
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                

 

Imagem Segura 
 

      ocê já leu o artigo sexto da CLT?  
Acho que não, professor? Sobre o que se trata. 
Meu filho, dê uma lida no artigo abaixo: 
Art. 6º - Não se distingue entre o trabalho 
realizado no estabelecimento do empregador e 
o executado no domicílio do empregado, desde 
que esteja caracterizada a relação de emprego. 
Parágrafo único. Os meios telemáticos e 
informatizados de comando, controle e 
supervisão se equiparam, para fins de 
subordinação jurídica, aos meios pessoais e 
diretos de comando, controle e supervisão do 
trabalho alheio. 
Ou seja, meu filho, o trabalho na empresa ou 
realizado a distância deve ser equiparado em 
deveres e direitos. 
Mas também para a área de Segurança do 
Trabalho? 
 

 
 

Com certeza, o capítulo que trata de segurança 
do trabalho na CLT é o quinto e no artigo 154 
temos o seguinte: 
Art. 154. Em todos os locais de trabalho 
deverá ser respeitado o que neste capítulo se 
dispõe em relação à higiene e à segurança do 
trabalho. 
Acho que fica claro que como o serviço a 
distância é considerado local de trabalho para 
o artigo 6o, então como o artigo 154 indica que 
será aplicado em todos os locais de trabalho, 
não há dúvida sobre a validade da sua 
aplicação. 
Professor, mas tem um problema? 
Não precisa nem falar, meu filho, que eu já 
adivinhei. É lógico que o grande problema é a 
fiscalização das ocorrências fora do ambiente 
de trabalho tradicional. 
O senhor adivinhou mesmo, professor. Como 
vamos atuar no caso de um acidente do 
trabalho, por exemplo? 
Será similar ao acidente de trajeto, ou seja, 
será necessária a investigação e o trabalhador 
deve ser orientado para informar a situação o 
mais breve possível. 
Não estou dizendo que é simples, mas para 
podermos atender ao direito do trabalhador, 
precisamos considerar estas atividades que são 
realizadas a distância. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 
 
 
 
 
 
 

      ocê pareia o bluetooth para conversar com 
o trabalhador? 
Como é que é, professor? Não entendi nada! 
Ouvi este termo de um palestrante na 
internet, ele explicava que para iniciar uma 
apresentação há a necessidade de primeiro 
gerar uma sintonia com a plateia e depois é 
que ele passava para as informações técnicas. 
Ouvi isso e fiquei pensando que o mesmo é 
preciso fazer na Segurança do Trabalho. 
Como assim, professor? 
Não adianta você chegar com um funcionário 
que não está seguindo determinado 
procedimento de Segurança do Trabalho e 
partir para o ataque sem parear o bluetooth, 
ou seja, o ideal é tentar entender os motivos, 
desta forma ficará mais fácil conseguir 
argumentos para convencê-lo. Muitos 
profissionais de Segurança do Trabalho 
acreditam que basta advertir e mostrar quem 
manda que o funcionário irá seguir as regras.  
Se parar para pensar por 3 segundos você 
perceberá que este tipo de abordagem não 
funciona, pois bastará o prevencionista virar as 
costas para que o trabalhador volte a 
desobedecer ao procedimento, pois desta 
forma há uma imensa probabilidade dele não 
ter sido convencido. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
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Para quem quer iniciar os estudos 
na Ergonomia com uma leitura 
acessível e prática, recomendo o 
livro da OIT que apresenta diversas 
dicas que podem ser implantadas 
de imediato na sua empresa. 
Para baixar gratuitamente acesse 
este link: http://bit.ly/2m4mdlH 
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Às vezes eu acho que tenho Alzheimer, 
porque as pessoas vêm me dar opinião, 
mas eu não lembro de ter pedido. 

 

A mãe pulga disse para a filha: tá 
proibida de sair com ele! Esse cachorro 
não te merece.  

 

- Moço, tem pão? 
- Só tem pão dormido. 

- Ah, então acorda cinco aí para mim. 

 

Piadinhas 

Vamos lá, senhores! 
 

No mês do dia das crianças o Segurito 
continua tentando equilibrar a 
curiosidade infantil com o 
conhecimento sisudo da Segurança do 
Trabalho.  
Para ajudar na diversão, iremos 
comentar os “cosplays” da Segurança 
do Trabalho, artigos da CLT, Cisne 
Negro, critérios para queimaduras em 
superfícies de máquinas, especificação 
de equipamentos de medição e um 
pouco mais. 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 



 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    rofessor, mês passado tive acesso a uma 
NBR bem interessante. 
Qual, meu filho? 
A NBR 13970 sobre Segurança de máquinas 
para estabelecer os valores limites de 
temperatura de superfícies aquecidas. 
Não conhecia. Tem mais detalhes? 
Sim. Ela estabelece critérios para avaliar o 
risco de queimadura através de uma superfície 
aquecida, para isso indica como sendo 
necessário conhecer: 
-  a temperatura da superfície; 
- o material constituinte da superfície; 
- o período de contato entre a pele e a 
superfície. 
Mas de que forma prática ela pode nos ajudar? 
A norma apresenta figura como esta abaixo 
que indica a Faixa do limiar de queimadura 
para contato da pele com superfícies lisas 
aquecidas de metal sem revestimento: 
 

 
 

Por exemplo, com base nesta figura podemos 
perceber que se o trabalhador mantiver o 
contato com a superfície 4 segundo quando 
esta superfície estiver a 55ºC, não ocorrerá a 
queimadura, porém se ele permanece em 
contato por 3 segundos, a temperatura de 
68ºC, o trabalhador irá se queimar. 
Entendi, meu filho! Serve como uma referência 
para verificarmos a necessidade de proteções 
em áreas aquecidas e a vantagem é que 
teremos um parâmetro quantitativo.  
Uma informação que a norma traz é que se os 
limites apresentados não forem ultrapassados 
não ocorrerá a queimadura, mas isto não 
significa que o trabalhador não possa sentir 
dor em função deste contato, além disso  não 
se aplica se uma grande área da pele 
(aproximadamente 10% ou mais da pele de 
todo o corpo) e também não se aplica para 
contatos que possam resultar em queimaduras 
de áreas vitais, por exemplo, queimaduras na 
face que resultem na restrição das vias 
respiratórias. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 

      osplay é um termo em inglês que tem por 
significado a utilização de fantasias com o 
objetivo de representar personagens. É uma 
diversão muito comum entre os jovens. 
Professor, eu sou uns 20 anos mais jovem que 
o senhor e já sabia disso, mas e daí? 
Tá muito saidinho, meu filho.  
Desculpe, professor. Continue. 
Eu queria alertar para se ter cuidado de não se 
fazer Cosplay de Profissional de Segurança do 
Trabalho. 
Não entendi!? 
 

 
 

Vejo muita gente que acabou de se formar ou 
mesmo tendo algum tempo na área, não tem 
domínio em determinado assunto, mas apesar 
de não possuir a famosa proficiência, veste o 
cosplay de profissional de Segurança do 
Trabalho. Vê um vídeo sobre o assunto (isto 
quando vê) e simplesmente engana o cliente 
dizendo que tem conhecimento aprofundado 
no assunto para realizar determinada 
atividade. 
Professor, mas se não arriscar nunca vai 

Queimaduras em 

superfície aquecida 
 

Cosplay de profissional de SST 
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Piadinhas 

P 

O melhor carteiro é aquele que gosta de 
sê-lo. 

 

O que a mamãe açaí disse na porta: o 
último açaí fecha a porta. 

 

Pobre é que nem pneu, quanto mais 
trabalha mais liso fica. 
 

aprender. 
Entendo o argumento, mas me deixa fazer 
uma pergunta: você gostaria que um médico 
“arriscasse” a fazer sua primeira cirurgia em 
você apenas para ter a possibilidade de 
aprender? 
Mas é diferente, neste caso haveria risco de 
vida. 
Pois eu não vejo tanta diferença assim. 
Quando realizamos uma análise de riscos 
equivocada, quando um treinamento foi 
passado com informações incompletas ou 
erradas ou até mesmo quando realizo uma 
avaliação ambiental e que devido a minha 
imperícia tenha resultado que não representa 
a verdade do ambiente, estou expondo o meu 
trabalhador a um imenso risco que como 
consequência pode prejudicar a sua saúde ou 
nos casos extremos lhe levar até a um acidente 
fatal. 
Ok, professor. O senhor me convenceu, mas o 
que eu tenho de fazer então? 
Primeiro passo é ter consciência das suas 
limitações, depois explicar para o cliente o seu 
atual estágio de conhecimento e em paralelo 
buscar estudar de forma tradicional ou mesmo 
acompanhar as atividades de profissionais 
experientes. A única ação que você não pode 
pensar em fazer é achar que tem o direito de 
vestir o cosplay de Segurança do Trabalho e 
encenar com conhecimentos que podem 
arriscar a vida dos outros. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 
 
 
 

     ocê já leu o artigo 60 da CLT? 
Não, professor. Do que se trata? 
Vou transcrever abaixo: 
Nas atividades insalubres, assim consideradas 
as constantes dos quadros mencionados no 
capítulo "Da Segurança e da Medicina do 
Trabalho", ou que neles venham a ser incluídas 
por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, quaisquer prorrogações só poderão 
ser acordadas mediante licença prévia das 
autoridades competentes em matéria de 
higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, 
procederão aos necessários exames locais e à 
verificação dos métodos e processos de 
trabalho, quer diretamente, quer por 
intermédio de autoridades sanitárias federais, 
estaduais e municipais, com quem entrarão 
em entendimento para tal fim. 
Não conhecia, professor. Entendi que para 
prolongar as atividades em ambientes 
insalubres é necessária uma avaliação da SRT. 
Exatamente, meu filho. Porém tem um 

Prorrogação em ambiente insalubre 

complemento para esta informação, pois os 
dados necessários para realizar esta solicitação 
para a SRT estão presentes na Portaria 
702/2015. Caso queira entender um pouco 
mais, assista o vídeo que eu fiz sobre o tema: 
http://bit.ly/2nGSfVq.  
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
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http://bit.ly/2nGSfVq


 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aa a semana passada li um excelente artigo da 
OIT sobre o futuro na Segurança do Trabalho, 
o material trata dos desafios e oportunidades 
relacionados com:  
- o equipamento, as ferramentas e os sistemas 
de trabalho utilizados;  
- a forma como o trabalho é organizado e 
gerido;  
- o estatuto, as hierarquias e as relações 
profissionais;  
- as características da mão de obra;  
- as responsabilidades pela gestão da SST;  
- os requisitos em matéria de competências, 
conhecimentos e informação.  
Como não temos espaço resolvi comentar 
sobre alguns dos tópicos apresentados no 
artigo. 
Exposição a substâncias perigosas: a primeira 
previsão é que na maior parte destes serviços 
não haverá necessidade de expor um 
trabalhador às atividades que serão realizadas 
por máquinas, porém nos caso em que for 
essencial sua presença, poderemos ter 
sensores vestíveis que permitam monitorar as 
condições de saúde do trabalhador durante 
toda a atividade, além disso, com o avanço da 
medicina, será possível, por meio do estudo do 
DNA, impedir que trabalhadores mais 
suscetíveis a substâncias perigosas específicas 
tenham acesso a este tipo de serviço. 
No entanto, há também um outro lado que 
precisamos ficar atentos, novas tecnologias 
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Qual o tempo verbal da frase: “isso não 
podia ter acontecido”? 
Preservativo Imperfeito. 


Não estou ficando velho, é o meu espelho 
que não é Full HD. 
 
E esta história que tempo cura tudo! 
Nunca vi venderem relógio na farmácia. 
 

Piadinhas 

 

       empre comento sobre a necessidade da 
padronização e da avaliação do histórico da 
empresa para planejar as ações futuras, 
Porém, precisamos estar alertas, pois nem 
tudo pode ser previsto por meio de estatística 
e nem todo histórico serve de referência para 
a nossa empresa.  
Agora danou-se, professor! O senhor hora fala 
uma coisa e depois fala outra. Assim não dá!  
Calma, meu filho! É justamente a mente 
aberta que possibilita um maior número de 
soluções. Mas voltando ao tema, por que nem 
toda padronização pode ser considerada 
verdadeira?  
Li um trecho do livro “A Lógica do Cisne 
Negro”, de Nassim Nicholas Taleb e lá 
encontrei um conceito interessante explicando 
justamente com um exemplo do tal do cisne.  
Antes da descoberta da Austrália, mesmo os 
especialistas na área acreditavam que só 
existiam cisnes brancos e afirmavam, por 
evidências empíricas, que não existiria a 
versão negra desta espécie. Imagine a surpresa 

S dos ornitólogos quando visitaram a Austrália e 
viram que eram algo comum no novo 
continente.  

 
Professor, nem vou perguntar onde está a 
Segurança do Trabalho, porque já sei que o 
senhor irá inventar uma história deste negócio. 
Então, fala logo.  

Meu filho, antes de tudo recomendo um suco 
de maracujá ou um chazinho de erva cidreira. 
Mas é verdade, você está certo, podemos usar 
este exemplo para o profissional de Segurança 
do Trabalho.  
A moral da história é entender que não 
podemos nos apegar tanto ao nosso atual 
conhecimento.  
Um exemplo simples é relacionado à 
nanotecnologia. Mesmo com o histórico de 
anos em relação a um determinado produto 
químico, basta mudar o seu tamanho para 
dimensões “nano” que todas as nossas 
verdades podem escoar pelo ralo.  
No exemplo do livro, bastou um cisnezinho 
para destruir uma teoria de décadas. Então 
mesmo com um histórico e com dados 
estatísticos, precisamos tomar cuidado para 
ter sempre os olhos abertos para não deixar 
passar nada, e conseguir ver mesmo na 
escuridão da ignorância, um cisne negro.  
.Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho.  
 

Artigo da OIT  sobre o futuro na Segurança do Trabalho 

 

 

 

como impressoras 3D e 4D e a bioimpressão, 
dentre outras irão gerar novos riscos que 
precisaremos estudar para saber como lidar. 
Outra preocupação é que estas tecnologias 
irão ser popularizadas e pequenas empresas 
podem não atender os critérios de segurança 
necessários para seu uso. 
 

 
 

Uma consequência de tanta tecnologia e 
robotização é tornar os trabalhadores mais 
sedentários com óbvias consequências para a 
saúde, como por exemplo: doenças 
cardiovasculares, obesidade, acidentes 
vasculares cerebrais e diabetes. 
Além disso, a velocidade das mudanças dos 
processos tem a tendência de se tornar cada 
dia mais rápida e talvez em alguns processos 
seja inviável uma análise dos riscos que 
consiga acompanhar este ritmo vertiginoso, e 

N como poderão ser geradas normas que 
estabeleçam as regras para atividades seguras 
em tempo hábil, ou seja, NRs e outras 
legislações precisarão ser mais generalizadas, 
pois não conseguirão acompanhar a 
velocidade das tecnologias. 
O Artigo aprofunda diversos outros pontos, 
mas um que gostaria de destacar é que esta 
overdose de tecnologia pode tornar os 
trabalhadores e consequentemente os 
profissionais de Segurança do Trabalho 
dependentes, diminuindo a nossa capacidade 
de analisar os riscos sozinho no caso de 
possíveis falhas das tecnologias utilizadas. 
Para quem ficou interessado em ler o artigo 
está disponível no link: http://bit.ly/2oNhSEu  
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
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      a edição anterior publicamos a primeira 
parte deste texto fornecido pela empresa 
Instrutherm sobre especificações de 
equipamentos de medição.  
Leia a primeira parte acessando a ediçao 156 
no link: https://www.jornalsegurito.com/setembro 
 

 
O microfone do medidor deve ser destacável 
ou permitir a entrada de sinal de calibração 
para que o mesmo seja calibrado em um 
laboratório acreditado à Rede Brasileira de 
Calibração (RBC). 
Se dotado de filtro de banda este deve atender 
à norma IEC 61260, que é a norma de 
construção de filtro de banda. Existem 
instrumentos hoje que poderão ser adquiridos 
sem o filtro de banda e posteriormente 
atualizados (sob um custo) com esta função 
sem a necessidade de se adquirir um novo 
instrumento. 
A faixa de medição deve ser no mínimo de 30 a 
130 dB, a não ser que o profissional realize 
medições de níveis de fundo muito baixos, o 
instrumento poderá ter capacidade de realizar 
medições a partir de 20 dB. 
Ainda na área de acústica temos o 
audiodosímetro de ruído que pode ter mais de 
uma função, a de medidor de exposição 
sonora indicando valores em Pa2h e/ou 
sonômetro indicando valores em Decibel bem 
como características específicas como menu 
em português, microfone incorporado ao 
equipamento e ausência de botões para 
facilitar o manuseio. 
Um ponto controverso seria a especificação 
quanto a sua classe. Existem fabricantes que 
especificam o dosímetro como tipo 1, com 
custo mais elevado, porém conforme as 
normas IEC 61252 e ANSI S1.25 (normas de 
construção e testes de dosímetros) somente 
especificam de tipo 2, ou seja, qualquer 
dosímetro do mercado é tipo 2. 
Para acertar a aquisição de um dosímetro é 
ideal verificar se o mesmo possui no mínimo os 
seguintes requisitos: 
- Ponderação em frequência A; 
- Ponderação no tempo rápida e lenta; 
- O atendimento em relação às normas de 

  Especificações dos equipamentos de medição 
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construção IEC 61672 (resultado em Pa2h- 
Pascal quadrado hora) e ANSI S1.25 (resultado 
em % Dose); 
- Memória suficiente para atender o período 
de medição pretendido. 
Verificar também alguns requisitos 
importantes: 
- Filtro de banda para avaliar as frequências 
predominantes em relação aos níveis sonoros 
(similar ao funcionamento dos sonômetros 
comentado anteriormente) 
- Ponderação em frequência C e Z (linear) 
- Ponderação no tempo impulso (Impulse) 
- Dosimetrias simultâneas das normas NHO 01 
e NR-15 
Para fechar o assunto devemos avaliar a 
aquisição de um bom calibrador sonoro que 
deve ser construído conforme a norma IEC 
60942. Os calibradores são de uso obrigatório 
para ajustar e verificar acusticamente os 
sonômetros, bem como os dosímetros. 
Existem 3 tipos de calibradores: 
- Classe LS muito utilizado em laboratório; 
- Classe 1 com maior precisão que os de classe 
2, poderá ser utilizado nos medidores de 
classe 1 e 2; 
- Classe 2 que poderá ser utilizado somente 
para medidores de classe 2. 
Necessariamente o calibrador utilizado deve 
ser de mesmo fabricante do sonômetro e/ou 
dosímetro bem como sua classificação 
pertinente. Por exemplo, se o calibrador for 
de classe 2, não poderá ser utilizado em um 
medidor de classe 1; mas um calibrador de 
classe 1 poderá ser utilizado em medidores de 
classes 1 e 2. 
Os calibradores pode ser multifrequências 
e/ou multiníveis, os mais comuns são aqueles 
que possuem níveis de 94 dB e 114 dB na 
frequência de 1000 Hz e podem ser utilizados 
por todos os profissionais. Os calibradores 
multifrequência são utilizados amplamente 
em laboratórios de calibração e ensaios e 
possuem custo mais elevado. 
Portanto sempre opte por calibradores de 
classe 1 ou 2 dependendo do seu medidor e 
com no mínimo 2 níveis de amplitude. Pela 
variedade de calibradores no mercado hoje, a 
diferença de preços entre os de classes 1 e 2 
são pequenas ou não existem, portanto dê 
prioridade para aqueles que possuem maior 
precisão. 
Esse é um assunto complexo em que cuidados 
extras devem ser tomados para que a 
aquisição do instrumento de medição seja 
bem acertada. Na próxima matéria trataremos 
de mais instrumentos de medição como os 
medidores de stress térmicos e luxímetros. 
Autor: Cristiano Mollica – Engenheiro 
Eletrônico - Instrutherm 
 
 
 

 

 

      ez por outra algum aluno reclama que não 
entendeu a informação de um texto, vídeo, 
áudio que eu tenha elaborado ou mesmo de 
outros profissionais da área. Insiste que leu ou 
viu mais de uma vez e ainda assim não 
assimilou a informação. 
Pois bem, se você já esteve nesta situação (e 
todos já estivemos) é preciso entender que 
alguns assuntos precisam de um 
conhecimento básico para seu entendimento, 
por mais que você leia dezenas de vezes um 
livro ou assista um vídeo, mas não tenha as 
informações básicas, não tem como entender. 
 

 
 

Além disso, nenhum produtor de conteúdo irá 
conseguir passar todas as informações 
possíveis e necessárias sobre determinado 
assunto, então para poder aprofundar seu 
conhecimento é preciso ler outras fontes, ver 
outros vídeos e só assim conseguirá fixar a 
informação. 
Eu estou comentando isso, porque eu vejo 
muitos alunos que acreditam que basta assistir 
uma aula e tirar uma nota boa que a missão já 
foi cumprida. O mercado de trabalho não quer 
este profissional que acredita ter aprendido o 
suficente, ele precisa ir além.  
Porém, isso dá muito trabalho, acontece direto 
comigo, leio um livro entendo quase nada; leio 
outro, entendo um pouco; volto para o 
primeiro e a assimilação melhora e aos 
pouquinhos vou fixando a informação. 
Então percebe que é preciso estudar 
periodicamente? 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 

Estudar dá Trabalho 
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Não precisa ter saudade, falei com São 
Pedro e ele disse que você é o próximo. 


Deixe as lágrimas caírem nas flores. Grato! 


Eu te disse que não era hipocondria. 


Não cavem muito fundo ou eu caio no 
inferno! 

Epitáfios 

https://www.jornalsegurito.com/setembro

