 



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
 
 

EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO 
AMBIENTAL 

No 
          

2.003 

MEDIDOR DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA 
 

Data 01/09/08 Revisão: 04 
18/11/2008 

DGC/SRH/DSET 
Responsável: Ronaldo Magnavacca 
Eduardo Silva Mendonça 

Pág. 3�/3 

 

nacionalmente, com validade de 1 (um) ano, cujos padrões sejam rastreáveis pelo 
INMETRO/RBC; 

• Deverá ter precisão de 0.5 dB – tipo 2 – freqüência de 1000 Hz 
 

4.2 Estojo para transporte 
 
• Estojo ou maleta para transporte do dosímetro e do calibrador, confeccionado em material 

resistente; 
 

4.3 Manual de Operação 
• Manual de instruções operacionais e de uso do software em português; 

 
4.1 Bateria e Adaptador 
 
• Bateria para o dosímetro e para o calibrador, de acordo com as especificações do fabricante do 

instrumento; 
• Adaptador  AC/DC e carregador, para as baterias recarregáveis, se for o caso. 

 
5. TREINAMENTO 
 

• Deverá fornecer treinamento para operação e manuseio do instrumento, nas dependências da 
COPEL em Curitiba para até 10 participantes.  

 
6. GARANTIA 
 

• O fornecedor deverá apresentar garantia contratual de 12 meses a partir da aceitação do material 
entregue à COPEL. 

 
7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

• O fornecedor deverá possuir assistência técnica no Brasil; 
• Juntamente com a proposta comercial deverá ser informado o nome, endereço, CGC da 

assistência técnica. 
 

8. HOMOLOGAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 

• Somente será aceito o equipamento que estiver em consonância com as especificações técnicas 
acima. 

• A utilização de materiais com características técnicas similares aos citados nesta Especificação 
somente será permitida sob consulta e aprovação prévias à COPEL – Segurança do Trabalho, 
encaminhada por escrito e em tempo hábil; 

• A inspeção e fiscalização sobre a fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo 
as normas de aquisição da Empresa. 

• A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 3 dias úteis para efetuar a 
avaliação do produto objeto desta especificação técnica para fins de homologação. 

 
 


