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Sem comentário 
 

    rofessor, estou com um problema lá na 
empresa. 
E quem não está, meu filho! 
É sério. Lá temos vários laboratórios de 
produtos químicos e, lógico, os trabalhadores 
usam respiradores, luvas e jaleco. 
Ainda não entendi o problema. 
O problema é que temos cozinha e refeitório na 
própria empresa. 
Ainda não entendi, meu filho. Seja objetivo! 
O problema é que os trabalhadores querem 
utilizar o jaleco até no refeitório. 
“Problemaço”, meu filho. Como eles vêm do 
laboratório o jaleco pode ser contaminado e 
acabar trazendo estes agentes para a área do 
refeitório. Qual foi a sua abordagem para 
evitar isto? 
 

 
 

Conversei com os trabalhadores sobre o risco, 
mas disseram que não trabalham com nada 
que traga tanto perigo e acabou ficando por 
isso. Agora estou meio perdido. O que eu faço, 
professor. 
Primeiro passo é verificar se a empresa 
disponibiliza local adequado para que eles 
possam guardar os jalecos e demais EPIs. Não 
tem como cobrar se não tem uma estrutura 
adequada. 
Professor, eles têm armário, mas infelizmente 
não fica próximo do local de trabalho deles. 
O ideal é que estes armários ficassem na porta 
dos laboratórios. Caso não seja possível 
armários, pelo menos um cabideiro. Além 
disso, é preciso estabelecer um procedimento 
indicando a proibição de circular de jaleco e 
um treinamento formal para expor os riscos. 
Mas antes de tudo é preciso conversar e 
convencer a chefia da necessidade do 
procedimento, pois se não comprarem a ideia 
vai ser complicado conseguir que os 
trabalhadores sigam. 
Obrigado, professor. Sei que não será algo tão 
simples de conseguir, mas pelo menos o senhor 
me deu um norte. 

Mário Sobral Jr 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jaleco na empresa 

 
     

 

 

     Contatos:              Mariosobraljr                                        Jornal Segurito                   www.jornalsegurito.com                mariosobral@jornalsegurito.com 

 

O colega prevencionista Luiz Spinelli 
lançou mais um excelente livro 
digital, este sobre detecção de 
gases. Assim como os anteriores é 
extremamente didático e 
fartamente ilustrado. 
Baixe gratuitamente o material 
produzido pelo Spinelli no site: 
http://www.spinelli.blog.br/indice_pub
licacoes.htm 
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- Pai, tenho uma notícia excelente para 
o senhor. 
- Qual? Pergunta o pai. 
- Você não prometeu me dar uma 
bicicleta se eu passasse de ano? 
- Sim, meu filho. 
- Pois bem, se deu bem, vai economizar 
uma grana. 


 

 

Piadinhas 

Vamos lá, senhores! 
 
O tempo não para assim como a nossa 
vontade de continuar difundindo as 
informações de Saúde e Segurança do 
Trabalho. 
Neste mês conversaremos muito sobre 
as diversas mudanças na legislação, 
sobre os verdadeiros produtores de 
conteúdo, sobre o ruído em campo 
aberto, sobre o uso do jaleco fora dos 
locais de trabalho e um pouco mais. 
Então antes que o ponteiro gire mais 
um minuto, vamos iniciar a leitura. 

 

Prof. Mário Sobral Jr. 
 

 

Ruído e a influência 
das condições 

ambientais 

 

     

 

Vamos lá, senhores! 
 
O tempo não para assim como a nossa 
vontade de continuar difundindo as 
informações de Saúde e Segurança do 
Trabalho. 
Neste mês conversaremos muito sobre 
as diversas mudanças na legislação, 
sobre os verdadeiros produtores de 
conteúdo, sobre o ruído em campo 
aberto, sobre o uso do jaleco fora dos 
locais de trabalho e um pouco mais. 
Então antes que o ponteiro gire mais 
um minuto, vamos iniciar a leitura. 

 

Prof. Mário Sobral Jr. 

Professor, na medição de ruído há influência 
das condições ambientais? 
Com certeza, meu filho. Recomendo que você 
dê uma lida na NBR 10152 (Níveis de pressão 
sonora em ambientes internos a edificações) o 
qual tem um tópico sobre este tema. 
Adianta aí, professor! 
Ok! De acordo com a NBR as medições não 
podem ser realizadas em condições ambientais 
adversas de vento (significativa quando a 
velocidade for superior a 5 m/s), temperatura 
(Sonômetros de classe 2, conforme a IEC 
61672-1:2002, devem ser operados na faixa de 
temperatura entre 0 °C e + 40 °C), umidade 
relativa do ar, precipitações pluviométricas ou 
trovoadas interferirem nos resultados ou não 
atenderem às especificações das condições de 
operação dos instrumentos de medição 
estabelecidas pelos fabricantes. 
Mas caso seja necessário executar as medições 
sob condições ambientais adversas, como em 
uma perícia ou em uma prestação de serviço 
que seja difícil remarcar a avaliação? 
Neste caso devem constar no relatório os 
parâmetros ambientais registrados durante a 
medição. 

Mário Sobral Jr 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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     rofessor, com certeza o senhor já deu uma 
lida na NR 01 revisada. 
Claro, meu filho. Fiz até um vídeo sobre o 
anexo II. Por que? 
Estou encucado com o item 1.7.1., achei 
estranho. O que o senhor acha? 
Não lembro de cabeça. Qual é este item? 
O texto é o seguinte: 
1.7.1 O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, 
que declararem as informações digitais na 
forma do subitem 1.5.1 e não possuírem riscos 
químicos, físicos e biológicos, ficarão 
dispensados de elaboração do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. 
Ah, sim! Realmente é um item um pouco 
polêmico, pois as empresas “pequenas” e de 
grau de risco baixo são dispensadas do famoso 
PPRA, após informarem que não têm risco. Na 
minha opinião hoje isto já é feito mais ou 
menos assim. 

 
Não, professor! Hoje todo mundo elabora 
PPRA. 
Sim, mas o PPRA de uma empresa, dentro 
destes critérios, é simplificadíssimo. Com a 
vantagem da empresa ter um document 
assinado por um profissional. 
Neste novo critério, elimina-se o documento, 
mas continua havendo a necessidade de 
reconhecimento e avaliação, apenas não seria 
elaborado o documento, porque os riscos 
identificados não teriam consequências para a 
saúde do trabalhador, ou seja, se já foi feita 
esta avaliação o que custa colocar no papel? 
Tem o custo do documento, professor? 
Meu filho, o custo é mínimo e pelo menos 
teremos um documento formalizando esta 
avaliação. Uma sugestão é fazer no primeiro 
ano e posteriormente apenas indicar que o 
processo continua similar. Caso ocorram 
mudanças, faz-se um complemento apenas 
dos setores alterados. 

Mário Sobral Jr 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
 

 

Nacional. 
Ou seja, as MPs devem ser utilizadas para 
casos específicos. 
Lógico que muitos podem pensar que EPI deve 
ser considerado um tema urgente e relevante, 
mas se lembre que a medida é provisória, toda 
alteração que venha a ser estabelecida não 
tem garantia de que permanecerá, pois 
depende da aprovação do Congresso Nacional, 
ou seja, dentro de sessenta dias se não for 
convertida em lei a MP, e caso não ocorra uma 
prorrogação, já poderá perder a sua eficácia. 
Mas sendo otimista e acreditando que tudo 
será aprovado o que podemos esperar? 
Como as demais leis ainda não foram 
alteradas, a princípio os atuais testes deverão 
continuar obrigatórios. 
Mas se ainda será obrigatório o certificado de 
conformidade emitido pelo SINMETRO ou os 
laudos de ensaio emitidos por laboratórios 
acreditados pelo INMETRO, qual o problema 
da mudança? 
Um dos problemas de não termos mais o CA é 
justamente perdermos a avaliação 
governamental que ocorria com o EPI antes de 
ser comercializado. Além disso, havia uma 
confiança na qualidade dos EPIs e um banco de 
dados de fácil consulta (o que ainda não está 
claro se permanecerá com o novo sistema de 
conformidade). 
E qual o argumento utilizado para respaldar 
esta mudança? 
Em uma palavra: desburocratização, ou seja, o 
processo ficaria mais rápido. 
Então por que tanto medo? 
Sendo mais fácil, talvez empresas não idôneas 
consigam comercializar seus produtos sem 
uma qualidade ideal. 
Ou seja, sempre é bom desburocratizar, mas 
precisamos de ferramentas, dentre elas, 
fiscalização adequada, para garantir que os 
EPIs permanecerão com a necessária 
qualidade. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

 

 
 
 

 

 

      rofessor, com a edição da MP 905/2019 e o 
falecimento do saudoso CA – Certificado de 
Aprovação, como vamos ter certeza sobre a 
qualidade dos EPIs? 
Meu filho, vamos com calma. Antes da MP 
tínhamos o seguinte texto para o art. 167 da 
CLT: 
O equipamento de proteção só poderá ser 
posto à venda ou utilizado com a indicação do 
Certificado de Aprovação do Ministério do 
Trabalho. 
 

 
 
A MP 905/2019 trouxe a seguinte alteração: 
Art. 167. O equipamento de proteção 
individual só poderá ser posto à venda ou 
utilizado com a indicação de certificado de 
conformidade emitido no âmbito do Sistema 
Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – Sinmetro ou de laudos 
de ensaio emitidos por laboratórios 
acreditados pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, 
conforme o disposto em ato da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia - SEPRT. 
O primeiro ponto a destacar é a exclusão do 
termo Certificado de Aprovação, porém não 
devemos perder a esperança, porque no 
mesmo artigo surge o Certificado de 
Conformidade, o problema é não termos o 
detalhamento sobre como irá funcionar este 
novo certificado, ficando apenas indicado que 
os critérios de avaliação serão estabelecidos 
pela SEPRT. 
Além disso não é tão fácil de entender a 
necessidade de uma Medida Provisória para 
esta alteração, pois de acordo com o artigo 62 
da Constituição Federal, temos: 
Em caso de relevância e urgência, o Presidente 
da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo 
submetê-las de imediato ao Congresso 

O que será da nossa vida  
com a morte do C.A.? 

 

 
 

Sem riscos,  

sem PPRA? 
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Meu filho, você já tem 15 anos e só sabe 
contar até 10. O que você espera ser da 
vida? 
Ah, pai... Eu posso ser juiz de boxe. 


- Mãe, eu vou te contar um segredo e 
espero que a senhora esteja preparada. 
- Lógico que eu estou, espera só um 
minutinho para eu pegar o cinto. 
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     rofessor, gosto muito do seu trabalho. Acho 
muito importante esta produção de conteúdo, 
tanto que nas minhas orações sempre peço por 
sua saúde. 
Meu filho, fico extremamente agradecido, mas 
para ser sincero, apesar de saber que ajudo 
um pouco, acho que acabam não dando 
importância para quem realmente produz 
conteúdo. 
Como assim, professor? O senhor produz 
vídeos, áudios e textos. Isto não é produção de 
conteúdo? 
Na verdade, considero isto como divulgação de 
conteúdo, pois na hora que “produzo” estes 
materiais eu simplesmente estudei um assunto 
existente e apenas tento repassar em um 
formato mais didático, ou seja, eu não gerei 
aquela informação, não fiz um estudo 
desenvolvendo uma teoria sobre análise de 
riscos, não validei por meio de pesquisa de 
campo uma ferramenta de análise ergonômica 
ou não consegui identificar a melhor forma de 
atenuar o ruído em determinado ambiente de 
trabalho. 

JORNAL SEGURITO 
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     rofessor, li em um livro que ao ar livre a taxa 
de decaimento do nivel sonoro é de 6 dB 
sempre que a distância duplica, ou seja, se eu 
estou exposto a 90 dBA a 2 metros de distância 
a 4 metros a minha exposição será de 84 dBA. 
Correto, meu filho. Mas qual o motivo deste 
comentário? 
Fiquei pensando! Por que isto não é verdade 
para outros ambientes? Por exemplo, fiz uma 
medição um dia desses em um galpão lá na 
empresa e ficou bem longe deste resultado. 
 

 
 

O motivo é bem simples, em um local fechado 
além do som que recebemos direto da fonte 
teremos o som refletido pelas paredes, pelo 
telhado, por móveis e máquinas do ambiente. 
Percebe que há uma grande complexidade, 
diferente de uma área aberta em que 
podemos considerar que o som chegando no 
ouvinte é exclusivamente de uma fonte. 
Entendi, professor! Agora pensei em outra 
coisa, isto significa que mesmo sem comprar 

P nenhuma máquina nova, quando eu apenas 
reposiciono os equipamentos na sala o som 
que o trabalhador irá receber pode mudar 
radicalmente, pois apesar da fonte gerar a 
mesma intensidade a reverberação do som 
refletido será bem diferente caso as máquinas 
estejam próximas da parede ou no meio do 
salão. 
Perfeito! Além disso, é preciso avaliar qual o 
material destas paredes, piso e teto, pois se 
temos um material com maior absorção 
acústica este som refletido terá uma  
atenuação. Por exemplo, uma coisa é o som 
bater e refletir em uma parede de tijolo e 
outra é esta mesma parede ter um 
revestimento acústico esponjoso. Acho que 
fica fácil de entender que a reflexão será 
menor porque a energia que chegará na 
parede terá um bom percentual absorvido. 
Mas basta eu colocar um material mais macio 
que o som ambiente já reduz? 
Teoricamente, sim. Mas na verdade a 
eficiência desta atenuação tem relação direta 
com o espectro sonoro do som deste 
ambiente. 
Explique melhor, professor. 
Você sabe que o ruído pode ser gerado em 
diversas frequências, pois bem, de acordo com 
esta frequência teremos revestimentos que 
trarão melhor atenuação, ou seja, de forma 

simplificada podemos afirmar que se o ruído é 
de alta frequência utilizamos determinados 
materiais para esta atenuação, mas caso o 
ruído seja de baixa frequência este mesmo 
revestimento não terá igual eficiência. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

 

Verdadeiros produtores de conteúdo 

 

 

 

Entendi, professor! O senhor está querendo 
que eu lembre dos pesquisadores. 
Exato, meu filho! A divulgação, lógico que tem 
sua importância, mas o pesquisador que passa 
por vezes anos para desenvolver uma nova 
tecnologia e consegue apenas um passo de 
avanço para que o próximo consiga concluir a 
caminhada é a quem deveríamos aplaudir até 
a mão sangrar. 
Professor, mas este cara não aparece. Não 
conheço ninguém que faça este serviço. 
Por isso mesmo. Ele pode estar em um 
laboratório de uma empresa, em uma 
universidade ou mesmo em um órgão 
governamental e talvez nunca tenha sido visto, 
mas este profissional é que pode dar saltos 
evolutivos nos diversos setores.  
Ou seja, agradeço o apoio e continuarei 
fazendo o meu trabalho, mas nas suas orações 
acrescente os diversos pesquisadores e como 
eles têm cada vez menos apoio, reze forte 
porque eles estão precisando. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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     er a obra “As doenças dos Trabalhadores” 
escrita em 1700, pelo famoso médico 
Bernardino Ramazzini, traz uma sensação de 
surpresa e tristeza por perceber que muito dos 
problemas que temos hoje são conhecidos há 
vários séculos e ainda não aplicamos soluções. 
Um exemplo é um trecho referente as doenças 
dos notários (aqueles que, por meio de 
pequenas notas, distinguiam-se pela arte de 
escrever com velocidade): 
Três são as causas das afecções dos 
escreventes: primeira, contínua vida 
sedentária; segunda, contínuo e sempre o 
mesmo movimento da mão; e terceira, 
atenção mental para não mancharem os livros 
e não prejudicarem seus empregadores nas 
somas, restos ou outras operações aritméticas. 
(…) Em suma, carecem esses operários dos 
benefícios que um moderado exercício 
promove, mas a que não se podem dedicar, 
ainda que queiram, pois fizeram contrato e 
precisam cumprir sua jornada de escrita. 
Perceba que além do problema biomecânico, 
Ramazzini já citava o esforço mental que hoje 
ainda é tido como uma novidade para muitos 
profissionais. 
Mais adiante, nesse mesmo capítulo, comenta 
sobre um caso que acompanhou: 
Conheci um homem, notário de profissão que 
ainda vive, o qual dedicou toda sua vida a 
escrever, lucrando bastante com isso; primeiro 
começou a sentir grande lassidão em todo o 
braço e não pôde melhorar com remédio 
algum e, finalmente, contraiu uma completa 
paralisia do braço direito. A fim de reparar o 
dano, tentou escrever com a mão esquerda; 
porém, ao cabo de algum tempo, esta também 
apresentou a mesma doença. 
Ou seja, uma situação de lesão por esforço 
repetitivo que, mesmo após mais de três 
séculos com todo conhecimento sobre sua 
origem, ainda é algo presente em diversas 
empresas. 

Mário Sobral Jr 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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        eu filho, você já deu uma lida no texto da 
“futura” NR 9? 
Ainda não. Estou esperando concluirem as 
revisões. Tem muita mudança, professor? 
Digamos que deram uma enxugada boa, mas 
tem novidade também. 
Qual? 
Achei excelente os dois últimos itens, o 
penúlitmo apresenta o seguinte: 
9.5.2.1. As medidas de controle devem ser 
objeto de ações de manutenção, de forma a 
garantir sua efetividade.  
Estes dois itens focaram na questão de 
manutenção dos controles implantados e que 
em muita empresas é deixado de lado. 
Explica melhor, professor. 

 
Por exemplo, imagine que você instalou um 
sistema de exaustão, este sistema foi 
dimensionadao para uma determinada vazão 

Novidade da futura NR 09 
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    rofessor, esta semana lá na empresa teve a 

maior “briga” no SESMT por causa do novo 

anexo 03 da NR 15. 

Como assim, meu filho! Qual o motivo da 

confusão? 

O problema é que tem muita gente dizendo 

que fonte natural não gera mais calor pois no 

seu item 1.1.1 está escrito o seguinte: Este 

Anexo não se aplica a atividades ocupacionais 

realizadas a céu aberto sem fonte artificial de 

calor. 

 
Correto! Ainda não entendi o motivo da 

discordância. 

É o seguinte, um colega da empresa 

interpretou que em uma situação na qual o 

trabalhador está em uma sala que não tem 

nenhuma máquina que gere calor, mas devido 

à fonte natural o ambiente da sala esteja 

anexos com os critérios de avaliação para os 
agentes ambientais, enquanto a NR 15 ficaria 
exclusiva para adicional de insalubridade. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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de sucção, porém com o desgaste normal ao 
longo dos anos há uma queda de eficiência, ou 
seja, é preciso que ocorra uma manutenção 
periódica para garantirmos que o controle 
continua adequado. 
Realmente é bem importante, professor. Mas o 
senhor havia dito que são dois itens, o que diz 
o seguinte. 
O seguinte complementa este e tem o 
seguinte texto; 
9.5.2.1 As ações de manutenção devem ser 
registradas. 
Percebe que este útimo tópico amarra a 
situação, porque indica a obrigação da 
empresa de ter registro para comprovar que 
efetivamente está fazendo as manutenções 
planejadas. 
Professor, enquanto conversávamos dei uma 
“googada” e achei outro trecho interessante 
no texto. 
Qual, meu filho? 
Este aqui: 9.5.1.1 Enquanto não forem 
estabelecidos limites de exposição ocupacional 
nos Anexos a esta norma, serão utilizados os 
valores constantes da NR15 e seus anexos. 
Fica claro que o objetivo é tornar a NR 9 
independente da NR 15 elaborando diversos 

muito quente, acima do limite de exposição, 

segundo o entendimento dele a empresa não 

teria responsabilidade pelo pagamento do 

adicional de insalubridade. Qual a sua opinião? 

Meu filho, é preciso ler o primeiro item da 

norma. O texto é o seguinte: O objetivo deste 

Anexo é estabelecer critério para caracterizar 

as atividades ou operações 

insalubres decorrentes da exposição 

ocupacional ao calor em ambientes fechados 

ou ambientes com fonte artificial de calor. 

Lendo este item, acho que fica claro ter dois 

critérios para o pagamento do adicional de 

insalubridade, ou seja, ambientes com 

máquinas que gerem calor, mas também 

ambientes fechados, perceba que está escrito 

um “ou” outro. 

Concordo, mas por que fonte natural externa 

não vamos considerar e ambiente fechado 

teremos que considerar? 

Porque em área externa a resolução do 

problema é muito mais complexa do que em 

ambiente interno, mas lembrando que agora 

temos um anexo separado de calor na NR 09. 

E daí? 

Atualmente os critérios para adicional de 

Acabou a avaliação de fonte artificial para calor? 
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Professor, hoje estava a maior chuva e de 
repente vi um flash do relâmpago e segundos 
depois o barulho do trovão e fiquei pensando: 
se é a mesma coisa, qual o motivo desta 
diferença de tempo? 
Meu filho, o motivo é simples. Você já ouviu 
falar que a velocidade do som é de 340 m/s, 
ou seja, se estivermos a 340 metros do ponto 
em que caiu o raio iremos demorar um 
segundo para escutá-lo. Porém, a velocidade 
da luz é de quase 300.000.000 m/s, ou seja, 
acho que fica claro o motivo de primeiro 
vermos o relâmpago e só após algum tempo 
ouvirmos o trovão. 

 

Apenas uma 
curiosidade! 

 
 

insalubridade estão no anexo 03 da NR 15, 

mas para gestão deste risco ambiental o 

ambiente externo será considerado no PPRA, 

ou seja, não gera direito ao adicional, mas 

continuamos tendo a obrigação de ter controle 

para que não venha a prejudicar o trabalhador. 

 Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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Uma senhora pergunta para um rapaz: 
- Que idade aparento ter? 
- Bem, pela sua pele eu dou 21 anos. Por 
seus cabelos 22 anos. Pelo seu corpo, eu 
dou 18 e por sua postura dou uns 19. 
- Oh! Mas que galanteador! 
- Calma, que eu ainda não fiz a soma. 


Um colega senta do meu lado, mostra a 
foto da sua esposa e pergunta: 
- Ela é bonita, não é? 
- Se você acha ela bonita, precisa ver a 
minha noiva. 
- Ela é tão bonita assim? 
- Não, ela é oftalmologista. 
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