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2.007
MEDIDOR DE VIBRAÇÃO OCUPACIONAL

1. OBJETIVO

Estabelecer  as  características  mínimas  para  o  fornecimento  de  Medidor  de  Vibração 
Ocupacional, utilizado em avaliações ambientais nos locais de trabalho.

2. DEFINIÇÃO

É o equipamento destinado a efetuar medições quantitativas do agente físico vibração, em 
mãos e braços,  de corpo inteiro,  existentes  nos ambientes de trabalho,  o qual pode ser 
expresso em m/s2  , dB (decibel),  ou outra medida, de acordo com sua natureza ou tipo de 
resultado que se deseja obter.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 - Normas

• Atender as normas internacionais e nacionais , em suas versões mais recentes,  de 
avaliação de Vibração e choques mecânicos - Avaliação da exposição humana à 
vibração de corpo inteiro, edifícios, mãos, vibrações transmitidas pela empunhadura na 
palma da mão,  e resposta humana a vibração – instrumentos para medição.

3.2 - Portabilidade e Peso Máximo

• Ser portátil; 
• Deverá ter peso máximo de 300 gramas;

3.3 - Gerenciamento de Dados

• Via display de cristal liquido LCD com iluminação visível quando utilizado em trabalhos a 
sol aberto, ou através de dados coletados remotamente, ou por wireless, bluetooth, ou 
por  via cabo quando conectado a computador.

3.4 - Escalas de Medição 

• Efetuar medição de aceleração RMS – Arms

• Efetuar medição de aceleração equivalente – Aeq(1,2,4 e 8) horas. 
• Nível mínimo e nível máximo de aceleração RMS baseada em Arms

• Pico Maximo de aceleração instantânea – Atualizado na taxa Arms.

• Nível máximo de pico durante a medição – Amp.

• Efetuar medições simultâneas em 3 eixos (x, y e z).
• Possuir filtros para as ponderações de mãos e braços e de corpo inteiro e Severidade 

Fa (0,4 a 100 Hz); Fb (0,4 a 1250 Hz) e Fc ( 6,3 a 1250 Hz).
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• Possuir 1/1 de oitavas 1Hz – 2kHz e 1/3 de oitavas 0,8 Hz – 2,5 KHz.
• Dados disponíveis através de leituras diretas no display ou através de dados coletados 

remotamente: Aceleração RMS, Aceleração equivalente para 1, 2 , 4 e 8 horas, Nível 
mínimo e nível Maximo de Aceleração RMS; Valor de Pico Máximo e de aceleração 
instantânea, Medições simultâneas nos eixos X, Y e Z, – essas medições deverão ser 
mostradas 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.

3.5 -  Acelerômetros

• Dispor de acelerômetros eletricamente condensados, separados do instrumento, e com 
dispositivos  de  fácil  acoplagem  nos  acessórios  que  deverão  acompanhar  o 
fornecimento. 

3.6 -  Software 

• Deverá  possuir  software  em  português  para  manutenção  de  registros  e  relatórios, 
informação de calibração, gráficos, e exposições;

• Deverá permitir no mínimo o registro das medidas de cada evento, principalmente os 
valores máximo e mínimo das medidas e os valores de Arms, Amin, Amáx, Aeq, Amp, Pico, 
Ponderações de Severidade ( 0,4 Hz a 100 Hz); (0,4 a 1250 Hz) e (6,3 a 1250 Hz).

• Deverá  possuir  software  que  permita  visualização  a  distancia,  em  tempo  real  de 
medição através de dispositivos do tipo Notebook ou de outro tipo. 

3.7 - Interface

• Deverá  possuir  comunicações  por  portas  do   tipo  RS-232  ou  infravermelho  de  alta 
velocidade,  wireless ou  bluetooth.

• Ser compatível com computador pessoal (PC) Windows ou para Softwares livres. 

3.8 - Características ambientais

• Temperatura de operação e armazenamento entre  -10ºC a 50ºC;
• Umidade entre 0 e 95%, sem condensação;

3.9 -  Acessórios para fixação

• Deverá possuir clip ou dispositivo similar que permita afixar o instrumento na cintura do 
usuário;

3.10 -  Armazenamento de dados

• Possuir memória interna de 1 Giga e arquivos de medição a cada 1s.
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4. DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS

4.1- Deverá ser incluso ainda no fornecimento:

• Declaração de conformidade e certificado de calibração do equipamento expedido pelo 
fabricante do equipamento.

4.2- Estojo para transporte

• Estojo ou maleta para transporte do Medidor, Acelerômetro triaxial com cabo, adaptador 
de assentos, Acelerômetro triaxial  com adaptadores de mão, braço, punho, e demais 
acessórios confeccionado em material resistente;

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

4.4 - Alimentação

• Alimentação através de bateria preferencialmente do tipo recarregável.
• Se for bateria recarregável, deverá ser fornecido adaptador AC/DC
• O equipamento deverá possuir indicação de bateria fraca. 

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. APROVAÇÃO DE AMOSTRA

• Somente será aceito o equipamento que estiver em consonância com a especificação 
técnica Nº 2007 e atendimento as normas aplicáveis. 

• A  utilização  de  materiais  com  características  técnicas  similares  aos  citados  nesta 
Especificação somente será permitida sob consulta e aprovação prévias à COPEL – 
Coordenação de Segurança do Trabalho - CST, encaminhada por escrito e em tempo 
hábil;
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• 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, 15 dias úteis 
para efetuar  a avaliação do produto  objeto desta  especificação técnica  para fins de 
aprovação. 
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